
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 



ΠΥ δία τῆ με νος ἡ τιν ἀν, πώ μὴ ΕἾΝ ἤοο ΠΝ ς Τ  ΣΩΣ ἘΠ ] -- " ὴ 3 ΔΤ δ᾽, ; μΗ͂Ν 

ΠΡΟ " ἢτ ἡὐδίς ᾿" Ε ον ποι τον γῆι Ξε τι δῆς τ τ Ἔ ἯΝΝ Ἡγ Ὁ ΕἸ ΥῚ δ ΠΝ ἡ ΠΞΕΞ δαξαι, ἢ ἡ διὸ 

' ἮΝ "ἡ Ἧ ἘΠῊΝ ΤΉΝ Ὑ "εἰπῆ. ἴδ. ᾿ εἰν ἢ - τ Ν ν͵ ΩΝ Ἢ 

| ἣν ΠΝ ἡ“ 111 ἐϊ ἷ; ̓  ΠῚ ΓΝ " Ὧν ̓  ἢ, πὴ ἢ ἢ ἣἢ ἢν “ἢ ΝΣ ΤΙΝ νὰ ἫΝ ἡ νι Ὅν ΕΝ ὦ 
ΠΝ τὰ ἡ λπβάκο ": 

δ 1 ̓" ἢ ἢι ᾿ ἑ ἐμ Ι}: ΠῚ ἩΣΗΚ 
πλλν. Ν Ϊ ἡ ἣ ὶ ν}} ἢ" ἢ ἯΙ ᾿: ! ἶ ἀπὲ τ ΓΔΒ ὙΠ} 

Πην ἯΠ ᾿"" Ἷ ἮΙ Ἷ ΜΝ Ἴ ἣ ΠΥ ἘΝ 
ἡ ν ΤΠ" ἢ "" ᾿ Ἤν ΠΤ Ἧ 

ἡννν ΠΝ 

ν 

ἡ ἀν" ιν, 
ἡδῃ ΠΡ ἵ ᾿ ΎΩ ΠΝ 7.1} ΜῊ 

μν ̓ Ψ" ΤΉΝ ΝΝ, ̓  ἪΝ ΠΝ ΠΡ ΗΝ ᾿ ΠΡ } β ἜΡΙ ἐν ̓ ἢ ΜΡ νπ ες 
πὴ ΠΝΝ ἢ ̓ " Ππ 1 “Ἢ ΤΡ ἐδὼ ἱ ἴω ὲ ἽΝ: ἣ ΠΝ ὃ ὙΠ ΑΙ ἸΝενδ ἡ ὼ βὰν ἤ ὡ "ὲ μὰ ῇ ἬΝ ' ἘΓΎΠΤῚ ὙΠ Ὡς πὶ “- 

ι “" Ι ΜΝ ΠΜ ἦι ἮΝ ἢ ἯΙ ἢ ΝᾺ ̓  ᾿ Ι͂ ἡ μ ΗΝ ἜΠΙΡ Ἧ] ἤν. ΠΕ ΜΗ ΜΗ 
᾽͵ ᾿' μι ΠΟΙ ] ΡΤ ΜΕ Ἢ " ἰ ἫΝ ὙΝ! Π) ΜΝ ΠΝ ᾿ ̓ Ὶ ἮΝ , ΠῚ ᾿ Ὑ7}0}} 

δὶ »; τῇ, ΤῊ 1: Ἧ ΠΗ ΜΗ ἭΝ ̓  | ΓΝ ] ἢ ἌΣ ΜΝ ᾿ ; ἢ ἣ Π ὙΠ δ ,": 

ΡΩΝ ἯΣ ΡΟ ΔΉ Υ ΤῊ ΚΕ ΉΛΙΜΓΉΝῚ ΒΤ... ὦ; 
Ἰ ἀπ ἡ κα ΩΣ ΗΝ Ϊ ἡῆς: ἯΙ " ΝΗ 1 ὃ ἐ ᾿ Υ͂Ὴ “}} {}} ἐν ᾿ "Ἢ ἐ ὝΨ᾿" , 

πο τ ΡΝ τ ιοἔὁἔΠποἔοςυῦυ ιν" πὰ“ -- Ϊ Τὴν ΠΩΣ ΒΝ ΠΥ ἡ ᾿ ὙΠ} ι ᾿ ᾿ Ι Ὶ ἉἈ μῆ ἢν " ὙΠ Ἷ ΣΤ Ὶ " Ἴ ὁ “Ψ«»»Ἶ : 

ΚΒ [πὶ ἰὐμὶ ᾿ Ι ΠΡΗΗ ἯΙ ἮΝ τ - .»“- 

ἡ ΜΞ ἢ ΓΝ δ ΜΠ] '" ΠΗ " ᾿ »; 0 
ΩΥ » ." {ΠῚ μγν δ ἢ; ἡ ; , ἷ, Ι ᾿ ] - πῶς -- 
Ἢ τε, ψ' ἰ! ἸΩ Ν᾿ | ᾿ ΜΗ͂ ᾿ ᾿ ΓΝ σα Α 

μα δ κι ; ὙΤῚΣ ; ΓΗ͂ Βιὶ ΕΠ, ἈΠ ΗΝ, ἢ Ἢ κι υν, ἢ ᾿ ᾿ ἈΝ, ᾿ ἰς "" ' ἢ" τ᾿ ΤῊΝ ῃ "ἢ ᾿ ΠῚ ἯΙ Ἥ 9 ἘΝ Ψ' ΠῚ ἈΣ ἣν ᾿ " ττο δ, 7 

' Ἀν ἡ ἡ τιν ἸΥΤΗ Ἢ ἀ ΑΝ ΠΗ Μ  τμν: ΡΠ ΉΤΟ ΜΕΝ, τὰ ὌΡος 
᾿ Ἧ.5 ἜΡΩΣ Π ἡ ἢ ἢ ἽΝ Π Ϊ 1} ᾿ Γ ; ' ἐμ ) Ι δὰ Ὄπ στ τς Ὁ 

; ΕΥ͂Ν ΡΝ ἐγ ΔΗ͂ ὦ... 
"ὦ " »» ΠῚ ΠΡ} ἤν ἢ τὰ -νὮἤ 
ἤ γᾷ εν " ἢ ̓ ] ' ᾿ ᾿ ἯΜΠ ' Ἢ | Ἧ Π ἢ: ᾿ 

ὶ ᾿ Ϊ ΤᾺ ὧι ᾿- «ἢ “΄- 

δὲν “ἢ ; ἢ ἮΝ ἘΠ ὶ ἈΠ ἢ ᾿" Ι Ι γ Ἂ 
᾿ ἢ “"" 1... .} ἐν 11 ἮΝ ΚΠ 1}. Ε- εὐ μω 

ΡΥ Φ:Ἢἢ ΠΝ] γα} ἀμ ἢ ΠΝ ζχλες 
»», ἵ ᾿ ἢ ΜΗ ᾿ ἫΝ "ΠῚ Το δες 

᾿ γφὰ ! , Ν᾽ Ι ' ΠΝ Ἷ | Ἦν 

ξ “-΄ἹΪ Πμ: ' " ' ΠΗΝ: ΗΥ "Ὁ ᾿ 

η] Ι ἣ ᾿ | ᾿ ᾿ ᾿ | ᾿ ᾿ Ι " ᾽ | Π ᾿ ᾺΣ - ὴ; 

τῇ ἢ 1} }}} ΠΝ ἢ Ἰ ΠΝ ΞΟ 
ἤ | Ϊ ΨΠῊΝ ᾿ Υ͂ ' ᾿ ἢ Ἶ ῳ Σ γ; 

ῤε . ͵ 

᾿ ᾿ γ᾽... "Ἢ Ι ᾿ ᾿ " ; ͵ ᾿ ἘΠ 5 , 

ἢ ; ΠῚ 1} ᾿ ] Ἰ [ἡ ΤΡ β΄. 
. Ι ] Ι] Ἢ! Ἧ “᾿ “ 

! ' Π} ' " ᾿ ᾿ ἊΝ Ὁ 

Ἢ ἩΠΠΠῊΥ Ι ' τῇ ἢ ον Ὁ 
τ ἱ ; ἯΙ ᾿ ᾿ -ν ᾿ 
Ἶ ἰ ΗΠ ) ΠῚ ἩΠῊ ΠΗ ἢ} ᾿ Ἢ ᾿ λα 

᾿ [ Ν ] ΤΠ ᾿ ; ΝΗ Ἴδὰ " ως: 
μι δε! ] ΗΠ ἿΝ Ϊ Ϊ ΓΙ, Ι ἡ | ᾿ ν᾿ « Φ ὲ Νν "ΔΑ 

Ἷ ' Ι [ΠΝ] ᾿ “ΠῚ ΠῊῪ Ἢ } αὶ ἌΡ» 

) ΠΠ ἡμι ΠΝ Η ΜΓ ΙΕ 
ν ΜΠ} Π ΜΠ] [ΜΠ ΤΠ ΙΗ ΠΜ ΉΜΠΠ} ΜΗ Ν ΡΣ ἃ 

" Υ̓ " ᾿" ᾿ " Ὶ ᾿ Η}] ΠῊΝ ἱ Ι ἡ Ν ἣ ἢ ΠΝ Ἷ ̓ 1} ν ἡ. ὙΠ ΔΙ Υ . ἫΣ Ἢ ΜΝ .1 Π»»,}" Π ΜΠ}... 111} ᾿ὴ ἡ ἢ μὰ ἐπεὶ 
ἢ Ἶ ΠΠΙΉ Π ΠΠΠ ΒΉΝ ΕΗ ΗΝ ἢ! ᾿ ἡ} ἢ] Ψ ἢ 0 ἡ {Π ἢ ἡ ΣΝ ΝΞ 

ἡλυαρ" χ4 3 Ϊ «ἘΠ» {}} ᾿ἢ ' ἩΠ} ᾿ {γ| ᾿ Ν ἢ ἢ Ι Ϊ ἡ ᾿ ΠΡ ἬΝ ἱ Ἢ Ἵ Δ ιν - β ΕΣ .} ᾿ ἢ} Ἵ ἡ ἢ} ᾿᾿ ἢ} ἢ Ἧ ᾿ Ϊ δ΄ ὰῸΑὶ τ ; ΜΠ “ 

[ ν " ΠΝ ΠῚ ΠΝ ἡ, ἡ Ἧ ΠΗ ἣ ἠἢ ἢ} ἰ ὙΜΠΡ, ἢ ἮΝ Π ᾿ ΤΠ ἠ ἢ ! 'ῃ} Ἡ Π] ἢ) Ἧ Ἷ ἢ ' ] Ϊ 1 " -ἢ ἥ Ἐν ἢ , .} ἢ! ΠΝ ἢ Ἵ}}}}}}} }} ἡ} ΠΠ]}}]Π} Ἦ ΠΠΠ] ἡ ῇ {Π} ἐΠΠΠΠ Ἦ Ν 
ι] Ἵ " ἡ" ; " " ᾿} "}Π} μὲ ᾿ ΠῚ ὙΠ Ι. Η Ἡ} ̓  ἱ ἢ ἽΠΠ; }}} ἢ" ᾿ 

εἰς ν Ρ ᾿ Ϊ ᾿ ἢ ΠΠ] ᾿ ᾿ ἯΝ ἩΠΠ ΚΝ ΠΝ}. } 1} ]}}}] 1} 1}} 
Ι ΓΣ ΠΩ Ι 

ἩΠΠ νἢ ἰ ΝΠ αὐτῇ 

͵ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿} ἱ ᾿ Π | ' ͵ " ἡ" ἢ }}}}}}}. γ]} ̓}} {ΠῚ ἢ ̓  ἡ} Ν ᾿ Π" ο ἣν " » Ι ' 

εν.» ΓΠ ΠΝ} ἯΠῚ ̓  ΠΕ ΠΝ 11] ΠΠ ἢ ") ΠΡ ΗΠ’ ἢ} ᾿ ᾿ 

Π: ἤ ἪΝ [}} ἢ {1} ΠΠ} ἡ {11} ̓ "}}} ἢ Π}}}}}} "}}}}} { " ̓ ̓" ᾿, Ἵ, "Ἢ 
ἷ { τε Ἴ Ϊ } ἢ] ἡ }}}}}]} 1} | ἢ}}}}]}} ̓  Ϊ ̓  Ϊ ̓ ἡ" ἢν! 
“Π ἡ " ἢ} 1] ἢ Ι ᾿; Ϊ Ἰ ΠῚ}! ἢ] Ἱ}}} ̓  Ϊ ἢ ἢ} ᾿ Ϊ 1} 

᾿} Ν}}} ᾿ ᾿ ᾿ " ἢ} ἤ ̓; ̓ ͵ ] " νι ἐμ} ᾿ ̓  

; Ι ̓  ]Ι " ] ᾿}}} Ι .. " ̓ ] ᾿" ᾿ 

᾿}} ̓ "] ̓}" ἡ] ̓  ̓ ᾿ ̓  ̓  ] Ϊ ̓  ] ] ] ̓ ] ̓" ᾿ 

ἢΠ]} "; ᾿! 
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; ἱ η 

ὧν», ῃ ἮΝ 
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«, Λ ΣΟ ΣΎ ΤΑῊ ἐτ εν ΜΉ ΜΡ πΥΎΣ ΤΕΣ  ΜΥΣΕ ΟΝ ΥΡΕΣΊΎΝΕΙ, 

ΩΝ με ᾿ μι, ΜΠ ἘἸΠΗῊ ἿΗ. Π15Ὲ 
Ἢι Ἡππηνεε ἤν ἸΎ τὰ μι 

» τὴ ΤῊΝ Ιμ Ἢ Ἵ ᾿ δῷ δἰτ Α τι ἘΠ ῊΕ τὴ ἘΝ τα 

ἽΠΠ]]) ᾿ 

ἢ} ἱ 1}}}}} ̓  

ἘΠΠΗΝ ΗΝ ππῖρε ἩΠΠΝ 
ΠΤ ἘΠ ΕΗΤΙ 

ὑδι ὅτι 
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Ὀο Ζθα Ὁγ (ὡοοσίς 







μεν 

--- -Ν 

Ἰῇ Ἢ 

ΠῚ 11ΠῚ ΠῚ Ὶ 1| 
Ι 

ἀπ 1118} 

1. -ζ3 

πὰ... ὦ 

ΤΣ : ἄ 

ΠῚ: 1: 

ΤΥ κ- 

τ ατίττι ΠῚ ιωδ  νΝ- 
ΓΤ ΤΙ ΓΤΤΠΠΠῸῚὺῚ {ΠΠ111.}}}}} ΓΠΠΑᾺ11111: ΤΙ ΓΠΠ1111}! τ 4114 ΠῚΠΠῚ 11 Ὶ| 

Ξ ἡ 

ἴγ απιθι ἤπίδπι 
1 χ μιιίᾳ οὐ μκαθίῃῃ! 
γα )Σ-... τ 

Ὀο Ζθα Ὁγ (Ὡοοσίς 



ΓΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ 

ΤΟ ΤΗΕΡ 

ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΞΒΤΌΌΥ ΑΝῸ ΚΝΟΥΙΕΘΕ 

ΟΕ ΤῊΕ 

ΗΠΟΙΥ ΒΟΒΙΡΤΌΒΒΝ. 

ΒΥ 

ΤΗΟΜΑΒ ΗΛΕΤΨΕΙΠ], ΠΟΒΝΕ, Β.Ὁ. 

ΟΡ ΒΑΙΝῚΤ 9ΟΗΝ 8 σΟΙΙΈΕΘΕ. ΟΑΜΒΒΕΙΘΟῈ : 

Ὦ.Ὁ. ΟΕ ΨΑΒΗΙΝΟΤῸΟΝ ΟΟΙΕΟΘΟΕ, ΜΑΝΤΕΟΒΙ, ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΌΤ, ΑΝῺ ΟΕ 

ΤῊΣ ΟΝΙΝΕΒΝΙΤΥῪ ΟΕ ῬΡΕΝΝΒΥΓΥΨΑΝΙΑ ; 

ἈΕΟΤΟΙΝ ΟΣ ΤΗ͂Ε ὈΝΙΤΕΠ ΡΑΒΙΒΗΕΒ ΟΣ ΘΑΙΝΤ ΕΌΜΟΝΌ ΤΗ͂Ε ΚΙΝΟ ΑΝῸ ΜΛΆΤΥΕΒ 

ΑΝΏ ΒΑΙΝῪ ΝΙΟΗΟΙ͂ΑΒ ΑΟΟΝ5, ΤΟΜΒΑΒῺ 5ΤΕΕΕΤ, 

ΡΕΕΒΕΝΌΛΕΥ ΟΕ ΞΑΙΝΤ ΡΑ Πἢἦ8. 

[ΞΕ ΌἪ 5, ὙΥΣ ΘΟ --......-.....-....-..-...-.-Φὥ ΄.- 

ΝΙΝΤΗ ΕΡΙΤΊΟΝ, ΟΟΚΒΕΟΤΕΡ ΑΝῸ ἘΝΙΠΑΒΟΕΏ. 

ΓΚΟΘΤΝΑΤΕΌ ὙΙΤῊ ΝΌΜΕΙΟΥΚΞ ΜΑᾺΡΡ ΑΝῺ ἘΛΟΒΙΜΙΠῈ5 ΟΕ ΒΙΒΙΙΘΑΙ͂, 

ΜΑΝΌΒΟΒΙΡΕΒ, 

ΨΟΠΌΜΕ Υ. 

ΠΟΝΏΌΟΝ: 

(ΒΥ ΑΒΒΙΟΝΜΕΝῚΤ ΟΣ Τ. ΟΑΡΕΜ2) 

ῬΕΙΝΤΕ. ΕῸΒ 

ΤΟΝΟΜΑΝ, ΒΕΟΥ͂Ν, ΘΒΕΕΝ, ΑΝῸ ΤΟΝΟΜΑΝΆΚ, 
ῬΑΤΕΒΝΟΒΊΤΕΕ- ΒΟΎ. 

ΜΡΌΟΟΘΟΟΧΗΙΗΥΙ. 



ΤΙΟΝΘΟΝ: 

Ρυϊπίοα Ὁγ Α. ΒΡΟΥΤΙΒΎΤΟΟΒΕ, 
Νον- ϑιγοοῖ- ϑαυδγο. 



ΥΝΟΡΤΙΟΑΙ, ΤΑΒΙῈ 

ΟΕ 

ΟΟΝΤΈΕΈΝΤΞΒ. 

Τηϊτοάἀμποίϊοη. 

(ὐεποσαὶ ΒΙ ΙΙΟργαρ 1.4] Ὑ οὐκ, ἰγοαῦϊπρ οα {μ6 ΕΝ ἴομβ, ΓΓοΓΑ ΤΥ 
Ηβίοσυ, Οὐ ςοϊβπι, ὅτο., οὗ [μ6 ΒΙΡ]16 Ῥαρε 1---ὡ. 

ΡΑΒΤ 1. 

ΗοἱΪν δοχιρίυΓαβ. 

ΟἬΑΡΤΕΚ 1. Εηθιτο Τοχίβ ἀημα Ὗ ουβίοηβ οὗ {Π6 Β10]6. Ῥαρο 

ΘΈΟΤΙΟΝ 1. Ῥγίποῖραὶ ΕΔΠΙοηΒ οὗ {πΠ6 Ηδργον Β10]6 - - 4 
1. Εαϊοπο8 Ῥγίποῖρε8 - - - 4. 
ἐ ἙαϊτΙοη6 5 ῬΥΙΏΔΓΙς : ΟΥ, ἴπο56 ψῆῃϊοῇ ᾶνο βάθη 

δαορίοα 85 [16 Βαβεβ οὗ βυθεθασεδι, ΤῊ ΒΕΒΕΣ 
ΒΙ0Ὴ 8 ὅ 

δ 85. ΕαϊοηΒ οὗ (86 ΒΙ0]6 ΜΠ ἈΔΡΡί ποδὶ ὌΠ ἢ ' 
[ἈΓΙΘΒ - - δ 

ὃ“ ἘΔ ΕΙοἢ 5 ἢ Οὐ οὶ Νοίδε πὰ Αρρᾶταῖυϑ - 6---12 
ΘΈΟΤΙΟΝ 11. Ἑατοη8 οὗ [ῃ6 ΗὈτεο- δαιηδγιίδη Ῥϑηϊΐαϊθυςῇ - 12 
ΘΈΟΤΙΟΝ 111]. Εδο-β᾽ πη}]6 Εἰ οη5 οὗ Μαπυβοτγὶρίβ, σοπιδιπίησ 

(16 Νενν Ταβίδιηθηϊ οὐ ραῦίβ {πογθοῖ, δηά 
{6 δαρίμαρσίης ατθεκ Ψογβίοη οὗ τη6 ΟἹά 
ΤΓαεβίαπηθῃί. 

Α. Το Οοάθχ ΑἸοχδηαγην85 Ξ - 18, 14 
Ο. Τῆς Οοαοχ ΕρθγθπΙ; ΟΥ ΠΡΒΈΡΕΒΗΙ - 15 
ἢ. Τπα οάοχ ΒοζΖε - - 15 
Ε. Το Οοαοχ [δυάΐϊαηβ - - ΒΞ 16 
Ο. Τῇο Οοάοχ Βορθγῃθυδη8 - 16 
2. Τηε (οάοχ Βδεοτρίαβ δ 16 αοεροὶ οῇ 

ϑαῖηΐς Μααν 16 
Δ. Το (οὐδχ δδΏρΑ 6 815 - - - 16,17 

ΘΈΟΤΙΟΝ ΓΝ, Ῥεγίηςιρα) ΕαϊτοηΒ οὗ τ ατϑεκ πεβίβηιεῆν, 
δηὰ οὗ ἀείδοῃθα Βοοκβ ᾿μογθοῦ - 17---46 

ΘΈΟΤΙΟΝ Υ. Ροϊγρίοίι ΒΙΡ]68 ; ον, Βα ἰοπ5 οὔ 6 ΟἹα δπὰ ᾿ ΤᾺ 
Τεβιαπιθηίβ, ν᾽ Δ οΥΒΙ0ἢ8 1 Βθν Ἔγαὶ ᾿δηρυδρα5 46--562 

ΦΡΟΤΙΟΝ Υ]Ι. Απιΐθηῦ ογβίοηβ οὗ τμ6 ΟἹ δῃὰ ΝΥ Τεβίδ- 
ΠηΘη 8 δ2 

Ε: Ι. Ταγρυμηβ, ΟΥ Ομαϊάδο. Ῥαταρίνταθοϑ οη Γ οἱὰ 
Τοβίδιηθηΐ - 52, 58 

Α ὦ 



'ν ΘΥΝΟΡΤΊΙΟΑΙ, ΤΑΒΙῈ ΟΕ ΟΟΝΤΕΝΤ 5. 

ΟἬΑΡΤΕΒ 1. Επίϊχο Τοχίβ πα Ὗ δ βίοῃβ, οομεϊπαδά. 

ΘΈΟΤΙΟΝ ΥὟΙ. Απίϊαπὲ Ψ Ἔγείοῃβ, δοπεϊπυθᾶ, 
ὥ. Απίεηΐ Οτοοκ Ν οΥβΙοἢ8 - - - 
[1.1 Τῆθ Βερίυδριης - Β 

Ἐπρ] 151} Τγδηβί δι οηβ οὗ ἴῃ 6 ϑρδεαν πὲ - 
[1.1 Ἑαἰοηβ οὗ Οτίρεπ᾽β Ηθχδρία - - 
[1.1 Αποῖδμεγ δηῦθης ατθοκ Ν  γβίοη. - - 
3. Απεέρηςῦ Οτθηΐϊδὶ Ν ογβίοθβ - - " 
[1.1 Τα ϑγτγίας Ν βυβίοηϑ - : 

Τῆς Ρεβο πο, ον Οἱα ϑγγίδς Ἰ - 
ΤΏ ῬΠΙΠοΟΧΘηΐδη ϑγτγίας Νεγβίο. - - 
ϑγγο- Εβίγπηρϑ]ο οὐ ϑυγίδο- ΗΠ χαρ δῦ Υ Ἔγβίοη 

[11..1 ΤΠ6 Ατϑθὶο γβίοη - - - 
[11..1 Τῆς Ρεγβῖο  Ἔγβίοῃ β - 
[᾿ν.1 Τη6 Εργρίίδη  εγβῖοθθ - 

ΤῆΘ Οορεϊςο- ΜορΒς, οὐ γενίδη Ἰη ΤᾺ 
Ὀίδίθοὶ οὔ μοσσεῦ Ἐργρὶ - - 

ΤῊ δδμῃιάϊς, οὐ ουβίοη ἴῃ ἐπ Πίδϊθοὶ οὔ 

ὕρρεν ἔργρι - ε - 
ἼΠ6 Βαβῃπιοιιγῖς, οὐ Ὠίδϊ οὶ οὔ ΒΞ ἃ 

Ῥτγονίηοα οὗ ἴπ6 6] 1 - - - 
[ν.] Τῆς Ετμιορις Νεγβίοη - - - 
[ν1. Τὴ Αγπιθηϊδη Ν᾽ δγβίοη - - 5 
4. Δηζδηῖ ν᾽ εβίοση ' δγϑίοῃβὀ - - - 
[1.1 Τῆς 1δτη Ν᾽ οὐβίοπβ - - 

Απίο-Η]Θγοηγπΐδῃ ὙΘΥΒΙΟη 5, ΟΥἹ ἴπο86 ἘΠ 

ὃ 

Ὀοΐογο {Π|6 ἔτηο οἵ Ψοθγοῃλα - - 
ΤῊο γογϑίοη οἵ Φοζοπὸ - Ξ ε 
ΤΠ 1 δἔη Ψυϊραῖθ - ᾿ 

[11.1 ὙΠῸ Οαοιπὶς ψεγβίοῃ ᾿ - - 
[1.1 ΤΠ Θοϊανοηὶς Ὑ Ὅυδίοη - - - 
[1ν.1 ΤῇΘ ΑὩρ]ο-ϑάχοη ΥὟ δγβίοη 

ΒΘΈΟΤΙΟΝ ὟἼΙ]. Μοάογη νεγβίοηβ οὗ {6 ΟἹ δηὰ νεὼ Τεβία- 
"ηθηῖ8 ὸ Β 

δ 1. ἀεπουαὶ ἜΕ Ἢ οἢ {ἰΐι6 ΕΣ » 
[Π6 δογρίιυγαοβ - - - ἕ 

Ι. Βοδγοιγ δπὰ Β!ρὰ Ῥυίςθβ οὗ [86 δογιρίυγος - 
11. Ευᾶα Αἰἰοτηρίβ ἴο ΘΟΏΨΘΥ δὴ [ἀ68 οὗὨ {ποὶγ Οοπίοηςβ 

ἴο ἴ ῬοΟΓ δμῃὰ ΠΙΙογαῖο - - Ἀ 
Αςοουπὶ οὗ ἴμ6 ΒΙΌ]16 Ῥαιρογυπι 

1Π. Ναπιθεῦ δηὰ ΟἸδβε βοδίϊοῃ οὗ (6 Τταιεϊαιίοης οὗ (86 
ΒΙΌ]6 ᾿πίο πηοάθτῃ 1,δηρταραδ - - 

δ 2. Μοάετηῃ 1, αἴΐη Υ᾽ ογβίοῃβ οὐ [ἢ6 θηϊὶγθ ΒΙδ]6 - 
[1.1 1,ατπ Ν δγβίοηβ οὐ ἐπα ϑηϊίγα ΒΙΌ]6, οὐ οὐ [ῃ68 

ΟΙά Τεβίδπιθπὶ - - - - 
1, Ψϑυβιοἢ8 τηϑάθ ὃὉγ Εοπηδηϊβὲβ - 
2. ευβίοῃβ πιδάβ ὃγ Ῥγοϊδβίδηϊβ - 

[1.1 1δεϊη γεγβίοηβ οὔ [πε Νὸνν Τεβίδπηθηϊ - 
δ 8. Ψαγβίοῃβ ἴῃ {Π6 1δηρυδροβ οὗ Μοάδγη Ευγορα 

[1.1 Ψευβίοῃβ ἴῃ [ἢ 68 διά: ὧε ὰ ἐβόκεη ἴῃ 16 
ΒΕ ΙΒἢ. [5168 - Ξ 

ΕὨρ ἴδῃ Ῥγοιθϑίδηϊ γδεεϊδλε: : 
1. ΟΠ ΠΡ Νογβίοη - Σ ὥ 
2. Τγπάδ]θ᾽β εγβίοηυη - Ξ ὦ 
3. (ὐονογάδ θ᾽ Β:0 6. - - - 
4. Μαιίμον᾿ 5 ΒΙΌ]6 - - 
5. ἨοΙΥΡυ 8 65 Νὸνν Τϑίδπιθηΐ . 



ΒΥΝΟΡΤΙΟΑΙ, ΤΑΒΙῈ ΟΕ ΟΟΝΤΕΝΤΣ. 

ΟἼΑΡΤΕΚ ἴ. Επίγτε Τοχίβ δἀμα Ὗ ΟΥ̓ΒΊΟΙ5, σοπιϊηποά. 
ϑεοτῖον ΥἼΙ1. Μοάργῃ Μ᾽ ἜΓβΒΙ:0}8 : ---- ΕΠρ] 51}. Ῥγοϊδβίδηϊς Υ' οἵ - 

8]0Ώ8, σοπίϊπυρά. 
6. Οτδῃπηοτ ατγοαῖ [10]6 - - 
Ἴ. Τάνογηθτ᾽ 5 ΒΙΌΪ6 
8. Οἴον ΕΜ οη8. οὗ 86 Ἐπαϊεῆ ΒίδΙ6 

ἀυτῖπρ 1η6 τοπϊαίηάοσ οὔ ἩδητΥ 
ΝΠ. 5 τεῖσῃ ἂἀπὰ (6 ἴθ Εὴ οἵ Βἀ- 
ὙΔΤΑΥΙ. - 

9. δι Φοῖΐπῃ (ΟΠ κ᾽ 8 ΤῈ οὗ ιο 
6οερεὶ οἵ ϑαϊης Μαϊιον - 

10. Απηρὶο-ἀεπονοβο Ν᾽ ογδίοη - - 
11. ΑὙΘΒΙΞΠΟΡ ἘἈΡΚΒΕῚΣ οΟΓ ἴῃ6 ΒΙΕΠΟΡΣ. 

ΒΙδΙ6 - 
12, Κίηρ “ζ8π168᾽8 ΒΊΌΙεΕ, ΟΥ̓ πῆς ἜΤ 

γογϑίοη ον ἴῃ υ86 - 
(3.) Ηιβίοτυ οὗ τῃ6 Αἰεϊτον ἐδ γεν. 

βίοῃ, δηα Οτιῖοι] Τ᾽ ΒΕ ΠΠΟΠ168 
ἴο 18 νϑίιθθ - - 

(2.) Ἑαϊίοηβ οὗ {Π6 ΓΤ γετ- 
δίοη, ψπ ΜΑτγρῖπαὶ Κοπάεγ- 
ἴη58 δηἃ Ρϑγα}16] οίργθηςθβ 

(3.) Ἑαϊτοηβ οὗ τ1π6 Αὐἱβοτιβοα γ6γ- 
βίου, μους (οι  8Γ165, 
ΝΟῚ Ρυθ]βηεὰ ὈΥ Αὐπηοτῖῖγ, 
1Π6 Τοχιὶ οὗ νυν] θῇ ἰ8 ἀἰϊνἀοα 
Ἰηΐο Ῥαγαρυδρὶ!β, δοςσοτγαϊηρ ἴο 
16 βυδ]οεοι - - - 

15. Απρ]ο- ομ 5ἢ Ν᾽ ΓΒ Οἢ 8 - - 
14. ΔΝ εἰ5} νογβίοῃ - - - 
15. [τιβὶὶ Ὑ ἐγβίοη - - - 
16. Μδῃᾷκβ Νεγβίοη - - - 
17. αδεὶις ψεγβίοη - - - 

[11.1 Νευβίομβ ἰὰ {Π6 Τιδηρθδροβ βροκθη ὁ {Π| 6 
Οοπιϊηεηΐ οἵ Επιγορε - - - 

1. Οδυπιδη ΓΕΘ 8 - - - 
Γι οτ᾽α νογβίοη, ἃπα Ὑουβίοηβ ἰῃ οἵδοῦ 

Ιηρσυᾶροβ ἀογίνοα ἔστοπι ἢ - - 
ψον 5} Οογπίδη Ν Θυβίοηβ - - 

2, Ἐτγθηοῇ Υ οὐβοἢ 8 - 
[1.1 Ἔγϑηςὶ ᾿ ἢ Ὀγ Βο- 

ΜΑΝΙΒῚΊΒ. - 
[1.1 Εγδηοῖ Ὗ Θγβ ἢ 8. τηδάθ ᾽ν Ρμο- 

ΤΕΒΤΑΝΊΤΒ. - - 
[1.1 (Ετϑης ἢ) Πδεθὰε νοτείοη - 

8. Βεϊρίδη Ν᾽ ΕΓΒ ΟΠΒ - 
4, Τια]ίδη Ὑ ἜΓΒΊΟἢ 5 - - - 
5. Νεγβίουβ 1) ἴΠ6 ϑρδηῖβῃ 1ληρυᾶρε δηά 

6 
Ἴ 
8 

115 ΠὨιαΙοοῖ9 - 5 ἃ Ξ 
. Ευβείδη γογβίοη ὰ ᾿ ᾿ 
. (τοδὶ γούβιοὴ - ᾿ ᾿ Ἔ 
. ΗἩυηραγίδη Υὶ ογβίοη - - 

9, Ῥο] θῇ γουβίοη - Ξ Ἂ ᾿ 
10. Βοϊποιηδη Ὑογβϑίοη - 3 
11. Βοιμδὶς οὐ Μοάργῃ ατϑοκ ἜΝ ὡ 
12. ΜΑΙ] ο ἢ δη  ΘΥΒΊ θη ῷ - Ξ 

13, 14. Βυϊραγίδη δημὰ δούνίδη Ὗ βγϑίοῃβ - 
15. Ἐμηδηθβο Ν᾽ δοαὐϑίοῃϑ 5 Σ ᾿ 

105, 106 
107---110 

110 
111 

111, 119 
114 

112 
112 

112----}15 
115 
116 

116---118 

118, 119 
119 
120 

120, 12] 

121, 129 
122, 128 

123 
124 
124 
124. 

124, 125 
125 
125 
126 



ΥἹ ΜΥΝΟΡΤΙΟΑΙ, ΤΑΒΙΕ ΟΕ ΟΟΝΊΤΕΝΊ 5. 

Οάρτεκ ἴ. Επῦτο Τοχίβ δηα Ὑ ΘΥΒΊΟῺΒ, οοπιϊπαρά. 

δέστιον Υ11. Μοάργη ψουβί ἢ 8, οοπιϊπυοά. 
16. Τυτγκιβῇ Ὑ  ΥΒΊ ἢ 8 Ξ 
17. Ῥοτγίυσιιοθθ Ν᾽ ογβίοηβΒ - 
18. ΑἸ δηϊδη Ὑ ουβίοη - 
19. Μαϊτοβα Νογϑίοη - 

ἢ. 4. Μοάδτγῃ δ᾽ εγβίοῃβ 'π ἴῃ8 1δηρίδροδ οὗ Αϑίδ - 
Γι Ηδερτεν - - - 
[1.1 μια άβε - - ὡ 
[1.7 ΜΨαεγβίοηβ κ᾿ [Π6 τηοάδγη Οὐ θηΐδὶ ᾿ϑηρυδραβ 

1. γεγδίοῃβ ἰὴ (6 ΑΚΑΒΙΟ ΤΊ δηρυδρο, δηὰ 
1ῖ5 Οορπαία Ὠ δ] θοῖβ 

2. Μεογβίοηβ ἴῃ {ΠῸ ΘΑΝΒΟΕΙΤ [δηρυδρο, 
δηα [8 Οορπαίο Ὠια]θοίβ - 

3, Ψογβίοηϑβ ἴὴ ἴπΠ6 ΟἬΙΝΕΒΕ, πὰ [ἢ 1,Δη- 
βυᾶροβ ἀογίνοα ἴτοπι ΟΓΥ Ὀθδγιηρ 
ΔΙ ἴο 1ὲ - 

[ἰν.1 Οὐδον Αβιλτισ εγβίοἢ 5 
ϑοΓρίυτο 5 - - 

. Εοτοδᾶ) - Ξ 

. Φαρδῆθβθὸ - - 

. Νοτίπογη ᾿βίδίῖς - 

. Οδογρίαη - - 

. Μοάργῃη Αὐπηθηϊδῃ - 
Νον Ζραϊδηά - 
ΤΑΒιΐδη Ξ 5 

. Κατγοϊοηρσδη - 

. Βειηοδη 5 - 
10. Ηδν διῖὶδη - Ξ 
11. Τοηρα - - 
12. (ἰυτά5ἢ Ξ Ξ 

(Ο οὐ -ἰἶ δὴ συ οὉ τῷ κ 

οὗ {πὸ Ηοὶγ 

Τέλος: 51 π}}}65 Οὗ ϑρθοϊπηθηβ οὐἉ ἴΠ6 Νογβίοηβ οὐ [6 88- 
ογοὰ ϑουγιρίατοβ ἰη ἴῃς Εδβϑίθγσῃ [δηριιδραβ 

ὃ 5. Μοάεγη Ν᾽ εγβίοῃβ ἴῃ ἴΠ6 ᾿ναησυδραβ οἵ Αἴτίοα - 
Ι. Αἰηδαγῖο δηᾶ Τιρτό, οὐ 16  εγπαουαῦ [.8η- 

συδθεβ οὐ Αγ ϑββίπια - 
9, (σα! α Ὑογϑῖοι ᾿ Ξ 
9. Βοεῦον νογβίοη β " 
4. Αςοῖᾶ γογϑίοη 5 Ξ 
ὅ. Βιι πὶ ογβι Ξ "νὰ 
6. ϑιιβοο γ᾽ ογβίοῃ - : 
7. Μαϊαρσαββέ νεγβίοη - - 
8. Μεπαϊηρο γ᾽ εγβίοῃ - - 
0. ϑουτἢ Αἰτίσδη γ᾽ γϑίοηβ - 

ξ. 6. Μοάεοτη ψεγβίομβ ἴῃ {Π6 ᾿μαπρυδραβ οὗ Αππογίοδ - 
[..1 Νογῖι Απιθυϊοδῃ ἡ ογβίσὴβ. - 

. γιυριηίαι Ἰηἀΐδη ΝΘ γβο. - 
. Βλέίαν τα ἰπάΐδη Ὗ βγβίοη 
. Μαρκεεοϊαββοῖς Νογβίοη - 
. Μοῖνανκ γογβίοη. - - 
ΜΜοΙοσδη  ογϑίοη. - - 

. Εφαυϊπδιχ Ὑ᾽ ογβῖοη -4 

. ΟἸρρενναν Ν᾽ αγβίοη - 
. Οτϑθηϊδηάιβῃ Ν᾽ ἐγβίοη - 
. Οἴγθοΐοβο Ὑ εγβοη - - 
. Ναρτο- ΕΠ ρ 58} Ν  υβίοη - 

[1.1 βουτι Αὐπδειοδη Ὑ βίο - 
Ξ ὦ οὐ -τ δὴ οὐ ἐν ὦ τὸ "κα ΓΙ 

Ῥᾳᾷρε 

126 
127 
127 
127 
1217 

127, 128 
128 
128 

129, 1380 

180----194 

134, 195 

155 
1395 
155 
136 
136 
157 
157 
137 
198 
198 
1350 
159 
139 

140---144 
144 

144, 145 
145 
145 
146 
146 
146 
146 
146 
146 
147 
147 
147 



ΘΥΝΟΡΤΙΟΑΙ͂, ΤΑΒΙῈ ΟΕ ΟΟΝΤΕΝΤΞΒ. νἱ! 

Ῥδᾳα 

ΟΠμΑΡΤΕΚ 1. Ἡδτιτηοηῖθβ οὗ ἴ[πΠ6 ΟἹα δπᾶ Νονυν Τ᾽ οβίδιηθη β 181] 

ΘΕΟΤΙΟΝ 1. Ηδτγιοηΐδβ οὗ [Π6 ΟἸἹὰ οβίδιηθηὶ - - 181-154 
ΞΕΟΤΙΟΝ 11. Ηδγιοηΐθβ οὗ {ΠπῸ οηΐτο Νοὸν Τοβίδιηθηϊ, δηά 

οὗ ἴῃς. Εουγ (Ερε]β - - - - 154-162 
ΒΈΛΤΙΟΝ 111. Βδυτηοηῖεβ οἵ ραγίίουϊαν Ῥαγίβ οὔ ἴ1ῃΠ6 Εουγ 

αοδροὶ8 - - - 11638,164 
ΞΈΟΤΙΟΝ ΙΡ΄. Ἡδγιλοηϊες οὗ (Π6 Αοἴβ οὗ ἴΠ6 ̓ Αρόϑΐοε, δηά οὗ 

πΠ6 Αροδίοϊ!ς ΕἸ ρ[ 8168 - - - 164-166 
ΟμΆρΡΤΕκ 111. Αροσῦῦρδμαὶ Βοοῖβ δπὰ ὙΥ̓ σΙπρ8 - - 166 

ΠΕΟΤΙΟΝ 1. Αροσγυρῇδὶ Βοοῖβ οὗ ἴῃς ΟἹ Ταοβίβπιθηὶ - [166-76 
ϑΕΟΤΙΟΝ 11. Αροογυρῆδὶ Βοοῖβ οἵ ἴῃ6 Νονν ᾿Γεβιίϑιροπίὶ - 116,17] 

ΡΑΒΤ Π, ' 

ϑεοτθα ῬὨΠοΪορΥῪ ; 
ΟΥ̓, 

ΤΙ Οὐ Ποἴϑηι δηα Γηἰογρτοίδίίοη οὔ {Π|0 δεγιρίμγοϑ. 

ΟΠΑΡΤΕᾺ 1. ΤΥθδβεβ οἡ (86 ὕδποη οἵ ϑογιρίυγα, πα οἢ 
ΑΡοοτΎρΠδὶ ΒοΟΟΚΒ - - - 118---18] 

ΟἩΑΡΤΕΚ 11. Τπἰχοἀποίίοηβ ἴο [π6 δίπαγ οὗ [πΠ6 δοτὶρίαγεβ 181 
ΞΕΟΤΙΟΝ ἴ. Οϑῆογαὶ [πη γοάποίοηβ ἴο {π6 δπτῖγα ΒΙΡ]6 - 181---184 
ΘΕΟΤΙΟΝ 1]. Ιηἰτοδυοίίοηβ ἴο (Πα Ἐτθῦν οὗ (η6 ΟἹά Τεβίδ- 

τηθηΐῖ - - 18δ,186 
ΘΈΟΤΙΟΝ 1Π]. Ιηἰτοαποίίοηβ ἴο [86 ϑευὰν οὔ δε Νεν Τοβία. 

τηθῃΐ - - - - - 187, 188 

ΟἬΑΡΤΕΚ 1Π], Τυθαίῖβεβ οὐ ἴῃ6 ϑεαογεὰ Τοχί, 115. ϑ.}]6, 
Ιάϊοια, 8πα δ᾽ οβίομῃβ: - - - 189 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. Τγοδίῖβοβ οἡ ϑ'δογοα (Οὐ οί βη), ΒΘηΘγαὶΪγ, δηάἀ οἡ ; 
τ[ἢ6 ϑ:γ]6 δηὰ [ἀΐοιῃ οὗ {Π6 ϑιβιαγεε - 189--198 

ΘΕΟΥΤΙΟΝ 11]. Τνραίδεβ οη Ηοῦτγεινν Ῥοθίγυ - 199, 9200 
ΒΈΟΤΙΟΝ ΠΠ|. Ττγθαῖῖβαβ ου ἴπ6 Θυοίδιϊ!οπβ ἔγομ 1ῃ 6 ΟΙά Τερ- 

ἰἀυηδηϊ,η [ἢ6 Νὸν - - 200, 201] 
ΘΈΟΤΙΟΝ Ι΄, Ττοδεῖβοβ οη Μδηυβογιρίβ δηὰ οἢ ἡ δια Ἀοδὰ. 

; ἴηρ5. --- Οὐ] διίοηβ οὗ Μαπυβοῦρίβ, ἀπὰ (}]6ο- 
[1008 οὗ γασίουβ Εδδαϊΐηρε - - - 20] 

1. Τγθδιῖβοβ ου Μδηυβογρίβ "- - - 201-904. 
2. Τγθδίῖβοβ οἢ  αγίοιιβ Ε θδάϊηρβ 204, 204 
3. (οἸ]ατοη8 οὗ Μίδῃηυβογρίβ, δά Θοϊϊδεείοπε οἴ 

ψατγίουβ οδάϊηρβ - - 205---210 
δ 4. Ὑγοδιῖβεβ οὴ {π6 (ἀδπυΐπθπθββ οὗ [ἢ Ὀιβρυϊοὰ 

ΟἸδιιβθβ ἰπ 1 Φοδη ν. 7, 8. - - - 210--.}δ 
ΒΈΟΤΙΟΝ ΥὟ. Ττϑδῦῖβοβ ου Ὑ βυβίοῃβ οὗ {π6 ϑογίρίυγοβ - 215 

1. Ὑγθδιῖβοϑ οὐ Απεθηὶ Ῥ ΘΓ Οἢ 8 - - 215δ---.2ώ19 
ὲ 2. Τγοδίῖβοβ ου Μοάρσῃ Υ' δυβί ἢ 8 - 219 

[1.1 Οπ {πὸ ΕὩρ] 18. Ὑ γβίοηβ οὐ [Π|6 ἐΐδι, ῥα δὰ - 220 
(1.) Ηϊβίογιεβ. οὔ Εμρ] δῆ ΤΥδηβ δι οἢβ οὐ [Π6 

ϑοτρίαυγοβ, δὰ οἵ [Π6 Εἰ ἰοηΒ ἐπογθοῦ-ὀ 220, 29] 
(2.) Ὑγεδίβεβ οἡ [Π6 δυϊποτίβεὰ Ἐπρ] 8ῃ Τγδηβ8- 

Ἰαίοη οὗ 1πῸ ΒΙ0]6, δηὰ οὐ ἀπ 6 ον βίοη 
{Πογθοῦ - - - - - 22], 229 



ΨΕΠ ΦΥΝΟΡΤΙΟΑΙ, ΤΑΙΒΕ ΟΕ ΟΟΝΈΤΕΝΤΊ 5. 

Ομάρτεᾷκ [1]. Τγθδίιβοβ οα (Πη6 ϑϑδογϑα Τοχί, ὅζο., οοπεϊπυρὰ, 

ϑέστιον Υ', αὶ 2. Τγεδίίϑεβ ου Ὗ βγβίοῃβ, ὅ: 6. οοπεπυοά, 
(3.) Αἰΐδοῖκβ οἵ Εοτηδηϊβίβ οα ἔπε ΕΠ] ἰδῃ γεγ- 

8Ι0η8 οὗ ἴ[Π6 ΒΙ0]6, δπά Ῥγχγοϊοβίβης Εσθῆι- 
(Αϊϊοπβ οἵ [ῃο56 Αἰδοκβ - - 

(4.) Ττϑαιβοβ οὐ {πὸ Απρ]ο- οιη δὴ ΤΥΔη5]8- 
ἰἰοη οὗ [μ6 Βιρὶθ - - 

[11.7 ὙΝ εἶβ}), 1τβϑἢ, δη ἃ οἴπογ Μοάθγηῃ ψεὐειδδέ - 

πάρτε Κ᾿. Τυοθδῦβοβ οη΄ ἴἢ6 ΟΥρΡΊΠ4] 1 μδηριᾶσοβ οὗ 
Θουρίυτο, δα (ὐσατμτηδ δηα 1, ΘΧΙΘΟῺΒ 
τπογθοῦ - Ξ Ξ ω 

ΘΈΟΤΙΟΝ 1. Τγρδίίβεβ, ἄσ. οὐ {π6 Ηοῦτον [δηρυᾶρα - 
81. Ττοδῦβοβ οἡ {6 δίυάγν οὗ ἴῃς Ηεῦτον 1,8η- 

βυδᾶσο, δηὶ οὐ ἴῃ6 γοναὶ Ῥοϊπίβϑ.ὀ »ηὀ- 
ἢ 2. Ἡβδῦτγενν Οτδιηπηδῦβ, δηα ΟἵΠΕΓ ΤΥΘδίδ6 8. Οἢ [ῃ6 

Ηεῦτγον ᾿ηρυᾶρο, ψιτη Ῥοϊηῖϊβ - - 
[.Ὁ [ἢ {πὸ Ἐπρ]δῃ δῆσαν - Ξ 
[1.17 ἴῃ τ1Π6 1μαχη, Ετγθηοἢ, δηὰ αἰ μδε 1,8η- 

δυδρο8, ν ἢ ΕΠ 5 ἢ Ττδηβ] αι οη5 ἐπαγθοῦ 
ὃ 2, Ἡεῦτον Οσγϑιητηδγᾳ, δα. ΨΙΤΉΟΟΊΥ Ροϊηϊ8 - 

4, Ἡφρῦτγον Ογδιηπηδῖβ ΨΙΤΗ δηαὰ ΨΙΤΗΟῦΤ ΡοΪηῖ8 
ὲ 5 Ομδ] ἄθο Ογϑηγπηαγ - - - - 
δ 6. Οτδιηπηδγ οὗ {Π|6 ϑδαπιδγίδη 1ἀπραδρα - 

ΘΈΟΤΙΟΝ 1. Ηοῦτον δηὰ ΟΠ δ] θα 1, χίςοῃβ - - 

«οὐ σλσιεσισιεσι 9. 

. Ηεὔτεν, [,δἴϊη, δηά ἘΠΒΊΙΞΗ Ι,οχίσοηβ, ΜΊΤΗ 
Ῥοϊηϊ8 - - - - 

8 2. ΕΠΡΠ 5ἢ δηὰ ΗΠ εῦγον Ϊ ὐϊδοῆξ ἍΜΊΤΗ Ροϊηΐθ - 
Ν Ηδῦτον δηα ἘηρΊ ἢ [μοχίοοηβ ΔΊ Τηοῦτ Ῥοϊηβ 

ΘΈΟΤΙΟΝ {Π1. Οσγαπηηδγβ δηὰ 1, χισοῃ8 ἴογ (Π6 ατεοκ Ταβᾶ- 
τηϑηΐ δηά ἴον {(1|ὸ δερτυᾶρίηι Κ᾽ ἐγβίοη - 

81. Οτδπιμλᾶγβ ἀπὰ οἴπεν ὙΤγθδίῖβαεβ οὴ ἴῃ6 ατοοκ 
[δηρυᾶρο οὔ Π6 Νὸν Ταβίδπιθηῦ - - 

ἢ 2. (Ἰοββδγιεβ δπὰ [χίοοηβ ἴο [6 γε Τοβίδ- 
πηθηΐ - - 3 - 

9. [εχ] οοη5 ἴο {πΠ6 Βεριυδρίηί Ψονβίοη. - - 
ἥξστιον ΕΥΡ. Οτδιηπιδῦβ ἐπὶ [Θχίοοηβ οὗ [Π6 Οὐρπηδῖα οὗ 

Κιπαγοὰ 1 δηρυδρθβ - - 
1. σθηθγαὶ Τγραίίβοβ, δηὶ Ῥοϊγρίοῖὶ ΟὙδμαπηαΓ οἷ 

[ῃ6 (ὐρηδίθ οΥ Κιπαγεά Τδησιιδροβ - 
2. Ῥοϊγαίοι! Γιοχίσοηβ οἵ {ΠπῸ Κἰπάτρα 1 δηρυδᾶραβ 
3. ϑγγίας (ταιηπηδῦβ δηἀ 1, ΧΊ ΠΟΙ 8 - - 
4. Ατάρῖς (ἀγα ΠῚ ΠΊ8Γ5 8ηα 1, ΘΟ ΧΙ οο 5 -ς - 
5. Ἐπγριίδη (ὐταπιπιδγβ 8π4 [οχίσοοβ - - 

ἢ 6. Ετῃίορίο ΟΥ̓ πΊΔΓ δὰ 1,6 ΧΙ 018 - - 
ἢ 7. Ῥετγβίδη Οὐαιπιηδγβ 8 πὰ 1, χίοοηϑ - - 
δ 8. Ατγπιεπίδη Οτδιητηαῦ. - - - 

σπλντεκ Υ. Οοπιπιοηϊαίοχβ, Ιπἰογργοίουν, δια ἼΕΕ ΤΝ 
Οἡ ἴΠ6 δογιρίμγοβ - - - 

ΘΈΟΤΙΟΝ 1. Ου [πο Ἰηϊογρτγοϊδιίοη οὐ ϑογιρίυτα - 
δ]. θπεγαὶ Τγθδίῖθαβ οὐ ἴδ [ητεγρτοίδεϊοη οὔ 

δογρίυγε. - - - - 
ὃ 2, ᾿γθδεβθβ οἡ {πὸ Ἰηϊογρτγοεϊδιίοη οὔἢ 6 Εἰξυγαιίνε 

Τἀπρυᾶρο, δὰ οη ἴΠ6 ϑρ᾽τγιαδ! δηά ἜΥΡΙΘΝ 
Τηϊογργαϊδιίοη οὐ ϑεγιρίυτα - 

ὃ 8. Ττοδῖῖβεβ οη ἴπΠ6 ἱπιεγργοίδιίοη οὔ Βοτίρίυγα 
Ῥαταῦϊοβ, Ῥγονογὺβ, απεὶ Ῥγογηΐθβεβ “- Ξ 

Ῥαρε 

228 

223, 294 

226 
226---290 

23] ---2594 
254----2596 

296 
257 
238 
258 

298 --- 242 
242 
243 

243 

248.--941.5 

245---249 
249 

250 

950 
251 

952 -- 254 
954. 255 
255, 256 

257 
2517, 258 

958 

259 

259 

259---2604 

264.--266 

266 



ΘΥΝΟΡΤΙΟΑΙ, ΤΑΒΙῈ ΟΒ ΟΟΝΤΕΝΤΗ. 

ΟΒΑΡΤΕΚΎ. Οοτηχηθηίδίουβ, [ἰθυρσοΐθυβ, ὅζα. οοηπποὰ, 

βεστιον 1. Οη [ἢπ Ἰπιογργοίδιίοη οὗ ϑογιρίαγθ, οοπεϊπαοά. 
ὃ 4. Τγϑδιῖβεβ οἡ [Π6 Τη εγρεβιαμοὰ οἵ ϑεγιρίυγα 

ῬτοῤΠθοῖεβ - - - Β 
γαγθυτιοηΐδη ἐἰδοϊάνεε οἢ ῬΙΟΡΉΘΟΥ 

ϑξοτύτιον [1]. 96 ν 158ἢ Ὑγίῖουβ δηὰ Οοιηπγοηίαίογβ, δηὰ Το ϑενα:» 
ιἰοηβ οὗ τ δοτὶρίαγοβ ἀδγίνα ἔγομι «Ψ6 18 
ϑουτοθ - - : - Ε 

1. ον 8ῃ Ὑνγιοτβ - τ π 
2, 7ονιϑὴ ΕδὈυθίηϊοδὶ δδιοιαξβίαί τα - 
3, ΠΙυδίταιίοπβ οὗ {Π6 ΗοΪγ ϑοΠρεύξθεν, ἀειϊνεά 

ἴτοπι Ψο ν Ἰ8Βῃ ϑοῦΓΟΘΒ 
ΒΕΟΤΙΟΝ 111. ΟΠ τ βίίδῃ Οὐοτηηθηίδίουβ, Τπεοτργθέοτα, δηά Ρα- 

ΓΆΡἢΓαβίβ οὴ {Π6 ΘογρίυΓαβ - 
81. (Ομ ΘηἴΑγΙ6Β ὈὉῪ ἴ86 Ἐδίποτβ, πὰ ΥΝ 

Ὀινίηθ8 οὗ [ῃ6 ΟΠ γίβυίδη Οπυγοῖὶ ἘΓΕΤΙΟΘΒΙΥ 
ἴο (Π6 Βεἰοττηδίίοη - - - 

[1.1 Οτροκ Εδίποῦβ - - - - 
[1.1 1,δτη ἘΔίΠ 6 ΓΒ - - 
[1]. ᾿μᾶῖογ Πινίηθβ οὗ [δε ατεεῖ «πὰ Γαιΐη 

᾿ΟΒΌΓΟῆοΒ. - - - - - 
ατοοκ Ὑγειῖουβ - 
ΚΥ Χν170: - 

δ 2. Ξομο α οα ἴΠ6 ΘμΕγΘ ΒΙΘΙΕ, ΟΥ̓ αμὸ ἔτοδιο Ῥεῖ 
[ποσοῦ - 

8. 8. Τῇ ρῥγίποῖραὶ. Οοπαπηδηϊδίοτε οῃ ἴῃς δον ρίαγει; 
βΕΠΘΓΑΠΥ, βίηοα τἢ6 Β εἰογηια του. - - 

[1.1 Ἐσταίσῃ (ΟΟμπηπηδηϊδίογβ οὴ {π6 ν ῇοὶς ΒΙ0Ϊ6 - 
[1..] Βει εἰδῇ (ὐοπητηθηϊαῖουβ - - 

δ 4. Ῥυγϊηοῖραὶ Οὐοτηπιθηϊδίοσβ οὴ [ἢ 6 ΟΙὰ Τερία- 
τηθηΐ, 8π4 οἡ ἀοίδοῃεοα Ὀοοκβ ἐπογροῦ - 

[1.1 (οπηπιοπίδίοτγβ οἡ ἴη6 ΟἹα Τεβίδιιθηϊ 
[11,1 Οοπιπηθηίδίογβ οἡ ἀδίδομοα Βοοκε οὗ ἴπ6 ΟΙά 

Τοβίδιιθηῖ - - - - 
ἐς Οη [Π6 Ῥεηϊδιίουςς - - - 

Οη (ἀθῃθϑὶβ - - - 
Οη Εχοάιυβ δηὰ Νυβονο. 
Ου Ψοβῆιυδ δηά {ΠῸ6 οὐδοῦ ΗΝ δ δαὶ ΒοοκΒ 

᾿ Οη 1δ6 Ῥοβιῖοδὶ ΤΌΘΚΒ ΒΕΘΘΣΕΙΥ - 
) Οὐ ΨΖοῦ - - 

7.) Οἡη (δὲ Ῥβαὶὴβ - 
8.) Οη (δε νει ηρβ οὗ βοϊοπισα 

Ῥγονογθ8 - - 
᾿ ΕΟ βιδδίθβ - - 
ϑοηρ οὗ Βοϊοπιοη - 

(9.) Οκ ἴδε Ῥιορῃείβ, ΒΕΘΕΓΆΙΙΥ͂ 
10.) Οη [5αϊδῇ ᾿' 
11.) Ου Ψεγθι δῆ δηὰ Τχαιδε τού δηὰ 
12.) Οη ἘζΖεκίοὶ - - 

(13.) Ου Ὁ δῃϊδὶ - - - 
14.) Οη 8]] οὗ τηοβὲ οὗ [Π6 τηΐϊηοσς Ῥγορῇειβ 
15.} Οη βϑνϑῦδὶ τηΐποῦ Ῥγορῇείβ - 

ὃ δ. (οπιμηθηίδίοσβ οὐ ἴδ 6 ἈΡΌΘΕΡΗΒΙ ΒΌΌΚΕ ο 
ἴῃς ΟἹἀὰ Ταβίδπιθηϊ - 

ὃ 6. Ῥυγϊηῃοὶραὶ (ὐοτητηθηϊδίοσθ οἢ 186 Νον Τεεία- 
ταθηῖ, δηὰ οἡ ἀεοιδομοαὰ Βοοΐβ {πογοοῦ - 

[1.1 Οοταταθηιδίοσβ οἡ {Π| δηΐισ Νοὸνν Ταοβίδιηθηϊ 
ΨΟΙ͂,. Υ. ἂ 

"Ὄ 

ΙΧ 

Ῥαρο 

266---269 
2690 ---271 

27] 
27] ----278 
2738---275 

216, 271 

271 

271 
277---280 

28] 

28] 
281 ----288 
288, 284 

284.---287 

287 
287----298 
299---908 

3908 ---846 
908 

8900---815 
909---81] 
911---. 514 

3927--- 829 
329, 330 

9390---552 
332 .---9.94. 
934.----58 
937, 8338 

998 
389, 840 

941]---848 
3948--- 846 

947 

947.---892 
947---558 



Χ ΔΥΝΟΡΤΙ͂ΟΑΙ, ΤΑΒΙῈ ΟΕ ΟΟΝΤΕΝΤΞΒ. 

ΟΠΗΑΡΤΕΑΚΥΎ. Οὐοπμηθηίαίοτϑβ, [ ΘΥΡΥγοἴουβ, ὅζα. οοπιϊηποά. 
ϑέστιον 11]. ὃ 6. Ὁ γι βείδη (οπιπηθηϊδίογβ, ἅτ. οοπιἰπυρά. 

[11.1 Οοπιπιεηιδίογβ οἡ ἀδίδοποα Βοοῖκβ οἵ ἴΠ 8 Νεν 
Τεβίδιηθηΐϊ - - 

(1.) Οκ ιμο Ηἰβἴοτίςαδὶ Βοοκε 
Οη τ᾿ Θοβρεῖβ οὐ Μαδιμεν δηὰ Μαῖ - 
Οη τὸ αοβρεὶ οὗ Κα - 5 Ξ 
Οη {πὰ Οοβρεὶ οἵ Ψοῖη - : 5 
Οη [πὰ Αςῖβ οἔτπ6 Αροβίϊεβ - 

(2.) Οη. τς μοϊε οὐ τγεαῖεγ Ῥαγὶ οὗ εὐ 
Αροϑβίοϊις ΕΡρ᾿8168 - - 

(8.) θη μὲ Ἐρίβιδ8 οἵ δι. Ῥαὺυ] - - 
Οη [ἢ Ερίδεα ἴο [6 οπιδᾶπβ - - 
Οη {6 Ερίβι[68 ἴο τη 6 (οτί πα} 1818 - 
Οη ἴΠὰ Ερίβ1168 ἴο ἯΠῈ (αἰαιίδηδ δηά ἘΡπΕ- 

δ'δηῃ8 - 
Οη τὲ Ερίβε]68 ἴο 16 ΡΝ ρρίδηβ, Οοῖοε- 

δβἰδη8, δη4  Π 6 ββδ]οη Δἢ8 - 
Οη 186 ΕρΙδβι168 ἴο ἩΙΜΊΘΕΙΝ; Ἔλα; μυὰ 

Ῥμδηηοη - 
Οη τῃὲ Εριβι[6 ἴο {Π 6 Ἡδυνονῆε - - 

(4.) Οη τῆς ὅδνϑη (διμοὶῖς Ερίβι] 65 - 
Οη ἴπθ Ἐρίβιϊεβ οὐ «δπιε8 δῃά 1] δηὰ 

2 Ῥεῖογ - - - 
Οὐ {(Πδ τῆγεθ Ἐριδβι 68 οὗ Τοθη - - 
Ου {πε Ερίβι]α οὔ ]υς - 

(5.) θη τ8 ἸΛΡΟΘΑΙΥΡΕΕΙ ΟΥ Ἠενεϊα ἰοῆ. οἵ ϑαίηι 
ΨΦοῃη - - 

δ 7. ΕΧΡΟΒΙΓΟΓΥ ἐἰδεϊ δὰ ἁπὴ δδε σὴθ οἢ ἴΠπ6 ϑογὶρ- 
ἴωυγο5, δηἀ οἡ ἀείδοποὰ Ῥοτνγιοηβ τπογϑοῦ - 

ὃ 8. Τγθαῖίβοβ οὐ γϑοοηοϊηρ ἴῃ (ΟΟηιΓδαϊοι]οη8 
ΔΙ] οροά ἴο δχἰβὲ 'ῃ ([ῆ6 δογιρίυτθοθ - - 

δ. 9. Ῥτγίηςιραὶ Οο]εοιίοηβ οὐἹ Οὐβογνδίίοπβ οἡ {Π6 
ϑογιρίυγοβ, Οὐιτςαὶ, ῬΗΙΠοΙορίςοδ), δηαὰ Μ|Ιβοοὶ- 
ἰδῆθουβ - - - - 

[1.1 Οοἰ]δοιοη8 οὗἩἨ ψατγίουβ Εββδγβ, δηἋ Οὐέαηη δῆ. 
[ΔΓ165 οἡ ἀοίδομοὰ Ῥογιιοηβ οὐ ἴπΠ6 δογρίυγοβ 

[11.1] ΟὈξογνδίοηβ ου ἴπ6 ϑβετγίρίυγοβ, Οὐ ἰοαὶ, ΡΗϊ- 
Ἰοϊορίοαὶ, δὰ Μ|βοθ ]δηθοιιβ - - 

ΟἜΑΡΤΕᾺ ΥΙ-. Οοποογάδησος δηα ΠΟ ΟΠ 1168, (ΟΠ ΠΟἢ- 
ῬΙδοθ Βοοῖΐζϑβ, [πάβθχεϑ, “μὰ ἘΥΒΕΊ ΒΒ οὗ 
{πὸ ΒΙ10]68 - - 

ΘΈΟΤΙΟΝ [. Οοποογάδηςεβ ἴο ἴπ6 ϑογίρίιγοβ - - 
1. (οποοτάδηςοβ ἴο ἴη6 Ηοῦγον ΒδΪ6 - - 

. Οοηοογάδηςαβ ἴο ἴπ6 δοριυαρίπι Ὅτοϑοϊς Ν᾽ ογβίοη 
. (οποογάξδηοθβ ἴο ἴπ6 ατοοῖκ Γαβίδιηθηϊ 
. (οποογάδηςσα ἴο πὸ 1,δτίη υϊραῖθ 
. Οοποογάδηοθβ ἴο ἴπ6 ΕΉρ] 5ῃ ΒΙδΙ] 6 
. (οποοτάδηςο ἴο ἴδ 6 Ετϑηςὶ ΒΙΌ]6 

ὃ 7. Οοποογάδησα ἴο ἴπ6 (ἀεγπιδῃ ΒΙΌ]6 
ΒΕΟΤΙΟΝ 11. ὨιιοςοηδΥῖθβ οὗ {π6 ΒΙΌ]6 - 
ΒΕΟΤΙΟΝ [11. Οοιμμμοη- δοο Βοοῖκβ ἴο [6 ΒΙ0]6 
ΘΕΟΤΙΟΝ [ΙΥ-. [ΙὨάδχεβ δηὰ Αμδίγβοβ οὗ ἴπ6 ΒΙὈ]6 

-ὦ Ο. Οὐ» Οὐ τῷ 

 "᾿ττ1τ1τ1᾽111ιὲ 

Ῥαξο 

958 
958---96] 
9561], 3962 

362 
365----8565 
906---967 

867 .--- 387] 
3571--- 884 
311---- 9875 
9575, 9576 

516, 5177 

371---979 

379, 580 
980 ---884 

384 

984.---886 
9386 
986 

387--- 894 

9395---409 

409, 410 

410-426 

4]10---418 

41] 8---426 

426---440 

426 
426---4.50 

430 
430, 431 
431, 432 
439, 4.33 

458 
494, 

434. 457 
438, 439 

439 



ΒΥΝΟΡΤΙΟΑΙ, ΤΑΒΙΕ ΟΕ ΟΟΝΤΕΝΊΞΒ. ᾿ ΧΙ 

Ῥαβϑ 
ΟΒΆΑΡΤΕΒ ὟΙ1. Ττεδίιβεβ οὐ ΒΙΌ]1ς841] Απααυλῖθ8, ἀπ οὴ 

οἴμον Πιβίοσιςδὶ Οἰσουχηβίδηοεβ οὗ [Π6 
ΒΙΌ]6 - - - - - 440-.---.478 

ΒΈΟΤΙΟΝ 1. Οδηογαὶ Τγοδίῖβθβ ου ΒΙΌ]1 4] Απεφυ! 68 - 440---448 
ΒΕΟΤΙΟΝ 11. Ττθδίβ68 οἢ ΒΒΥΠΟΊΠΩΣ ΘΌὈ] 6 οῖΒ ἴῃ ΒΙὈ]1ς4] Αηι]- 

4υ 1168 - - - - 448 
8.1. ϑδογίρίυγα Οδορτα ἣν - - 448 
[1.1 Τγϑδίῖβαβ οἡ δογιρίαγα Εἰ βου ταϑϊην - - 4485-. 445 
[1.1 ΒΙΒΙΙ αὶ Α]88868 ἀπά Μαρβ - - 446, 447 
2. Ναῖἴυγαιὶ Ηἰβίογυ οὔ τη Β1}]6 - - 448.-.-.45] 
8. Ῥο οὶ] Απιϊαυϊι 68 οὐὗὨἨ {6 «ν8. Τγδδίϊβοβ 

οὐ [Π6 1,08, ΟὐΥΕΠΗΒΕΒΕ ΤΟΙΙΕ; ἄς. οὗ τῃ6 
ον - - - 451--.-454 

ὃ 4. ϑαογεά Απιίᾳυ 68 οἵ 186 ξένε - - 454. 
[1.1 Ττοθδιβ68 οὴ ἴΠ6 ΕἸ υ4] δηὰ ϑαογθα (θγεπηοηΐθβ 

οὗ 1πΠ6 6078 “ - - 454 
[11.1 Ὑ σθδιῖβοβ οα {π6 Ἐε]ρίουβ Νοῖϊοπβ οὗ (ἢ εν, 

οἡ {π6 (οττυρίίοηβ οἵ Ε ο]Ἰσίοῃ δπγοὴρ {Π 61}, 
ἃπὰ οὔ ἴϊθ ϑ'δοῖβ πο ψνῇϊοἢ (ΠῸῪ σγοτα αἱ- 
νἹἀοά - - - - - 454--.456 

δ 56. Τ)οτηορβίϊς Απεαυ ῖθ8, ΤΑΞΕΓΒΤΙΣΕ; ϑη4 οί ΠΟ 68 
οὔ της Ψψενν8 - 456 

δ 6. ΜΙβοθ ]απθοὺβ 1] βέγαι! 8 Ν ΒΙίδΙΙοαΙ ΠῚ ὶ 
αυΐ165 ἔτοτῃ Οτίθηνδὶ βοθηθτυ, ἔγομι ἡ ογᾶρθβ 
Δη4 Ττγανοὶβ ἴῃ τ Ἐδδῖ, δπὰ ἴγτοιῃ Αηϊϊ- 
αυδγίδη, δηα οἴ Γ βϑοιγοθβ - 457---468 

ΒΈΟΤΙΟΝ 111. Τγθδιῖβθβ οηἊ [6 (θηθδίορ θβ εἰδηϊι δι εὐ ἴη 1Π6 
ϑουρίαυγοδ - - - - 468 

ΘΈΟΤΙΟΝ [ΙΥ. Τγοδίϊβαβ οἢ ϑιδογοα (ΟΠ γομο] οΩῪ - - 464-- 468 
ΚΈΟΤΙΟΝ Υ΄. Οοπηροιίομβ ὉΓ ϑεαογοα δηὰ Ῥτοίδης Η!βίοσν.--- 

Ηἰβίογίεβ οὐ {{|ὲὼ ΒΙΌ]6 δῃὰ ϑεογιρίυγε Βίο- 
στρ - - - - - 468---478 

ΑΡΡΕΝΡΑ - - - - - - 474. 
ΒΙΒΙΙΟΘΒΑΡΗΙΟΘΑΙ, ΪΝΡΕΧ Ξ Ξ ἘΞ - 478 





ΜΑΝΌΑΛΙ, ΟΥ'Ἱ 

ΒΙΒΙΙΠΟΑΛΙ, ΒΙΒΙΙΘΟΒΑΡΗ͂Υ, 

Τηϊγοἀποίοῃ. 

ΟΕΝΕΒΑΙ, ΒΙΒΗΟΘΒΑΡΗΙΟΑΙ, ΟΠΚΙ͂, ὙΠΕΑΤΙΝῸ ΟΝ ΤΠῈ ἘΕΡΙΤΙΟΝΒ, 

ΓΓΕΒΑΗῪΥ ΗΙΒΤΟΕΥ, ΟΕΙΤΙΟΙΒΜ, ΕΤΟ. ΟΕ ΤῊΣ ΒΙΒΙΚΕ. 

1. ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΒΑΟΒᾺΑ ἱπ δἷποβ βυ} 808 ἀἰδεποία.. Ωυόγατη ρυΐου, 
4υἱ 78πὶ ΤοΥΙΟ Δι ΟΙ]ΟΥ ῥτΟΣ ῦ, ΟΙΊΠ68 βῖνο Τοχίιβ δου δῖνα ὙΘΥΒΙΟΠ πὶ 
δ᾽ υβάδια αυᾶν δ ̓ἰπσυᾷ ΘΧρΥΘβϑασιτη οἰ Ἰοη68, πθόποη ρχρϑίδπίογοβ ΜΙ 55. 
(ὐοάϊοο8, οὕτὰ ποίβ μἰβίοσγι 15 οοπίληοέ : ῬΟβίθυ ΟΣ γ τὸ σοητϊπϑῦ ΟἿΆ ΘΟΓᾺΠῚ 
ΟΡΟΓᾺ 4υἱν18 ἸαἸομηδία οοπμδβουὶρία, ααἱ ἢπο ἀδαῖ6 1ἢ ϑὅδογατῃ δογιρίσγασῃ 6α]- 
ἀογιπί, βίη} οΟἸ]Θοΐα, τὰταὰ ογάϊη6 ΔΙρΒΑ ΘΙοο ἀϊβροβὶία, ἔτη 56 16 ΒΔΟΓΟΓΌΠΙ 
τοσα. Ηΐπΐς οογοηὶαϊβ ἰοοο Β ] οἱ απίαν (Οτδτσηδίοθ οὐ 1 οχῖοα Γ1η- 
δυλγυτη ΡΓΒοσπὶ ΟΣ] ἰδ] τη, αὰϑ δα 1] 5 ΤᾺ 188 ΒΔΟΓΆΒ ῬαρΊΠα8 Δ] αυἱά 
86) Πμ ΗΠ ΘΟΠΘΣΤΘ ροβϑυπί. ΤΠ ΔΌοΓΟ οἱ ἱπαυδίγια 8000] 1ΕῈ ΤΟΝ. Ῥα- 
ΤΙΒ118 1728, 2 ἴοτη]18 [0]10. 
Τρ τὨϊτὰ δπα Ὀεδὶ βὐϊτίοη οὗ ἃ πιοβὲ Ἰδροτίουβ σοῦ, ΤΏ ἢτβι οἀϊξίοῃ δρρϑασοά δὲ Ῥαγὶβ 

ἴη 1709, ἴῃ 2 νοΐβ. ϑνο. : {86 βεςοῃά, δὲ [,εἰρβὶς, ἰπ ἔπ βάτο γϑαγ, τυ ἢ δά! οη5 ὑγ Ο. Ἐ᾿ 
ΒοΟΓΠΘΓ, 

2. ΒΙΡΙοίμοοα βδοσα ροβὲ 4600 ]1 16 Τοηρ οὐ (Ὁ. Ἐ.. Βοργποῦὶ ᾿ἰογαίδ8 
σΌγΑ8. ογάϊηρ ἀϊβροδίία, οιχθπαδία, βυρρὶοῖα, οΘοη]πυδλία ΔῸ Απάγοα οί] 16» 
Μάβοη. Ἡδκϊα, 1774---.17907. δ νοἱβ. 4ϊο. ἔγθαιθηγ Ὀουπᾶ 1ῃ ἔσο {10 Κ 
γΟΪΌ 68. 

ΤὨΏΙ5 οἰαθοσγαῖο σουῦΐ, νυ Ὠϊ ἢ τνᾶ8 ἀϊδοοπεϊπιιοά ἴον τγδηὶ οὗὁὨ δἀραιιδίο βυρροτί, 15 σοπῆπρά ἴο 
ἔπ ῥεϊπιθᾶ δἀὐϊὶοηβ οὗἉ ἴῃ Ἡοῖγ ϑετὶρίυτοβ. αγί 1. σοῃΐδι 8 δα] 005 οὗ {πὸ οτἱὶρίπαὶ Ηε- 
Ὀγοῖν δηΐ Οτοοῖκ ἰοχί. Ῥαγὶ]]., ἴῃ ῆγτοο νοΪ]ιιπιο8, ἴγοαῖβ οἡ τἴἢ6 Οτοοῖς,, Οσϊρηΐϊδὶ, δη 1, τη 
γΟΥΒΊΟΠ5, Θηἃ οὐ δἀϊὶοηβ οὗ ἔἤοτὰ ; δηᾶ ἴΠ6 ἰδ5ὲ νοϊιτηθ ΘΟΤΏΡΓΙ565 ἃ ΒΌΡΡΙοτηθπὲ ἴο ἴΠ6 ὑσὸ- 
οοὐΐης νοϊυπηοβ, ; 

Ὗ 6 αν ὕθϑὴ ἰαγροὶγ ἱηάορίοά ἰο {π18 ρ ]:σδιίοη ἔοσ της ἢ ἰηϊογυηδιΐοη σοηποογηΐηρ {Π|6 
Ρυϊηιοά βαϊιοηβ οὗ ἔμπα ΟἹ]ὰ δπὰ Νὸν Τοεβίδπιοης. Τὸ (18 νδ] Δ Ὁ]6 τγοσκ {πὸ Δ διοίλεοα 
ΒΒ διοα ϑεγεηϊεεὶπιὶ Ἡμοτίεπιϑεγεηδίεπι Ζιιοΐδ, οἱἶπι Τιογάϊαπα, Ῥυ] 5ηθὰ Ὀγ 4. Ο. Ο, Αἀϊοτ, 
δὲ ΑἸίοηδ, ἰη 1787 (ἴῃ ἔνα ρατίβ ἕοστηϊηρ; ἔνο αυδγίο νοἱιΠ165), 18 Δἢ ἱπα ΙΒ Ή 550 16 ΞῈΡ0]6- 
τηθηῖ. [{||58 ΥὙΘΥῪ ᾿υΕ}} ομδγδοίογιβοα ὈῪ ΒΡ. ΔΙδγβῃ 88 “8 οδίδίοσιιθ οὗ στοαὶ πιουὶξ δπὰ 
ἘΠῚ ," διὰ οοπίαϊῃβ ποξῖσοϑ οὗ βοτὴδ γθυβί οἢϑ 84 {γε Π5] Δίοσβ, τυ ΐοἢ πᾶν Θβοδρϑα ὄυθὴ {Π6 
Σοδοασοῦθος οὗ Ὦγ. ΝΜίδβοϊ. 

8. Ὠλβοοιβ Ηϊἱβίοσί αι ΒῸ 168 ΣΙ Πορα]68 ΕἸ ΠΟ ἢ8 468 Β10]68 Ῥο]γ- 
σἰοιίοβ. Ῥὰγρ ᾿᾿Αυΐέαν ἀ6 1ὰ Βιθ)]οίμβδαυο δαοσόθΊι. [9 δοάμοβ 1.8 Τοκα. 
Ῥαγῖβ, 1718, 8νο. : 

4. Ολυ μετ (Αὐυρυδβίπ6), ΒΙΡΠΙοὕπθοα ὥὄὅδογα, Οὐ ἃ (ἰδΐδίοριιθ οὗ {16 Ὀεϑί 
ὈΟΟΚΒ {μπαξ σ8ὴ ὃδ τροαὰ ἴῃ ογάοσ ἴ0 δοάῦγο ἃ ροΟα υπαογβίδπαϊηρ οὗ {16 
δεγρίαγο. ἘῸ]1Ο. 

ΤῊϊς Οδιδίορσυο 8115 6 σοπβί θυ] ρογιίοη οὗ α νοϊαπιθ ἰῃ ἴΠ6 ναγίουιβ Εσθηο ἢ δαϊοηβ οὗ 
(αἸ πιο 5 Ὠ1οἰϊομδγυ οὔ ἔμπα Β10]6. [ἐξ αἷξο οοσιιρῖο5 ἔσο δυπατοά ἀπά εἰριὨίν- ἔοι γ ραρο8 οὗ 
186 τοῖτά νοϊυπηθ οὗ (μ6 ἘΠ ἰ8}} ἰταπβδιίοη οὗἉ ἐπδὶ Ὠ᾿οιοηατυ, ἴῃ [Ὁ]106.0. [1{ οοπίδιῃβ οορίοιια 
ποιΐςο5 οὗ (πὸ φαυ]ΐοσ Ὁ16]16 4] ογιεῖςβ δῃα οοταπηρηίβίουβ, δηά οἵδιον τυσιίοτβ οἡ ϑοσρίυγα! ΑὩ- 
εἰφυϊεῖοβ, ἃς. ΤῊΪ8 νδ] 80 ]6 Οδίδϊοσιιθ 15 οπιϊέίεα ἴῃ {πΠ6 αυδγίο οαἀϊΐοη οὗὨ (δἰ τηοί᾽ 5 1[)16- 
τἰομδασυ, ρυ 5 ῃοα Ὀγ {π6 ἰαῖς Μγ, (. Ταυ]οσ. 

ὅ. Φοῖι. ΟΣ Ιβίορμοῦῖ ΟΠ ΒΙΠ]οἴμοοα ἩθΌγαα ; βῖνθ Νού ἃ τη Αὐο- 
ΥΟΙ,. Υ. Β 



2 ατηογαὶ Βιοσταρλίοαϊ Ττραΐίδε8 

ἴοσατα ἩδΡτοσυτα οὐ] δου φἰδϊβ, ἔὰχα ϑουιρίοσυμῃ, αυῷ νοὶ] ἩΘΌγαϊοα 
ῬΓΪ λα δχϑγαία, ν 6] ΔΡ 41118 σοηγοῦβα βαηί, δα ποβίχαπι τοΐδίθιῃ ἀθαιποίαδ. 
᾿Αοορα!ϊῦ [ἢ σα] 66. “6000 Ὶ᾽]᾽ (αῇΆγ6}}} Ἰπᾶοχ Οοάϊουμαμ ΟΔΡΑ β]οοσα ΜΌΝ. 
αυϊθυβ Φ0. Ῥίουβ, ΜΠΙΡΑΠἀ] πη Οὐπλθθ, ἀβὰ8 οδί. Ηδρυγρὶ οἱ 1ρβίω, 
11718----88, 4 ἰοχμϊ5, 4ϊο. 

6. 90. ἀδογρὶι αλοηι ΒΡ] οἴμοοα ΤΠ ΘΟΙορΊοα οἰθοία, ᾿ς Γα 5 δάπο- 
[δι] ο 015 ᾿ηβέγαοία. {6η5, 1757---8.----62.--6ὅ, 4 νο]8. 8γο. 

ΑἹ] τῦῆο δγὸ σοῃνουββηΐ ἴῃ βαοζοὰ ᾿ϊογαΐζιγο μάν ὕοτηθ τ 1]]ΠΔὴρ (Θ5ΕἸ ΠΊΟΠΥ ἴο [Ώ6 σοΥΤοοΙ 055 
δηὰ τοβθδγοὴ οὗ ἮΥ δἱςἢ, νοϑο οσκ ψ1}} αἰ τσ αγϑ5 τοτηδίη ἃ ὑγοὐσυοίϊοη, δαἀτα γα ]ο ἴον ἴῃ 6 αἰ Πἰσοηοα 
ἈΠ ἴοσ ἐπα ὀχίθηβινα γοδάϊηρ δηἀ βοσιτβου ὙὨ]ο] 11 αν ηο658. ΓΒ ξουπα ἡυδρτηοηῃέ, Τοπλαγκ- 
ΑΌΪο ἴῃ ΟἴΠεΓ ψοσκ5 οὔ 1Π 15 Γμοο]ορίδη, 15 οομβρίουουβ ἴῃ {{Ππ|5 ρα] οαιίοη. Α1]] ροβϑβίθ]ο αἰὰς ἴοσ 
τμροϊορσίςαὶ Πτογαΐασο ἃτα ἤογο οσηδτδοθὰ, ὙΠῸ  ΠΟ]6 15 τ 6}} ἀτγδηροά: υἱτ ταρατὰ ἴο τηδην 
θόοοῖα, {πεῖν οοπέθη!β ἀπ νϑῖυα ἅτὸ ξἰαϊθὰ, δπὰ αἰσθσιίοῃβ ἀσο σίνοη ΨΏΘΓΙΘ ποτα οχιθηβῖνο 1η- 
Τογγηδίίοη ἰ5 ἰο θ6 οδίδϊπεά, Οἵ πιδην ἱτηρογίδηὶς ψουκβ δὴ οχίεπῖνα δηά δοοιιγαῖθ ΠΟ ΓΑΥΎῪ 
Ὠἰβίογυ 18 σίνθῃ Α1} ἀορατίπιεηΐς οἵ ᾿ΠΘΟΪΟΡῪ Πᾶνα ἃ τἰοἢ ςο]]θοϊοη οὗἁὨ ὈοΟΚ5 ροσίδιηΐηρ ἴο 
ἴθ ἀρβοσὶ 64, δηὰ δϑυπάσπε τηδίοτί αἷς ᾶ.ὸ διγη 5 ῃηοα ἔοτ (86 Ὠϊβίοτν οὗ το] σοῦ. ὉΠῸ {Πϊγτὰ 
Δηα ἤθυγ ἢ νου πη65 τὸ οὨΒΙΘΗ͂ν ᾿πιογοβίηρ ἴο ΒΙΌ]ς4] βιυάἀοηῖ58. Ηον ποιοῖ {Π6 δυῖμποσ οἵ 
1Π6 Ῥτγθβθηΐ ὑσουκ 5 ἱπάθριοά ἴο 1π6 ΒΙΡ]] οἴμοοα ΤΒοοϊΪορίςα ϑοϊθοῖα, {πὸ ἔγοαιιθηξ τρίδσθησος 
τησὰθ ἴο ἴξ τν}}} δ θη οἰ ομΕ]γ αἰϊεδῖ. Ιπ1770, ὙΝ ΔΙ οδλα5 ρΡυ]ΠΙΒῃθα 4 ΒΙΡ]οίμοοα Ῥαίγιβεῖςα ἴῃ 
ΟΠ6 ἰατβα νοϊιιπλα ὅ8νο. : ἴξ σοηξαἴπβ 8ῃ Ἔχςϑ]θηΐ δοοουπὶ οὗ ἰγοδεΐβθβ οἱ ἐπ 6 ̓ἶνοβ δῃηὰ ογυὰὶ- 
(ἴσῃ οὗ ἴῃς Εδέϊεοτνς οὗ [6 ΟΠ τοι, πὰ οὐ {πὸ οαϊιοῃβ οὗἉ ΤΠ οἷν ψτιηρθ. Α πον οαϊτίου οἔὨ 
118 οὐκ, τας δη]αγροά δπὰ ἱπιρτονοᾶ, ὑγ 1. Τ. 1,..ὄ Θδηζίαβ, ν85. ρυ ] 1516 ὦ δὲ 96 πᾶ ἴῃ 
1834, 4560 'ῃ οὔθ υοϊυτηο ὅνο. 

7. Α Οὐποῖβα ιν οὗ {86 ϑυσοοββίοη οὗ ϑ'ιαἼοσγοᾶ 11ἰογαΐασο, ἴῃ ἃ ΟΠ γο- 
ΠΟΪοΟρΊο4] Αὐγδηρσοιηθηῦ οὗ Αὐὐποῦβ δηὰ {Ποὶν ὙΥ̓ οσΚ8, ἔγοτα {1 Τπνεπίϊοη οὗ 
ΑἸΡΒαθϑῦῖοαὶ ΟΠμαγδοίοσβ ἴο {Π6 Ὑϑαν οἵ ουν Τογὰ 1446. ΒΥ Αάδὰ ΟἼΑΒΚΕ, 
1,1,.}). ἀπά ὕ. Β. Β. ΟΑεκε, Μ. ἃ. Τωπάοη 1891---32, 2 νοἱβ. 8νο. 

ΤῊ ἤχϑί ρδτὲ οὗ (Π6 τϑξ νοϊυτηθ, ἢ ο ἢ σοπιο8 ἀονῃ ἴο Α. ἢ. 345, ψγᾶ8 ρι 0] 86 ἃ Ὀγ 1) τ. 
ΟἸασκο 'π 1821, ἴῃ οὔθ νοΐϊαπηθ, ἰθτηο. 7716 τοιηδίηάοσς οὗὨἩ 16 ουΚ ν88 σοτηροβρα ὈΥ δ 18 
δοῃ, {π6ὸ ον. 2. Β. Β. ΟἸασκου. Τῆο ψἤοΐα σοηϊαῖπθ τηυςῃ ἱτηροτγίαπε ᾿πέοττηδίοη το]δίϊνο 
ἴο Ὀ10116 4] δῃα Θςοο] οβιαβεῖοαὶ το γδξιγο, 

8. Α Οουγβο οὗ 1,δοΐαγοβ, σοπίαϊηΐπρ ἃ ᾿οβοσιρίίοη πα ὺγβίθιμηδίο 
Αγγδηροιηθηΐῦ οὗ {Π6 βανοσαὶ ΒυδηοθοΒ οὗ ὈΙν ηἸγ, δοοοιηρδμϊθα ΜΠ Δη 
Λοοουπὶ Ῥοίὰ οὗ {Π6 ρῥγίποὶραὶ Αὐΐποῦβ δπά οὗ πὸ ῬΥορΊοβ8 Μ ΠΙΟΙ [88 
ὈδΘη τηδάς αἱ ἀϊδἔδγθης Ῥογιοᾶβ, ἴῃ ΤΠροίορίοι! Τοατηΐηρ. ΒΥ Ηδργροτὶ 
ΜΆΆΒΗ, ἢ. Ὁ. [ΒΊβμορ οὗ Ῥϑίοσθογουρῃ.} Τωοπάοη, 1810---1828. 8νο. 

ϑονθὴ ραγίβ οὗ ἴπ6βο 1,δοΐιτοα γα ρυ 56, ὙΠΟΥ οπιῦγϑοθ αἰπιοϑδὲ θν συ ἴορίο οὔ 
ἘΒ1Ό]1ο41] Οτιεἰςίδτα δηὰ Τπιογργοίδιίοι, δηὰ αἶβο ἴπ6 βοπυΐπθηθββ, δα πο πτἰοίν, πὰ οσθα 1} 1 
οὔ ἢ ϑοτὶρίωτοβ : δῃηά ἀγα ραγι οι Αγ]ν νά] 4 0]6 ἔοτ τΠ οἷν Ὁ] οσταρμ οὶ δπὰ ογ 1641 ποίῖοεβ 
ΟΥ̓ τΠ6 ρῥτίποῖραὶ νυυιῖοσβ ντῦο ἤᾶνο ἰγοδῖοα οἡ ἔποβα 50] 6οί8. 

8", Τιοοίγο8 οὐ {π6 ΟΥ̓ οἴδηι δηα Τηςογρτοίδίοη οὗ {π6 ΒΙΌ]6, τι ἔνγο 
ΡΓΘ Ιλ ΠΑΤΎ ῳΘοὔαγ 8. οὐ ΤἬΘΟ]ορίοα] δίμαν ἀπά ΤΠ δοΪοροα) Αστδηροπιθηΐ : 
ἴο ΜΈΙΟΝ ἅτ δἀάρα το 1,ϑοΐατοθ οα {πὸ ΗἸβίοσυ οὐ ΒΙΌ] 164] Τη ογργο οι. 
Βγ Ηεγροσὶ ΜΆΒΒΗ, 0.0. Βίβμορ οὗ Ῥϑίεσροσοι σῇ. οπάοηῃ, 1828. Νεοὶν 
Ἐππίου, 1838. ὅνο. 

ΤῊΪΞ 15 ἃ πον οὐϊτίοη, τονϊςθά, σογτοοϊοα, απὰ οπ]αγροᾶ, οὔ ἴῃ ἢτει ἔοιιν ραγίς οὔ Π6 ρσοοράϊησ 
οουζεο οὗ [θοίυτοθ. Τῆο ἵνο δϑάϊιοπαδὶ 1,θοΐιγος οὐ {πΠ6 Η!ίοτγ οὗὨ ΒΙΌ] 164] ΤΠ ογρτθίδιεοι, 
τ] ἢ ποτο ΡΟ] 8ῃοα βορασαίεϊυ, οοπέδίη ὉΠ Ορταρ Ὦ 1081 ποίίςα8 οὗἉ [}:6ὸ μυϊμοῖραὶ τυτι ἴθτβ οὴ 
{δὲ βυρΊοςι, 

9. ΠΙυΒίχαῖίοηβ οὗἩ ΒΙΌ]1ο4] Τὐτογαΐαγα, Ἔχ ΒΙ ὈΙἰπρ [Π6 ΗΙΒίοσΥ δηὰ δία οὗἉ 
1π6 ϑεοτοάᾶ ΥΥ τιτηρβ, ἔγοπι {Π6 δϑυ]οϑί Ῥοσιοα το ἴμ6 ῥγεβοηῦ (ὐβπίμυγυ: 
Ἰηοϊυδίηρ, ΒΙοργαρμῖοαὶ Νοῦοοβ οὗ Ὑγαπβίαίοσβ δῃηὰ οὔμποσ διαϊπθηΐ ΒΙΡ] 108] 
ΘΟΒοΙασθ, ΒΥ [μ6 Βου. Ψαη68 ΤΟΎΝΙΕΥ, 1)... Τοπάοη, 182]. 8 γνο]8.. 8νο. 

“Τῇ δῃρ]ο νου] πη65 Ὀσίογα Ὁ5 ΘΟΥΏΡ ῖβα ἃ τὶ ἢ ἔπη οὔ 1ηδίγυςενα δα ρ]Θδϑιηρ 1 οτη,- 
αἰϊοη οὐ ἴδ βυῦ)οος οὗ ϑαογοὰ ΒΙΌΠοζταρηγ. ΤΟΥ Πᾶνα Ὀθθη σοτηρὶ]οα ἴγομι ἃ στεδῖ 
νατὶοῖγ οὗ ρυ] σαείοπβ, την οὐἉἩ ἘΠοτ ἰπδοσαββι 0 ]6 ἴο {Π| ρβοπογα!ν οὗ τοδάθσβ, δῃὰ βϑοῖηο οὗ 
(Πθπὶ οὗ ὀχίσγοιηθ γαυὶ τυ... .. 4 ΤΏ ἱπάυβεγυ δηά {Π6 δοούτεον οὗ Μγ. Τόνηϊον ν}}} Θηι}1}6 
Ηὶβ νοϊυπιοβ ἴο ἔπ Δρρτοδϑίϊοη οὐ {μ6 οτι εἰς δῃὰ ἔπ6 ραϊγομδρο οὔ [π6 ρυ].. ὙΠΟΥ δβυτγὰ 
ἃ ἴΏΟΓα σοτηργομοηβῖνο νῖονγ οὗ {Π6 Ῥτόζτοββ οὔ Β΄Ό]10 4] ΤΥδηβ] ἰϊοῃβ ἀπ οὗ [Π6 1 ̓ τογαγυ δηὰ 
ἘΠοο]οοἰαβίῖςαὶ Ἡ ἰβίοτυ οὗ 16 ΗοΙΥ ϑογιρίυσοβ ἴπδπ 18 ἴο 06 ἰουηὰ ἴῃ δὴν οἴμοι ψοτκ." 
(Εεϊοοιίο Βονίονν, Ν. 85, νοὶ. χν"ὶ. ΡΡ. 386. 407.) 



οπ ἐλὲ ἙαϊεοΉ8, ὅ6., 0. ἐλ ΜΒ δῖε. 8 

10. Αἡ Τηϊτοδυοίίοη ἴο (π Τ ξογασυ Η]βίοσυ οὗ {86 Β1Β16.ἁ. ΒῪ «781168 
ΓΟΎΝΙΕΥ, [).1. Ἰοπάοῃ, 1828. 12ηηο. 

ΤῊΙ5. ΠΑΠἀβοσ οὶ ὁσχοουϊοά νοϊυπιο, τ πο 195 ἃ βεοοπά οὐϊίοη οὗ ἔς ΒΙΌ] τα] Αποοάοίοβ 
ΡΟΝ] βηοα Ὀγ τ, ΤονΏΪοΥ ἰὼ 1813, τηδὺ Ὀ6 οοπϑίἀογοά 858 δὴ δριΐϊοτηβ οὗ μἷβ 1Π]ιιϑέγϑιῖοηβ 
οἵ ΒΙΊΡ]1.41 1, 1τ1εγαΐιιγα, ἴὲ σομπίδιῃβ Τὴν ἐητογοϑίηρ δποοάοίεβ σοϊαῖϊνα ἴο ἴΠ6 1, ΠΟΥ Ὺ 
ΗἰΞίογυ οἵ 186 ϑετιρίυχεβ ἔτοπι [ἢ οδγ]εϑὲ ρογῖοά ἕο τη6 σοιητηδηςθπχεηΐ οὗἉὨ π6 Ὠἰποίθθμιῃ 
ΘΘΏΓΟΓΥ. 

11. ΒιΙΒΠοίμοοα ΒΙῚΌ]1οα: Α ϑοϊδοὶ 1λ9ὲ οἵ Βοοῖβ οὐ ϑ'δογοά 1Δ1ὲογαΐυγο, 
ψῖτ Νοίοο8 ΒΙΟρΓΑρΡΒΙςΑ), Οὐ ἶσα], αὐα ΒΙὈΠορταρ οι]. ΒΥ ὙΠ] ᾶτὰ ΟΕΜΕ. 
Τοηάοῃ, 182:. 8ὃνο. 

ἘΣ το Υ οὗἁ ἢ15 εἰ{165 δηὰ ποίϊοοβ οὔ Ὀοοΐκ8, Μνυ. Οτπα 85 θθθὴ ἱπάοδιίοα ἰο {16 ρσοβοπὲ 
Ὕοτκ, ἴο ποῖ Πα μδ65 λοπομσγαδίψ δοἰκπον)εάσεα ἢ 15 οὐ] χζαέϊομβ. “ὙὍΠο ἐποοϊορίοαὶ διαάθης 
ἐβῃποῖ ἔ81] ἰο ἀογῖνα τηυοἷ δαἀνδηίαρο ἔγοπ ἰἰ ; δηὰ ἐπε τόσ Ἰοαγηθὰ ἀϊνίηθ νν}}} ἢπὰ ἰἱ δῇ 
Θχοο]θηΐ Ξυρρ]ετηθης ἴο ἰΠ6 ΒΒ’ ]]οἴμοςα ΤΠοοϊομῖςα ϑοϊοοίδ οὗ {π6 Ἰαδοτίου ὟΝ δἰ ΐυ5, ΟΥ̓ το 
ἴδε ἐγ άϊε ΒΙὈ]1οἴμοοα ὅδοσα οὗ 1.6 [οηρ." (Βυιεῖϑι Οτιεῖς, Ν, 8. το]. χχὶϊ, ῥ. 486.) 

12. ΒιδΠοίμδαιθ ϑδογέα ἀτϑοαυθ- 1, δπ6 ; σοηίθηδηὶ 16 ΤΆ Ό]οδὰ ΟΠ γοηοΪο- 
σίααο, Βιοργδρβίαυο, οὐ ΒΘ ορταρῃίᾳιθ, ἀθ8 Αὐΐθιιγβ [πβρὶτόβ οἵ ἀ68 
Αὐυΐουτβ Ἐκοϊόβιαβϑύαυθθβ, ἄσρυϊβ Μοῖβα 1υθαυ δ απ ὙΠοημδβ ἀ᾽ Ααυΐη. 
ΠΥ τΑδῈ τίαϊρέ α᾽αρτὸβ Μδισγο Βοῃὶ οἱ ὕἀδίωῦα. Ῥδὺ Οἢ. ΝΌΡΙΕΕ. ῬαΑγίβ, 

. 1826. ὅνο. 

Α ςοπνθηΐθηξ 5 ΤΠ ΓΉΔΥΎ ΟΥ̓ ὈΪΡ  ᾿ςΑ] δηὰ οςος] οβἰδϑεῖςβὶ ΒΙΒΠΟσταρον. Ὅηὸ δυῖδον ἤτει σῖνοβ 
ἃ σοποῖβο ὈΣορτδρ ἢ οα] ποξϊσα οὗ ἴπ6 βδογοὰ δηὰ δος] οβιββίῖο δὶ τυτιζουβ, δη ἃ ΤΠ6η δρθοϊῆοβ {Π6 
Ρτιμοῖραὶ οἱ το5 οὗ {ποῖγ ψοσκα. Α [μ18} 15 τη δυθ)οϊποά οὗ πο (οἸ]οοςοη5 οὗ {Π6 (δηοης 
ἃπα Αεῖς οὔ Οσοιυποῖϊα δηὰ οὔ {ΠῸ ὕδποῦ 1,ὰνν, οἵ Εἰ οϊοβί βίοι Βιοσταρἤοτβ, απ οὔ {Π6 
Ἰνοῖκς οὗ 16 Οτροὶς δπὰ 1,διῖη Εδίμοσβ, δηὰ οἴποῦ ἘΠ ο] οϑἰδοῖῖςδὶ ἮΝ σι ἔοσβ, ἀπά οὗ ἐῃα στοοῖκ 
δηὰ 1,Αἰἰπη ΟΠ σιδείδη Ῥοοῖίβ. 

18. ΒΙΡΠ οἴμοι ϑυββοχῖαπα. Α Ἰοβοσιρίνο Οὐδίδ!οριο, δοοοιηρδηϊθα ὈΥ 
Ηϊβίοσῖοαὶ δηὰ ΒΙορταρ θοαὶ Νοίϊοαβ, οὗ {Π6 Μαπυβουιρίβ δηὰ Ῥυϊπίθα ΒΟΟΪΒ 
οοηΐδί πο ἴῃ {86 ΠΛ ΡΤΆΓΥ οὗ ΗΙ8 ΟΥΑΙ, ΗΙΘΗΝΕΘ8 ΤῊΗΕ ΚΕ ΟΕ ΚΌΒΒΕΧΣ. 
Βγ Τπομιαβ Ό8θΡὴ Ῥοξρστγον, ἘΕὶ ΒΕ. 5., ὅθ. ὅθ. Τοπάοῃ, 1827.---40, 2 γο]8. 
ἴη ἴῆγθα Ῥατίβι Πωροσῖαὶ ϑνο. 

ΤῊΪς τπηρτϊῆςεπς ΡΟ] αἰϊοῦ [Ν85 8 Ξροοΐδὶ οἰδίτη ἴο ὕ6 ποίϊςρά ἴπ (ἢ6 ῥσοβοπὶ (αίβίοσυθ 
οὗἨ Β[0]1ςα] Ὑ͵οΥῖκ5, οὐ δεοουπὶ οὗὨ ἴῃ ἀϊνοτϑιῆεά δηα ἱπιροτίδηιϊ ᾿ποττηδίιοη τ ἢ ἢ 1ἰ σοπὶ- 
τηυηϊςδῖος τοβροοϊίηρ Εαϊοπς οὗ ἴπΠ6 ἩοΪγ δεγὶρέυτγοβ, δὰ πῃ ϊοἢ 15 ποῖ ἴο ὕῈ ἔουπα ἰπ {16 
ὉΠ] Οστα ρος 4] ἐγοδι1505 αἰτοδαγν ἀθβου θά. ᾿ 

Τῆς ΕἸγεὶ Ῥαγὶ οὗ οὶ. 1. οἵ ἴμ6 ΒΙΡ]οέμοςοα ϑυδοχίϑηα 15 ἀρρτοργίδιοα ἰοὸ Μανύβοκιρτβ, 
6 ὨυτθοΥ οὗ νυ] ςοὮ δπηουηΐβ ΥΟΥῪ ὩΘΑΥΪΥ ἴο ἴῆτος πυπάτρά : ἴΠ656 ᾶγθ διτδηροα δοοοσάϊης 
ἴο ἰδηρύδζος, νἱζ., ἰθ Ἡροῦτονν, στθοκ, 1 δἴϊη, ΕΥθηςοῖ, 114] 18Π, ὅρη βῃ, Οογιηδη, θυίοι, 
ἘΠρ Ξἢ, 1τιβἢ, Ατανὶς, Ῥογβίδη, Αττηθηίδη, Ῥᾳ]1, δϑιησιαίοβο, δὰ Βυγπιαη. Ὑπὸ ϑδοοοπά 
Ῥατὶ ἐγοδῖβ οὔ ῬκΙΝΤΕΡ ΕἸΙΤΊΟΝΒ οὗ {ῃΠ6 Ηοὶγ ϑβογιρίυγεβ, αἀἰδροθοθὰ ὑπάθῦ ἴπ6 (Ο]] ον ηρς 
τ|68, νἱζ. Ῥοϊγμίοειβ οὗ 16 ΟἹά δὰ Νὸν Τοβιασηθηιβ απὰ οὗ ἀεδίδοῃθα ρογιΐοῃβ ἱμοσοθοῦ; 
-- οῦτον Βιῦ].5, ΗἩοὔτον δηὰ Ἡδρτον- ϑαιηδσιίαη Ῥοπίδιουςσπβ, δὰ ρογίϊοηβ οὗ ἴῃς ΟἹ ὰ 
ΤαΞίδτηθηὶ ἰη Ἡοῦτον ; ---- Οτοοῖς ΒΙιΌ]ο5, Οσοοὶς Ῥοπιδίθυςς, απὰ ρογίομβ οὗ ἐπε ΟἹὰ Τοβῖδ- 
τηθηῖ ἴῃ Οτοοῖ ; --- 1,αεἰπ Β101658, ἀπὰ ρματίβ οὔ της ΟἹ Τοβίδτηθης ἴῃ 1, δίϊη. 

ΝοἹ. 11. σοταρτῖβος Εἰ εἰοπβ οὗ ἴπ6 Νὸν Τοβίδιποηϊ ἴῃ Οτροκ, ἰοχοῖμον ἢ τΠ6 τΤαγοϑὲ 
δηἋ μεϑὶ οαἀϊτουῃβ οὗἩ Ψψογβίοῃβ οὗ ἰς οἷν ϑεγιρίηγοσ, θΟῈἢ δηξοπὶ δπα τηοάργῃ, 
ΤῈ οπῖσο (δίαίορυο ἴοτπβ ἢ αρρτοραία οὗἩ ιρτγαγάβ οὗ βἰχίοοη ιιπάγεα δγιῖοἶοβ, ὑοτῪ 

ΤΩΔΩΥ οὗἨ ψ ἢ ]Ο ἢ ἀγα διηοπς ἴΠ6 τατοϑὶ απὰ τηοϑῖ νἰ υδθϊα ἰῃ δαογοὰ ΒΙΡ] οσταρῆγ. Μυοῖ ἀ5 
[88 ὕθθη δοοοτῃρ  ἰϑμοά ὈΥ ῥγθοθάϊηρ δυΐῃοτβ τὯο Πᾶνα ἰγοδιθὰ οἡ ϑδοτθὰ ΒΒ: ] 1 οσταριγ, ἰῃ 6 
ἰαδοτίουβ γοβθδγοίιθα οὔ Μγ. Ῥεϊίμτενν μανθ ϑηδδὶ θὰ Ὠΐπι ἴὸ σοπίτ θυ ἰαγρο δηὰ ἱτωροτγίδηϊς 
δαὐάϊείοηδ ἴο τ Ὀσαποΐ οὗἉ ̓ τοταῖγο. Ε16 65 βοσυγδίοὶυ δηά τϊπυ ἴ6}]γ ἀθβοσι θα 1Π6 βονϑσαὶ 
εὐϊιουκ οὗ (86 ϑετίρίυτοβ, δπὰ μἷ8 ΒΙΒΙΟσταρῖςοαὶ Νοῖιοοβ οοστοοῖ {Π|6 ΘΓΤΟΥΒ, δπὰ δι ρΡ ΪΥ (Πα 
ἀοῆεϊφηοίες, ΟΥἁ ἔοττηου ττίϊοσθ. Ουτίοιι 5 βρθοϊθηϑ οὗ τηοῖγίοδὶ  υβίοηβ ὅτ ἱπισγοάμορά, 
μαι ἀθβ Ὠυτθτγοιβ Ὀἱοσταρ 8] ἀπά οτὶ ἐἰςαὶ ἀμοοάοίοβ οὗ δυυῖμοῦβ δα θάϊοσβ. ὙὍΤῆα πυπιοσουβ 
δπρτανϊηρβ δῖ οχεουϊοα ἴῃ ἐπα Πιρσηεβῖ βιυ]6 οὗ ἴπΠ6 ΤΒδΙσοσταρηῖς δῖ. Οτσθαϊ80]6 45 16 
ποτκ ἰς ἴο Μτ. Ροιίρτεν, ἴῃ 6 1 ΟΥΌΓῪ ροΐηϊ οὗ νἱενν, ἴὲ ψου]ά [γα ᾿π) υ5ὲῖοθ ἴο (8:0 ΤποτηοΥν 
οἵ της Ἰαῖθ αἰκεϊηρσυϊδηοὰ οτπον οὗὨ {1:15 τιδρηϊβοθης ᾿ἰθγατυ. ποῖ ἴο δεκπον]οᾶρο {δ ΤΟΓῪ 
ΠἸθοταὶ ἔδοΣγ ἢ ποῦ Ηΐ8 Βογαὶ Ηΐρῃηοβα ἰπ6 Ὀυΐο οὗ ϑιδδοχ ροστη θα 11 ἰο θ6 ςοη- 
διϊοὰ ΌΥ δομοίασθα.Ό ΤῊΪϊς ΠΙΌΤΑΥΥ 'γ8ὰ8 αἰθϑροτβοά ὈΥ αὐοσίίοη ἱπ 1845, ἤθη τὴν οὗὨ [8 
εδἢοϊςοϑὲ νοϊυτηθς, Ὁ] ςαὶ, Πιυγρίςδὶ, οἰ αϑδῖσα), απα τα ἱβοθ  ηθοι8, 6 ῬΌΓΟΠαβοα ἔογ {Π6 
πδιϊομδὶ ᾿ἰΡΥΑΓΥ δὲ 6 ΒυίΕ5} Μυβουτι. 

ὙΠετο δγὸ οορίοβ οὐ (πἰ8 (αίαϊοζυο ἴῃ 5τΩ4}] [ο]ϊο, ἔα ἐγρορτγαρῖςαὶ βρί οπάουν οὗ ψἈ]οἢ 18 
Ὁποαυδι]οά. ' 

Β2 



Πεῦτνειο ΜΒ δῖος. ΓΡατὶ 1. ΟἹ. 1. 

ΡΑΒΤ 1, 

Ηοὶγ ϑογιρίμγεβ. 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺΙ 1. 

ἘΝΤΙΕΒΕ ΤΕΧΤΒ ΔΝῸ ὙΕΒΚΒΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗῈ ΒΙΒΙῈΈ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. 

᾿ῬΕΙΝΟΙΡΑΙ, ἘΡΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΞ ΠΕΒΕΕῪ ΒΙΒΙῈ. 

 ΒΙΘΗ͂ΟΡ ΜΑΙΜῸΌΝΙ, Οδγρσου3, απᾶ ρατγεϊου]αυῖγ [6 Τοηρ, Βανο ἐγοδίοα 
αὖ στοδῦ Ἰθηρίῃ οἡ [Π6 γδγίουβ δι] οἢ8 οὗἨ [86 ΗδΌσγονν δου ρίυγοβ. ὙΤΠ656 
παν Ὀθθη ἀϊνίἀοα ὈγΥ 16 οΒΒΊ δπα οἴμβοιβ ἰηΐο Μαβογοίὶϊς δηὰ Νοη- 
Μαβογϑίιο δα! [10η8,-- ἃ ἀΙβε ποίοπ, [6 Ὁ0 1} )}7 οὗ τ ΒΙΟἢ 18 ποῖ ρεγοοῖνθα, [1Ἃπ 
1Ππ6 ῥγαβθηΐ βϑοίίοῃ, γ. ΜΆβοἢΠ ΒΒ ̓τηρτονϑᾶ οδαἀϊζίοη οἵ [5 Τοηρ᾿Β ΒΙΒ]ΠΙοἴμοοδ 
ϑδογα 3 88 Ὀθοῃ ΟΠ ΘΗΥ [Ὁ] ονγοα. ΤἼΠΘ γαΓΊΟΙΒ ᾿ΠΩΡΓΘΒΒΙΟΒ8 οὗ 86 ΗΘΌΓΟΥ 
1016 τηΔῪ Ὀ6 αἰνϊἀ6α ἱπίο (πΠ6 ἔοι 0] ρ᾽ Ο]48868, Υ]Ζ. 

(1.) Ἑαϊ] ἄοπμοβ Ῥγϊποῖρθ8, οὐ ἴμο86 γβί ργιηϊθα, 
(2.) Ἑαϊἴομοβ Ῥυϊπλδγῖδθ, Οὐ {πο86 το Βανο 66 δαἀορίοα 88 ἴΠ6 Ὀδ568 

οὗ βυθβοαιπθηΐ ἱτηρ ΓΘ ΒΒΊ 0η8. 
(8.) Ἑαϊοπβ, {86 ἰοχὺ οὗ πῇ ΐοῖ 18 ἀοοοτηραηϊοά 1 ἘΔΌΡΙ πΙ08] Οοπι- 

ΤΟ ΔΓ6Β. 
(4.) Ἐπ! ἄοηβ, ΠΟ ἄγ ἐγ βῃ θα τ 1 ΟΥ̓ 104] Αρρϑγαΐῃβ. 

δ]. ΕΡΙΤΙΟΝΕΒ ῬΕΙΝΟΙΡΕΒ. 

1. Ῥπαϊοσίαπι Ἡρτδίουσα, σαπιὶ οοΟἸηϊηοπίαγίο ΚΊΜΟΗΠ. Αημο 287 (1477). 
Α4{ο. 

Τῆο γε ῥτιπιοὰ ΗἩοῦτον θοοῖς. [{ 18 οὗ οχίγοπιθ γαγίν, δηᾷᾶ ἰβ γί πιὰ (ρτγοῦβον αἱ 
Βοϊοσηβ) ψῖῖἢ ἃ βηυδγα Ηοῦτγουνν {γρθ, Δρρτοδοπίηρ [δὲ οὗ (Π6 Οογηδη 968. ΤΠ ἰοχὶ 15 
σἰϊμουΐ ροϊπίβ, οχοορὶ 'η ἴῃς ἴουν θτϑιὶ ρβδίτηβ, τις ἢ ἀτὰ οἰ απΊ51}}γ ροϊπίο, ΤΉ ΘΟμΙποπίατΥ 
οἵ δῦι Κιίιηςῆὶ 8 βυδ᾽οϊποα ἰο φδοῖ γοσβο οὗ ἴῃ6 ἰοχὲ ἴῃ ἴπῸ γὑδοἱ πῖσ 8] οἰδγαςίοσ, δηὰ 19 
ταῦ ἢ τηόγο οοταρ]οῖο ἴμδῃ ἴῃ ἴπ6 δυθβοηθοθηξ ΘαἸ ΠἸΟΠ5, 858 1ξ σοη 8185 αἱ] ἔοβα ραββαροβ ψῃϊοἢ 
σοτα δδογναγας οὐ εἰοά, 88 θαϊηρ Ὠοβί]]6 το ΟΠ τ βιϊαηϊγ. χοῦ, Φ6ῃῃη βίδίος [Πδὶ 11 15 ᾿ποου- 
ΓΟΟΙΪΥ ρῥγϊηϊοά, δηά εἰναὲ [Π6 τηδίσοβ ἰθοϊϊοῃἱβ ἃσο ἱπιγοάυςοὰ οΥ Ομ ἰο δὲ 186 ρ]οδβιγο οὗ (8 
οὐ! οΓβ. 

2. Β10114 ΗδΡτγαῖσα, αὐτὰ ρυηςΠ18. δοποῖηο, 1488, [0]10. 
ΤΗΘ ἢτεε οὐϊάοη οὗἉὨ πο ἐρεῖν Τεῦγειν Β δε ανος ρτϊηϊοά, 1 15 αἵ ργοβοπὶ οὔ διιοῖ Θχ ΓΟ ΠΙΘ 

Ταγν, [πδὲ ΟὨἹΥῪ Ὠἶἷπο ΟΥ ἴδῃ σορ 65 οὗ 'ἴ ἀγὸ Κπονῃ ἴο θ6 ἰῃ οχϊβίθσποθ. Οπο οὗ ἴποβα 15 ἴπ 

1 Ῥγοΐοροπι. οδῃ. ᾽ν. 6 ΒΙδλοσυπι Εἰ ἰοηϊδυ5 ῥγαοὶρυ 8. 
3 Οχῖςα ὅδογα, ρα γα ἱ. σδρ. 9, ΡὈ. 387.----428. 
5. ΒΙΡΙἸοίμοςα ὅδογα, ροβὲ [δοοθὶ 1.9 Ἰοπς εἰ Ο. Ἐ. Βοοσμουῦὶ ᾿ἰογαῖιβ συγ οτάϊπο ἀἰβροβὶία, 

οτηθηἀδίδ, βυρρΙοίδ, σοηἰπυαῖα δὺὸ Απάγοα Οοι ον Μδαβοῦ. 16, 4ϊ1ο. 1778----85---90. 
4 νοΐβ. στ ϑυρρ!οηθηῖ. ὙὉΠὲ δοοουηῖ οὗ ἤοῦτον δα! οῃ 5 15 ἢ ἐπ ἤγβῖ νοϊυτηο, ρρ. 1--- 186. 
3391---424, Ὦς Βύγο᾽β ΒΙΌΙΟρταρῆϊο 1 πϑἰγιισίῖνο, ἴοτα. ᾿. (Ῥασὶβ 1768), ἀηὰ Βγυποῖβ Ν᾽ ημο] 
ἀυ Γἰθταῖσο, οἱ ἀδ 1᾿Απιδίους ἀο 1ἱνγεβ (5 νοΐβ, ϑνο. Ῥαγὶβ 1842, 41}} ϑάϊξ,, βανθ δἷβο ὕθθῃ 
φομβυϊοα οσοδβίομπδ! ]γ. 



ϑεοί. 1. ὃ 2, ὃ. Πεῦτοιο Βιδὲέδ8. ὃ 

(δ ᾿ἰῦτασυ οὗ Εἰχοίον (ο]]ορο, Οχίογά. Αἱ ἴδε επὰ οὔ π6 Ῥεπίδίουςἢ (Π6γὸ 15 8 ἰοηρ ἩἨοῦτον 
βυ δϑοτὶρίίοη, ᾿παἀἰςδεϊηρ [Π6 παπιο οὗ {π6 οὐἀϊίον (ΑὈγαματὰ Βοη (Ἢκ.1Μ), ἴΠ6 ρἴδοα σψῆογε 1 
νγὰ8 μτὶπῖθα, δηὰ ἴμε ἀδῖε οὗ {πὸ δαϊείοη. ΤῊ ὙΟΓΥ βοᾶγοθ γοϊπηῈ οοηβὶβίβ, δοσογαϊηρ ἴο 
Μαεοςῖ, οἵ 378 (διυιῖ Βτγυπεῖ καγ5 380) [0}105, ρυϊηίθα ἢ} Ροϊπίβ δὰ δοσθηΐς, δῃά α͵530 νν11}} 
εἰριδίυγτοα δηά οοἰοιγογάβ. Τα ᾿π|14] Ἰοϊίετβ οἱ ϑδο θοοΪκ ὅγὰ ἰάῦβεῦ (ἤδη ἴῃ οἵδιθγβ, δηὰ 
ἃτο ογῃδιιθηζοά. Ὦγ. Κι απηϊοοίὶ δἰδῖοβ, [μὲ {ΠΟΘ ἀγὰ ποῖ ἔδυνου ἴθδη ἔνοῖνο (Πουδαηα νοτθαὶ 
ἀϊθογοηοος Ὀοϊγθθ [Π18 οὐϊίοι δηὰ {παι οἵ ἵδη ἀογ Ἡοορίι; [ιἰ5 ἀββουίίοη '5 αυοδιϊοηθά ὈῪ 
Μαβοῖ. Το Γοβοβσοῇο8 οὗ ὈΪΌ] σαὶ οὐ ἰςβ πᾶν ποῖ βιισοοοάοά ἴῃ δβοοσίαϊηϊηρσ τνδὲ τηδηι- 
βεγὶρίβ σοῦ υεἀ ἴον (Π18 Ηοῦτγονν Β16]6. 11 15,. βογανοῦ, δοκπον]οάρεα {παι 11|656 ἔννο ΨΟΥΥ 
δηϊϊοηξ οαἀϊτοῃ5 ἀγα θαυ] ἱπ νά] ἴο τῃηδηυβοτὶρίδ. 

δ 2. ΕΡΙΤΙΟΝΕΒ ΡΕΙΜΑΈΙΞ, ΟΚ ΤΗΟΒΕ ΨΉΙΟΗ ΗΑΥ͂Ε ΒΕῈΝ ΑΡΟΡΤΕΡ ΑΒ5 ΤΗΒ 
ΒΑΒΕΒ ΟΕ ΒΌΒΒΕΟΌΕΝῚ ΙΜΡΕΕΒΒΙΟΝΒ. 

1. ΒΙ1Ό]14 Ἡοῦταϊοα, ϑὅνγο. Βυῖσχ, 1494. 
Τῆϊς οὐϊίίοη ας οοπάυςίοά Υ Οκπδον, ἐπ βοὴ οὗ Εδῦδι Μοβθβ. [1 ἰς αἷβο οὗ Ὄοχΐγοπηθ 

ΤΑΙ Υ, δηὰ 16 ῥγιπιοὰ πὶ ἰοης ᾿ἴπο5, ἐχοορὶ ρατί οὗ ἴη6 Ῥβδ]1η5, ν ἰς ἢ 15 ἴῃ ἔτσο σοϊυσηηβ. ΤῊ 
ἰἀοπεὶσαὶ σΟΡΥῪ οἵ [18 αἀϊιίοπ, ἔγομι νοι Γυΐμοῦ ταδάὰθ 15 Οδγιηδῃ ἰσδιδίαίοη, 15 δαϊά [ὁ 
θὲ ῥγοβεγνοὰ ἴῃ ἴῃς ἤογαὶ) ἰργασν δὲ Βοτ]η. Τῆς δα! οη 85 ἔμ ὑδδὶς οὗ, 1. Τὸ Ηοῦτεν 
Τοχὶ οὗ πε Οσομιρ! υἱδηβίαη Ῥοϊγρίοι! ; 2. Βοιηθεσ κ᾽ ἥγεὲ ΕΑΌΡὶπὶςδαὶ ΒΊΡ]6, Νπῖοο, 1518, 1 
4 νοΐβ. ἰοϊΐο; 3. ϑαπίεῖ Βοτηθετῦμβ 41ο. ΗἩοῦτενν ΒΊ1Ό0]6, ψοηϊςο, 1518 ; 4. Η!5 Ξξοοοπά Ηφορτον 
ΒΙΡ0]ο, 41ο. Ὑοηῖοο, 1521 : δηά, 5. ϑοδασδη Μυηδίοτ᾽5 Ηοῦτον ἘῚ0]., Β45}}, 1536, ἰη 
2 γο]5. 410. 

. 2. ΑποΙδΠΟΓ ΡΓΙΠΊΑΣΥ οαϊοῃ 18 {86 Β10]146 ΗΘ γαῖοα Βοιαθογρίδηδ 11. [0]10, 
δηΐοο, 1δ2ὅ, 1526, [0]1ο. 
ΤῊΪΒ ναβ οὐϊοα ὃγ ΗδΌδΙ Ψ9}46ο00 Βοῦ σηάσια, το Πδά {ΠπῸ τορυ δίϊοη οΥ̓ Ροΐης ῥγοίου πε] γ 

Ἰεδυποὰ ἴῃ ἴῃ 6 Νίαϑοσγα, δῃὰ οἵπον Ὀσαποῖθς οὔ ον 15} ογυ τίου. Ηὸ ροϊηίοά {μο τοχὶ δοσοτάϊηςς 
ἴο ἴῃς Μί[αβοτοίϊς βγβῖοη. ΤὨΪ58 οἀὐϊίοη 15 {πὸ 6515 οἵ 41} ἐο ταοάθσγῃ ροϊπιρα οορὶο5. 

ὃ 8. ΕΡΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΕ ἨΕΒΕΕῪ ΒΙΒΙῈ ὙΙΤΗ ΒΑΒΒΙΝΊΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙΕΒ. 

Βεβϑί46β 1π6 Β:Ρ116 ΒΑΌΡ᾽ πο 1. οὐ Π. 7π8ῦ τηοη οη θα, γγα ΤΥ ποίϊοο ἴῃ 
[818 01488 1π6 ἴγοο [Ο]]ον ηρ ΘΠ ]ΟΠΒ ; ΥἹ]Ζ. 

1. ΒΙ0]1|16 Ηδοθταῖοα οὰπὶ υἴτϑαιϊιιθ Μίαβογα, ΤΑΓΡΌΠΙ, ΠΘΟΠΟΠ ΘΟΙΩΙΩΘΠ ΔΙ 8 
ἘΔΌΡΙπΠογιμη, δία ϊο οἵ ουτὰ ργΐδίίοησ Εὶ. 8 οοῦ Ἐς (Πα) τα, Υ ΘΠ 6.118, 1δ47.---- 
1δ49, 4 τοχῃ]Β 1η 2 γ0]8. [Ὁ]10. 

Ταῖς ἴα {π6 βεοοπὰ οὗ ΗΔΌΝΙ 9Δοοῦ Βοη ΟΠ δ᾽ π᾿ εἀϊ εἶα η8 ; δηὰ, δοοογαΐπρ ἐο Μ. Βτγυποῖν» 
'ς ῥγοίδγδοϊο ἴο ἴπ6 ῥσεοθάϊηρ, 88 τ᾿ }] 858 ἴο δηοίπον οαϊεϊομ δχοουϊοα ἴῃ 1568, 4150 ἔγοπι {6 
ΡΓα58 οὗ Τϑδπῖοὶ Βοτωρογᾷ. 

2. ΒΙΡΠ14 Ἡδθῦτοα, οὐπὶ υἴγϑαὰα Δίαβογα οἱ Ταγριμι, ἰδ πὶ οὑπὶ ΘΟΙΠΊΤΩΘῊ- 
(Δγ118. ΒΑΡ ίποσγυσω, βίυϊο Φομδηπῖ8 Βυχίοσηῆϊ, ρδίσὶβ; δα]θοίδ θϑύ ο) υϑάθιμ 
ΤΊ θοτῖαβ, βῖν σοσηπηθηίαγι 8 Μαβογοίίουβ. 88:16, 1618, 1619, 1620, 4 ἰομηῖ8 
ἷῃ 2 νοἷβ. [ο]ϊο. 

ΤῊΪ5 στοδῖ ψοσῖκ 88 Ἄχοουϊοά δὲ 6 ὄχαρϑῆβ οὗ 1, ον 5 Καπῖρ, δὴ ορυϊοηξ θοΟΚ 56] ] ον δὲ 
6516 : οὔ δοοουηΐ οὗ {86 Δι ἀϊεἸοῃ 8] πηδιϊον τ ἰοἢ τξ ουηίδίη5, ᾿ξ 158 Π6]4 ἴῃ στοαὶ οϑίοομῃ ὈΥ͂ 
Ἡεῦτονν βοβοἶϑυβ, Δ ΠΥ Οὗ ἡ ΠΟΙᾺ ῥγοΐεγ ἴὸ ἴὸ ἴη6 Ηοῦτονν ΒΙ0]65 ρυϊπίοά ὈὉγ Βοπιδοτρ. 
Βυχίοτ"« Βιυ 116 ΕδΡθίπιοα οοπίδιῃβ τἴπ6 σομηπποηίασγιοβ οὗ ἴπῸ ςοἰουταϊοα 615 Πα ϊη5, 
Ζατοῖὶ, Αθθη Εσγα, Κίνςι, [ον Βοη Οογβοη, δὰ ϑαβδάϊδα δσσαοη. Αἢ δρροπάϊχ ἰς 
5 δ)]οϊποά, σοπίαἰ πίη, Ὀ651465 6 6 γυβδί σα 'Γάγρίτη, ἴη6 στοαὶ Μδϑουα σοσγοοϊθα δηά διτηθηδοῆ 
Ὁγ Βυχίοτξ, [μ6 νδγῖουβ Ἰθοϊίοῃβ οὔ 186 Βδρθὶβ Βοη Αβομοσ δπὰ Βθὴ Ναδρηῖϊαῖ. Βιυχιοτῖ 
αἰδο δῃηποχρά τπῃ6 ροϊπί ἰο ἴπ6 (μα άθο ρβαγαρίιγαβθο. ὋἵἘΠπὸ Τίδογίαβ ρα] 5 ποὰ Ὀγ Βυχίοτί, 
ἴῃ 1620, νγχ85 Ἰηἰοῃἀοὰ ἰο 1]]5ἰγαῖο {Π6 Μάαβοσα δηὰ οἴπεν δά ἀἱεῖοηβ ἰὸ ἢἷβ στοαὶ Β10]6. 

8. ΒΙ0114 Ηροῦταϊοα Μίαρῃα ΒΑ πἶοα. Απηβίθοάδιῃι 1724----27. 4 γο]β. 
ἴο]1ο. 

“ΤῊ 5 15 ὉΠ]. ΘΕ ΙΟΠΔΌΪΥ {Πὸ τηοϑὲ σορίουϑβ δηὰ πιοβὶ να]. }}16 οὗ 41} τπ6 ἘΔΡΟΌΐη1ς 4] ΒΡ 165, 
ἃπὰ τᾶς οὐϊϊοὰ Ὀγ Μόοκβεβ Βοὴ ϑίτηθοῃ οἵ Εγδηκίοσι. [1 ἰ5 Τουπάφἀ ὕροη ἐπῸ Βοπιρεγρ 
εὐϊίοηπ, δια σομίδιπ5 ποῖ ον ἐποὶν σοηϊοηῖβ, ὈχΕ 4͵850 ἴποθ6 οὗ Βυχίοτξ᾽ε, “τ δἀάϊεϊοηαὶ 
ΤΟΙΏΔΓ Κα ὈΥ {πὸ οἀϊοτ." Β10]. δυβδβοχ. νο]. 1. ρασγί ἰϊ, ρ. 188, [π᾿ ρῥρ. 189----195. ἴδοτα 15 
ἃ οορίουιβ δῃὰ ἱπίςγοβείηρ ΙΒ] Ο στρ σαὶ ἀοβοσίρείοη οὗἉ τ15 οἰ ἰοῃ, 

Β 8 



6 Προὗγοω Βεδίοε. ΓΡασυ 1. ΟἈ. 1. 

ὃ 4. ῬΕΙΝΟΙ͂ΡΑΙ, ΕΡΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΒ ΗΕΒΒΕῊ ΒΙΒΙΕ, ΙΝΟΙΌΡΙΝῈ ΤΗΟΒΕ 
ὙΙ1Ὴ ΟἸΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ ΑΝΡ ΑΡΡΑΒΑΤΟΘΒ. 

1. Τμ6 βγϑὶ οἀϊοπ οὗ [6 Ἡθῦγον ΒΙ0]6, ρῥυϊηϊθὰ ὉγῚ Βοιηθογῷ, δπὰ 
οἀϊ ρα Ὁγ ΕΙΣ ῬΒΑΤΕΝΒΙΒ, (γ᾽ δηΐςο, 16]18,) οοπίδίπβ [86 ναγίουβ ἸΘο 008 οὗ 
(Π6 Ελβίθστη δπὰ ὙΥ δβϑίθεῃ ΓΟ ΒΊΟἢΒ ; Ἡ ΒΊΟΝ ΔΓ 8150 [0 Ὀ6 ἐουπά ἱπ Βυχίοτ 8 
Β10114 ΒΔΌΡΙηῖ6Ά. 

2, ΒΙ0114 Ἡουγχαΐοα, οὐτὰ [Δίλπα Ὑ οὐβίομθ Θοθαϑίδηι ΜΌΝΒΤΕΕΙ. Β4Β1168, 
1684, 1ὅ8δ. 2 νο]8. [0110. 

Τῆς Ηοῦτον ἰγρα οΥ̓͂ (Π18 οὐϊίίοη τοβθιι}]65 [Π6 οἰαγδοίοσβ οὗ ἴπ6 Οὐστηδῃ Ψ9εν 5: [86 
Τ,διϊη νουβίοη οὗ Μευηβῖοσ 18 ρἰδοθα Ὀγ {Π6 βιάἀο οὗ τς Ηοῦτον ἰοχί. Ὑπουρὴ {Π6 εὐϊίοτ [85 
ποῖ ᾿ἱπαϊοδίοα τνδξῖ πηαπυβογιρὶβ μ6 υδρἀ, 6 15 ΞΌρροβοα ἴο μᾶγνο ἴογγηθα }}18 ἰοχὶ ὑροῦ ἴΠ6 
οὐϊείοη ῥγπιοά δἱ Βγοβεῖα ἴῃ 1494, οσ 186 5{11} τζοσβ θαυ]ν ομο οὗ 1488. ΗΐΪΞ ῥσχοϊοσοηθῃδ 
οοηίδϊη πιο ἢ τι56}] οΥἸ [168] πδιέοτ ; δηα ἢ18 ποῖθβ ἀγα 80 )οϊηοά ἰὸ ϑδοὶ ομαρίοσ. ΤὨΪ5 ἰβ 
{π6 ἢτϑὶ οἀϊιίοη οὗ ἐῃ6 Ἡοῦτονν ΒΙΡ]6 ρτιπέθα ἴῃ Οὐθστδηυ. 

8. ἩοΡτγαϊοοσαμπη ΒΙΘΠοσαα Ὑ οἴου 8 Τοβίδιμθπιὶ 1μδεπμα [πἰογργοίδίο, 
ορογᾷ οἱΐπὶ Χϑδηϊβ Ῥαρῃηίΐηΐ, [τ οΘ ἢ 518: πὰης γογὸ Βρηραϊοῖὶ Ασὶ Μοηΐδῃηϊ, 
ΗἩβραϊθηβίβ, ΕἼ ποῖβοὶ ΒΑΡ ΘΙ θηρ, ΑἸηοίδηϊ, (ἀυ]ἀοπὶβ οἱ ΝΙοοΪαὶ ἘΔ τὶ- 
οἰογαα Βοάουϊδηυγαμι ἔγαίγιιπι 601]4ΐο βμαϊο, δὰ Ηθγαϊοατ ἀϊο ποτ 41]1- 
δοη βϑιηὰ θχρθηβϑᾶ. ΟἸ γι βί, Β] απ Απύνθγρί θχουαοθαῖ, 1671. ἘῸ]1ο. 

ΤῊϊς 15 ἴπη6 ὅτι οὐϊπίοη οσχθουϊοὰ ὈὉγ Ῥ᾽δητῖη, αηὰ 15 τορυϊοα ἴο ὕὈ6 [ῃ6 τηοβὲ δσοσγοοῖ : πὲ 
Ὧν. Μαβοὴ εἰδίοβ (πὶ ἴπὸ σοδάϊηρ ἴῃ Οεη. ᾿ἰϊ. 15. 15 {εἰφυ ῇεα ὉῚ βυυξιτυϊηρ τΠ6 ἔεπιϊηὶηθ 
Ρτοποῖῃ δδ Ὁ δὴε, ἴοσ ἴΠ6 πιδϑοι] πα ργοποῦῃ ἀδ ἡ ὧδ, ἴ0 τῆρκο 1 ἄρτοο ἢ (Π6 τεαάϊης 
ἔρδβα, εἦε, οὔ ἴα 1,αἰΐη νυϊραῖο, ἴῃ οτάογ ἴο ξυρροτὶ {πῸ6 Μασὶοἰδίτυ οὔ ἴμς τηοάθγῃ σμυγοῖ οἱ 
Βοιηο; ἰπ5 ρσίνίησ ἴπΠ6 Ποηοὺς οὗ ὀγμίδίπο ἐὴλε δετρεπες Ἀεαά ἴο ἴτε Ὑιγρίη ΜδγΥ ἱπβιοδὰ 
οὗ 765ὺ5 Ομ τιβί, (ΒΙ10]. ὅδογα, νοὶ. 1. ραγί 1. ῥ. 1535.) Τα Ἡθῦτον ἰοχὲ ἰ8 ἴῃ 6 581}16 85 ἴδ 
Ρτϊηϊοά ἰπ (6 Απίποσρ οὐ ϑρδηΐβ Ῥοϊυγίοιι, τ Β1οἢ 15 ἀθβουιροὰ ἴῃ ϑεοῖ. Υ'., Νο. 2. Ρ. 48. 
ἐπγα; δϑὰ {π6 ᾿πιου πραγ 1, αἰΐῃ νουβίοη 15 ἐμαὶ οὗ Ῥαρῃίῃιιβ, οοττοοίθα Ὁγ Β. Ατίῖδβ Μοη- 
ἴδῆυ8. ΤΠ [1,δεΐη ποσγάβ σοστοβροπά στ ἰτῃ ἴπ6 Ηρρῦτονν ἀροόνο ἴποπι; δηὰ ἴπΠ6 Ἡοῦτον τοοῖβ 
81 ρῥἰδοθά πὶ ἴπ6 τηδγρίηῃ ἴο δβ5:5ῖ (Π6 τοαάθσ, Τῇ οτγάου οὔ [Πς ὕοοκβ οὔ (πε ΟἹα Τεβία- 
τηθηΐ ἀρτοοθβ ὙΠ τπαΐὶ οὗ {π6 1,αἰϊη Β10]68, ἀπὰ ποὶ ψ τ} μὲ οὗἩ {πὸ δεν. Τῆς Νὸν Το5- 
τδπιοηΐ ἱπ Οτϑαῖς, α͵50 ἢ δὴ ἱπιογ ἸηθάσΥ 1,Δεἴη υθυβίοη, Ὀσληίοα ἴῃ 1572, 198 αἀἀοά (ο {118 
οὐϊιοῦ. (ΒΙ0], δυδβοχ, νο]. 1. ραγῖὶ ἰϊ. Ρ. 158.) 

4. ΒΙ0114 Ἡδοτγαϊοα : Θογαηάθπι 1,δἰΐηα Ππἰογργοία το ΣΧ δῆ 18 Ῥαρηϊηὶ, 1.0- 
6Θ6Ώ818, ΓΟοοπίον Βοηραϊοῖ Ατἱθ Μοηΐδηὶ, ΗΠ] ΒΡ] ἢ 518 δὲ ἀυΓ  ΠἀΔΠὶ Δ] ἸΟΓ πὶ 
οΟ]]αἴο βίυάϊο, αἂ ΗΘὈτγαϊσατα ἀϊ οἰ οποῖὰ αἀἸ]ρσ ἢ 5 πη Ἄχρθηβα. Ασοοββογιηῦ 
οἵ δυῖΐο οἀϊίίοηὶ ΠΥ] τοὺ βουρι, αα1 νοσδηθαῦ ΑΡΟΟΓΥΡΉΙ, οὑπὶ ἰηΐθογ- 
ἸηΘατΊ ἱπίογργαίδιϊοπο Ταπα οχ Β101118 ΟΟτηρ] αὐθηϑιθα8 ροιϊῖα8. ΑἸένγογρίϑ, 
6Χ οἰδποϊπᾷ ΟὨγἰβίορμουῦὶ Ρ]δδλίηὶ. 1δὅ84. ἘῸΪ1Ο. 

ΤῊ]5 15 πα βϑοσοπά δἀὐϊτοη ῥτγϊπίοα Ὁγ Ῥ]ηίίη ; δηὰ 10 μα9 ἴπ6 Νὸν Τοβίατηοπί ἰῃ Οτθοκ, 
αἾ30 ὙΠ 8ῃ ἱπίογ! ἸΏΘΑΓΥ Ὑογβίοη δηά ἃ βεραγεῖο {Π16. “1{ νᾶτῖεβ ἔγοτη {πῸ ἤτγβε ἱπ ανὶπσ 
1Π6 ἔσιιο τοδάϊηρ οὗ ὅϑῃ. 111. 15. τοβιογρα ; δῃηὰ {6 δροσγύρῆδὶ ὕΟΟΚΒ τα ρἰδοθά θεΐσϑοη {ΠῸ 
ΟΙἹά δηά Νοιν Τοβίδσιοης" (ΒΙΌ]. ϑυββοχ. νοἱ, 1. ραγί 11. ἢ. 155.) ὙΠΟΙΘ ὅσο οἀϊιοης οὗ 
Μοπίδπιβ᾽ 5 Ηοῦτον ΒΙ1δ]6 (85 ἰξ 15 Θοτωσηοηυ τογτη6 4) Ὀθοδτῖης ἴῃ ἀδίο5 σόπονδο, 1509, 16]9, 
(ἢ ἃ πὸ {{||6 οὔ]ν,}) δηὰ 1, 1ρ5ῖ:, 1657, ἔοἰϊο;; δι [ὮΘΥ ΔΥῸ δυο πᾶν ἱπίοσιοσ ἰο Μοη- 
ἰδηι5᾿5 οἀὐϊτ΄οη5, μοι ἰπ ροϊηΐϊ οὗἉ ᾿γροργαρ ῖςαὶ οχασουίίομ, δηὰ αἰδοὸ οὗ δοουγᾶου. Μοπίδῃμϑ᾽ 5 
οὐϊεῖοῃ ἃγ6 τπποἢ οδἰοοπιρά Σ ἔπ δἱὰ ψῃϊςο ἢ τΠμον ἔαΓη 5}) το ὈΠΌ]10 4] βιυἀθηῖ8. 

ὅ. ΒΙΌ116 βὅδογα Ηδθῦταα οογγοοία, οἱ οο δία οὑπὶ δη 1 1185] 18 ΘΧϑη- 
ΟΙΑΓΙ 08 Τρβπιβουριϊ8 οὐ Ἠδοίθηβ ᾿πΡΓΟβ818. Απηβίοϊοάδιηὶ, Τγρὶ5 οἱ 
ΒΡ ΦΟΒ6Ρ.1 ΑΔ1ς. 1661] ; 1667, 8νο. 

Αἡ δχίγοσποῖυ γαγὸ οἀὐϊείοη οὗ ἃ τηοϑὲ Ὀθδιε ΠΥ ὀχθουϊοα Ἡφῦγονν ΒΙΡ]6. ΤΏ ἱπηρτοβείοι 
οὗ 1667 15 Ξα]ὰ το θ6 ἴΠ6 τηοβί οογγοοῖ, 80. ΒΙΣΉΪΥ σρογὸ {π6 ἰΔΟΌΓΒ οὗἩ {86 ῥγιηίΐοσ, ΑἸὨΪδ 5, 
δρρσϑοίϊαιθα, {μὲ της ϑδίδιος Οσόθμοσγαὶ οὔ Ηο] πα σοπΐογγοα οἡ Ὠἰπὶ ἃ σοὶ οἰαΐπ ἀπ 11} ἃ ροϊὰ 
τηράδὶ ἀρροπάδηϊ, 88 ὁ τισὶ οὗ {πεῖν δρρτοῦθδίίοη. δίῃϊδβ δἀορίθα πὸ ἴοχί οὐἩ 1 δο}] 
Ομ) 1πι8 οἀϊίοη, ρυϊπιθα δὲ  οηῖςα ἴῃ 1525---26; Ὀαϊ πα ἀνοϊάἀφδα [18 ουγοῦβ, ἃπα σαϊθοιοα 
ΒΘΥΟΓΑΪ οὗ ἴπ6 τοδήϊηρε τ ἢ] Οἢ ἀγα ρϑου δγ ἴο {παῖ οαϊοη. (2 ον βιὰ Εἰχροκίϊον, 7}γ, 1828. 
γο]. χιλὶ, Ρ. 58.) 

6. ΒΙ011α ἩΘΌγαϊοα, οαὰτὰ ποῦ8 ΗΘ ταὶοὶβ οἵ ΤΠ ιϑιησηδίϊ 05 1,118, 6Χ Γθοθῃ- 
βίοπο ἤδη. Εγῃ. ΦΆΒΙΟΝΒΚΙ, οὐπὶ 6105 Ρτγΐβιίϊοης [η8Δ. Βοσο]ηὶ, 1699, 
Ιαῦσα 8νο. 



β6οι.1. ὃ 4.1 Ἡεῦτειο Βίδῖο:. 7 

6 Ηοδβεὶ σοπβιάοσς (π|58 ἰο θὰ ΟὯδ οὗὨ ἴΠ6 τηοβὲ σογσοοῖ δπά ἱτηροσγίδης οἀϊιϊομς οὗ 1Π6 
Ἡεῦτονν Βιδὶε ονοῦ ρυϊπίθά. [ΙΕ 15 Ὄχιγο οἷν βοᾶσοο. «6 ] ομ 51 ΡῈ Ὁ] 15Πη6α δποίμον εὐἀϊτίοῃ 
οὔτε Ηρῦτον ΒΙ0]6 ἴῃ 1712 δὲ Βουϊϊη, ψτποιῖ ροϊηῖδ, τὰ ἰαῦμο 1 το ; δπὰ δβιιυ)οϊηοά ἴο 1ἰ 
1,δυκάφη5 (πίαϊοσυς οὗ 2294 5εἸοοῖ νϑῦβθβ, σοῃτδι πιηρ 8}} (6 ψογὰβ οσουγτίπρ τη {πὲ ΟΙὰά 
Τεβίδιμθηί. ὍΤθογα 15 αἶϑο ἃ Βοείη οαἀϊου οὗ ἴδ. Ηοῦτονν Β10]6 υϊμουξ ρῥοϊηίβ, ἴα 1711, 
94τηο., ἄοπιλ ἴ.6 ῥτγοβ8 οὗ “6 0] οηβκὶ, τυ ῆο Ὧδ88 ρτεῖχοαά ἃ βῃογὶ ρὑγείβοθο. 11 ττδβ Ὀοχζυη πάθον 
εἶα οἀϊζογῖαὶ σατο οὗ 5. ΟΟ. ϑίδσοϊκο, αηὰ βυϊβῃθά, οὨ ὶ8β ἀθδίῃ, Ὀγ .}6Ὁ]Οησ κι. Μαδβοὴ ῥσο- 
ΠΟΌΠΟΘΒ ἰδ ἴο "6 ὈοΓὮ υ.56}655 ἀπὰ νον ἢ] 685. 

7. Β10114 Ηθογαΐοα βίηθ ρυποίβ, γουβι 08, οαρΙ 8, οἵ ΒΘΟ ΟΕ. 16 Γ- 
βεϊποῖα, ποὔϑαιθ Μαϑογοίδγαμω, αυδ8 Κ͵αὶ οἱ Κα Δρρε]]δηί, ἱπϑίσυοία. Αὰ 
Τ,δυδάοπίδηδσα θα οἤθτὰ δἀογμαίβ. Αἰηβίθαοϊδη οὐ {Π]{π] ΘΟ, 1701, 8118] 
8νο. 

ΤΏΙ 15. υ504}}γ, ᾿πουρῇ ἱποουσοοῖν, ς]]6ἀ 1,ουξΞἀ θη Ἡεοῦτον ΒΙδ]6. ΤΉο τοδὶ οάϊίοσ νν88 
Οεοῦρμε 1)εβηιασγεῖζ οὐ Νίαγεβίυς; [,ουβάρη ττοίρ ἃ ρτγείδοο ἴο ἴΠ6 Ηροῦγενν ΒΙΌΪα ρυϊηϊθὰ δὲ 
Απιρίογάβῃ, ] 694, ϑνο. τυ ἱοὶ δρουπἀ8 ἢ ογγοσθ. Ὁ ἴῃ οὐϊείοη οὗ 1701 15 ἔγεαυθηιὶν 
Ῥουπά ὕρ ἃ ποδὶ δηὰ δοουγδία ρου οὗ πὸ Οτοοῖς Τοβιασηθηΐ, ρτιηϊοαὰ Ὀγ ΥΝ οἰβίοϊῃ δἱ 
Απιειογάδσῃ, 1] 740, 1Ώ 518}} ὅνο. 

8. ΒΙ10Π1Δ Ηδρργαὶοα, οἀθηΐία Εὐνοσασάο ΑΝ ΕΒ ἨοΟσΗΤ, ΑΑἸηβίθοἀδιηὶ 
οἱ {ΠΙγα]θοῖῖ, ϑνο. 2 νοἱβ. 170δ. 

Α νουκ οἵ βἰηρσυΐαν Ὀθδ δὰ τασῖῖγ. ὙΤηο Ηροῦχον ἰοχὲ 15 ργιπιοὰ δος ΑἸ 55 δοοομπὸ 
εὐϊίοη, τὶ ἢ τηαρίηδὶ ποῖθ5 ροϊπίϊηρ οὐ της σοηίοη!β οὗ δδοἢ βθοϊου. Τῇ Ἄοἤαγδοῖοσα, 
ΟΒρθο δ} τῃ6 νοννοὶ ροϊῃξς, 8.6 ὉΠΟΟΙΩΤΉΟΗΪΝΥ οεἶθασς δὰ ἀϊδαποί. Ατ {ῃ6 οπὰ, αῃ ἄοτ 
Ἡουοχδε [65 ρίνϑῃ (Π6 ναγίοιιβ Ἰθοι᾽οηβ ὁσουγτίης ἴῃ {ἰἸ6 οαἸΠἰοη5 οὗ Βοτήθογρ, Ρ᾽δητὶ, ΑἸΠΐδ5, 
Δηά οἴετβθ. δἴίδη ἀος Ἡοορλιβ οἀϊιϊοη ττᾶβ σοργιηϊθα δἱ ᾿οπμάοῃ ἴῃ 2 νοΐβ. ϑνο. 181]1,.181, 
Ὁπάογ {πὸ οἀοτοῃρ οὗ Νῖγ. Ετσου, δπὰ 18 ὁχοουϊοαά υνἱ ἢ στοαὶ Ὀεδαΐγ. 

9. ΒΙ Ια ἩΘΌγαῖοα οχ δ]αυοῦ ΜΔ ΒΟΥ ΡΕ18 οἵ σοτρ] Γ 18 ᾿ταρ 5818 οοα]- 
αοἰθυβ; [1ἴ6πὶ Μαβοτᾷ ἴδῃ οαϊΐα αυδηὶ τη πυβοσιρία, 8186 ΗΘΌΓΘΟΓᾺΠῚ 
ΟΥΙΕΙο8. αἰ! ροημίον τϑοθηβία. Οὐγα ἃς βίυαϊο 1). 90. Ηθηγ. ΜΙΟΗΔΕΙ,8, 
1720. 2 νοἱ]β. ἰαγγ 8ὅγο. ΤΆΘΓΘ ἃγΘ 8180 ΘΟ0ρ168 1η 410. 
ΤῊ οἀπἴοη 645 Δ] νυ 5 Ὀθοπ Ποϊὰ ἰπ ἴπ6 Πιρίμοδι ἐβετηδιίοη. Ὁ ἴοχὲ 5 ῥὑγὶπίρά ἔγοτα 

δ Ὀ]ου Κι 5 Ηδοῦτον Βι0]6 (ΒοΙ]η, 1699); δηὰ ἰἴογα πσοσο οἰ αῖοα ἰὼν (ῃΐς εὐϊίίοι ἢνα 
ΤΙΔΠΙΙΒοΥΙρίΒ ἐ [Π6 ταν οὗ Ετίατγί, δηὰ πἰποίθθη οὐ ἴπ6 θοβι ὑγι το θα! οηβ. Α βοϊθοιίοη 
οὔ ναστῖοιιβ τοδάϊηρβ, πὰ ρδγαὶ]οὶ ραββαροθ, θοῖῃ στοαὶ δηὰ νουραὶ], 15 δυ)οϊποά, ἰοροῖθποῦ τ ῖτἢ 
ὑτγίοῦ ποῖθβ οὐ ἴπε τηοϑὲ 4 συ ἰοχίβ οὐ ἴῃς ΟἹὰ Τοβίδιηοης. ΜΠϊ:ς 4 6}15 μα5 ῥτοῆχοα Ἰραγηρά 
Ῥτοϊθρουηθπδ ἴο [5 οἀϊιίου, (6 ἴγρα οἵ ν Ὡς 15 θα δῃηὰ τπηρ]οαβαηΐ ἴο (ἢ 6 δγθ. 

10. ΒΙΌΠ14 ἩδΌγαϊοα, δοσυγαπίο Μ. ΟἸτιβῦδηο ΒΕΙΝΈΟΟΙΟ. 1,1ρ818, 1728, 
1789, 1756. 8νο. 

ΎἼΠμεδο δζὸ ποδὲ δηὰ δοουγαῖα οἀϊτοσβ. Μδϑο τηθηίϊοηβ δηοίδον οὐἰϊιίοη ἀκίοὰ 1729, ἐπ 
χιυατίο, ἴὰ “ Ὠϊο ἴπ6 ῬΟΟΚΒ ἀγὰ διταησοαὰ δοοογάϊηρ ἴο 1Π6 ογάοσ δαορίοά ἴῃ {6 οἀϊιίοης οὗ 
16 ΟΘογηδη ἰσϑηβἰδίϊοη οἵ ἴῃ6 ΒΊΡ]α. 

11. ΒΙ01Π16 ΗδΌγαϊοα βοουπάϊπῃη δαϊ᾿ ἤθη ΒοΙρίοδια Ενογασαὶ ΨΝᾺΝ ΕΒ 
ἨἩΟΟΘΉΗΤ, οΟ]]4{18 41115 θοπς ποῖδο σοα]οῖ 8, υπὰ οὐπὶ γουβίομο [ἴα 56 088- 
[11 ΒΟΒτη 41), 1 1ρ5ϊα, 1740. 4ϊο. 

Α το] ΓΔΌΪΥ δοοιγαῖθ σοργὶπί οὔ ἵδη ἄγ Ηοορλ δ ἐεχί, θὰϊ ἀροπ σοτῪ ἰμα!βΈτομε ἰγρθ, 
ψ τ δα! εἰσ δὶ ναγίους γοδάϊηρσβ. ὙὍῃο 1,διϊη νϑυβίοη οὔ ϑεραβιίδη Θοητηϊξ 15 ρ]ασοά ορρο- 
δῖα ἴο ἴα Ηοῦτονν ἰοχι. Το ἴπ6 ψογίς 81Ὸ Ῥγεῆχοά, 1]. Α Ρχοίδος, Ὀγ 42. (. ΟἸοάϊιυ5, 
υἱπαϊοβδεϊης ἴα οὐἀϊίοη οὗ ἴδῃ εν ΕΙοορς ἀρδῖπβὶ βοπὶα ΟΥἸ ΕἾ 8] σοηβυγο; 2. ἴδῃ ἀοΥ 
Ἡοορῖιϊ᾽ 5 ρῥτοίδοθ, ν τ (6 [ΟΕ το 65 ΟΥὗὨ 5Ξοπ16 διιϊποηΐ βομοΐασα ἱπ ἕδνουσ οὗ ἢ15 δαἀϊίοη ; 
δηά, 8. μα Τοβίοον δηὰ ὑπ ἀρηιθηῖ οὗ ἴμΠ6 Τ Προϊοσίσαὶ δου ν οὗ Βιγαβθυγρῆ ἴῃ ἕδνουτ 
οἵ ϑοεθαβίίδη οι πι αν 5 1, δἰ Τγδηδίδίίοη. Νίδϑοϊ,, ΒιΙ]] οἴμοι ὅδοσγα, ρατί 1. ἢ. 158. 

12. ΒΙΌΠ4 Ἡοργαΐοδ, ἑ. 6. Ν' οἴυαβ Τ δβδίδιηθηΐαπι, βδὰ ΗΔρΊΟρταρ μι Οδποηίςεὶ 
ψείοΓῚ8 ΠΟΙΏΡΟ ᾿ΓΟβίδηηθηὶ ΤΛΌΣϊ, αυὶ ΟΥΘῚ ΠΑΙΊΟ ΘΥΘΙΩΠ ΤΩ ΟΓΘ ἰΘρ ΠΕ, 6Χ 
ΗδοΡγαῖοο πὶ Ταϊπυπι δα 1 οταπὶ νογϑὶ, δα)θοίᾷ δαϊοπο Ψυϊραϊῶ ΗοΡταϊοὰ 
οὐ Ταηὰ οσυγὰ οὐ βέθαϊο Του οὶ Ὲ, ΒΙΕῚ, 6 δοοϊοίαϊα 9688. ὙΊΘΠπα, 1148. 
4 νο]8. 8ϑγο. 

ΤῊΙ8. 5. δὴ οἱοζδηὶ οἀϊιίοη, θυ 0||ὲὰ Κη ἴῃ (18 σουπίτν : ἴ οοηίδίηβ {πὸ Ηορτον 
ἰοχὶ, δπὰ ἵἔτο [,διϊη ἐγδηβίαἰίοηβ, νῖζ. τ 6 Ψυϊραῖθ δ5 ὑυϊπιοα ἴῃ 1592, δπὰ ἐπαὶ οὔ Ατῖας 
Μουϊδηυβ. [11 15 ογπδπιοηϊοα τ τἢ νυἹρηρίίοβ. 

18. ΒΙδ]1α ΗδΌΓαΙοα τηδηϊ}14 δα ορίϊπηαβ ἀυδδαιθ οαἰτοη68 σϑοθηβὶίδ, 
Β4 



8 ἡ ούγειν δδιδέοδ. ΓΡαγ᾿ 1. ΟἹ. 1. 

δἴψυθ οσὰπὶ Ὀτονὶ Ἰοοθοπυτα Μβογοίἰσάγυπὶ οι σι θαπ οἱ τ πὶ τοβοϊ αὐ οη 6 
δ. δχρ ϊολίίοπο. αα ἃ Φοπδηπα ΒΊΜΟΝΙ5. Η]α, 1762; 1767. ἙΔΙο 
Ὡονὰ, 1828, 8νο. 

ΤὮο 5οοοπὰ οἀϊίοπ οὗ 1767 15 ἴα Βοβί. ὙὍΤιο ἰοχέ 15 ἔμαὲ οὗἩ 8π ἀογς Ηοορῃῖ. ὙΠοτο 15 
ἃ 5ῃοτί γοῖ {}}} Ἡοῦτονν δῃὰ 1,δεϊη 1οχίσοη δὲ ἴῃς οπὰ οὗ ὑοῖβ οἀϊίοῃβ, μ᾿ ον πᾶν ἐΠ6 
δα ιτομδὶ τηοτῖς οὗ ὑοΐηρ Ρογίδ]ο, σἤοαρ, δηά υβοἔμ], 

14. ΒΙΌΠ1|4 ΗΦΌτγαϊοα οὐτῃ ποίΐϊβ8 οὐ 1οἷ58, οἱ ψογϑίομο [αὐϊμα δα ποίδβ 
οὐ ο85 Δείδ. Αοοράμπης Γἰδτὶ ατεοὶ, αυϊ Προαϊθγο- ΟΘΏΟΠ1ΟῚ νοσδηΐαν, ἢ 
{γ68 ΟἸαθ868 ἀἰϑίσιθυῦ. Αὐΐογο δγοϊο ΕὙδηοθοο ἨΟυΒΙΘΑΝΤ. [μτοῖ12 
Ῥαγιβίοσιηι, 1758, 4 νο]5. [0]10. 

Τῆς ἰοχὲ οὗὨἁ τ}΄ῖ9 οὐϊίοη 5 ἐξ οἵ ἵδη ἀογ ΗἩοορδί, σπου ροϊηξβ ; δπά ἴῃ ἐπ6 τηᾶγρῖῃ 
οὗ 1π6 Ῥεπίβίθις! ἩἨουλίραπε μ68 δἀ θὰ νατίουβ Ἰθοιίοηα ἔγοπι Π6 ϑαπηαγι δ Ῥεπίδιθυ οι, 
Ης οοἸἰϊαῖοά ἔνοῖνο τηβηυβοσιρίβ, οὐἁ νυ ἰσὮἢ, πουγουοσ, 6 ἰβ βδϊα ποῖ ἴο αν τηδὰθ 4}} 1π6 υ86 
Βε τῆς ἤν ἄοπο. Ηουδίρδηϊ μ85 αἷβϑο ρυϊηϊοα ἃ πὸνν 1 δἰ νουβίοη οὗἁὨ [15 ΟὟ, 6Χ- 
ΡῬΓαβδῖνα οὗ βιιοἢ 4 ἴοχί 85 [15 συλ 4] οσηθηἀδίϊοης δρροαζοα ἴο 01 γ δῃὰ σοοοιηπμοηά, ΤΊιο 
ὕὈοοῖκ 15 πηοϑδὲ Ῥοδυ ει }γ φυιηξθα, θυ: πᾶ ποῖ δηβινοσοα {πΠ6 Ὠὶρῇ οχρθοίδιϊουβ ἴδ “ΤΟΣ ο 
οηἰοτίδϊηρά οὔτ, (866 Βίβῃορ Μδυβἢ  ογιτἰοῖϑυι οὐ ᾿ξ, 'π ἢΪ5 ἀἰν]ην Ἰοοΐυζοβ, ρᾶγξ 1]. ΡΡ. 
10] ---104., ἀπ ὰ αἷςο Β10]. ϑυ5θοχ. νοἱ. ἱ. ρατί 11. Ρρ. 202.---904.} 

1ὅ. Το ΟἹὰ Τοβίδιηθηΐϊ, ΕΠρ] 15}: δπᾶ ἩΘΌγοιν, τ ΤΟΙ ΡΒ, ΟΥἸ104] ἀπα 
Ρ͵ΥΑΙΙΠΊΔΙΟΑΙ, οη {Π6 ΗΘ τον, ἀπ σογγοοίζοῃβ οὗ 186 ΕΠ ρ]158].. ΒΥ Αμβϑὶμὰ 
Βαγίου, 1,.1.Ὁ. Τοπάοῃ, 1774, 4 νο]8. 8νο. 

Τῆο τον ἴοχὲ 5 ῥχϊπίεά ἴῃ Ἰοηρ 1π68 οα ἴμε Ἰεἶ- πα ρᾶρὸ; δηὰ ἔΐθ δυτμοτίβοα 
ἘΠ 5} νοτβίοη οὐ 1π6 τὶρμι- βαπὰ ρᾶρσο, αἰνϊἀοα ἰηΐο το ςοϊαπιπβ. ὙὴῸ οὐ εἶοαὶ ποίοδβ, 
ὙΠ 0}} ΑΓ ΥΘΤῪ ἔδιν, ἅγὸ ρἰαςβὰ υπάδσ {πΠ6 ΕἘΠρ] ἢ ἰοχί. ὙὍὙηὸ Ηοῦτον ἰοχὶ ἰ8 ἀσοοπιραπὶοά 
ττουριουῖ τι τῃ6 Κοτὶ δὰ Καὶ, Ὀυϊ 41} τὴ6 δοσθηΐβ, ἅς. αὺγὰὸ ογηϊ θὰ, ὀχοορὶ 186 
Δί πα ἢ, Ἡ Β1ΟΪ Δησ ΟΥ5 ἴο ΟἿΣ οοἴΐοῃ, δηὰ [Π6 5ορῇἢ ρμαβίνικ, τ ἢϊο ἢ 15 ρ]δοοὰ δὲ ῃ6 οπὰ οὔ 
ὁδοῖν νοῦβθ ἴῃ ἴ86 ΒΙ0]16. Αὐ {πθ οπά οὗ οδοὴβ ὕοοκ 15 ρσίνθῃ δὴ δρίΐορυθ, οοηῃίδιπιηρ ἃ 
ΒΙΓΩΤΊΘΓΥ Υἱὸν ΟΥ̓ ΤΠ6 Ὠἰδίοτγ, ἰγδηϑδοίίοηβ, ὅζο. τοοογάἄοα {ποτε Τμ6 ψόσκ 15 ογπδιηθηίο 
ὙΠ} ἃ ΤγοΠ ΒΡ ΘοΟ, σοργοϑθηζτίης Μοβος γοςοϊνιηρ (ἢ6 [40]65 οὗὨἨ ἴα ἰὰνν οὖ Μουπὲ ϑιηαὶ, 
ἀπά ἴνο ὑϑϑῖ] τηδρβ ; ---- πα οΥ̓ ἴΠ6 Ἰουγηογίηρ οὗὨ 1Π6 1βγβο 165, ἰὰ ἩΒΙΟἢ ΘΒΟὮ βίδιίοη 18 

. πυηθογοά ; δα δποίμον οὗ τποῖγ βοιἰϑτηθηξ ἱῃ [Π6 ῥτγτουϊδοα ἰαπά. Τίνα ἰοϊΐοτ- ρτθεβ οὗ τ6 
Ἡδεῦτον 15 ΥΘΥΥ προ δ! γ ἀϊδιγι θαυ οα ΟΥ̓Ὸσ 1Π6 Ῥᾶβ68; 50ΠῚ6 86 Ἰοῃρ, δῃά οἴποσβ βμοτῖί ; 
ΒΌΓΩΘ ἅγ6 Ψιάρ, διὰ ΟἴΠ6.8 πᾶττονν. Οἱ βοπῖὸ ρᾶ265 ποῖ ἴδον πδὴ ἐΠ1ΓΓΥ “56 υ6}} ᾿ἰ πο 8 ἈΓΟ 
ογοναρα ἰοροίμον, ψἢ1}16 οἴμοῖβ σοηϊαϊη ΟἿΪΥ {πγοηϊγ- το. [Ι͂Ιἢ ΟἿΠΟΙ ταϑροοίβ, Ὦγ. Α. 
ΟἸαγίκα ρτοποιποοβ 1 το 6 ἃ ῥτοίζν σογγοοῖ ὑνοσκ; Ὀμΐ, Ὀεβιὰθ5 {Π6 ογταῖα ποίιϊοοὰ Ὀγν {116 
οἀϊίον, Βα δα άβ, μαῖ [16 γοδάθγ ψ1}} ηὰ {6 βεηΐθηςο ---- λοι δλαΐέ υἱεὶέ ἐὰν λαδίἑαΐξίοη, Ἰοβὰ 
ουὲ οὗ [Π|ὸ ἘηρΡ ] 5} ἰοχῖ, ἴῃ 900 ν. 24. (ΒΙθ]οστ. Ὠιοῖ. νο]. ἱ. ῥ. 974.) 

16. γοίυβ "Γαϑίδιηθηίαπι ΗΌΓδΙ απ), οὐπὶ νϑγ8 [θοϊϊοηθυ5Β. ἘἘΠΙαΙ 
Βοπ]ατηΐπυβ ΚΕΝΝΊΟΟΤΥ, Κ. Τὶ Ρὶ Οχοηῖ,, 1776, 1780, 2 νο]5. [0]10. 

ΤΊν5 βροπάϊὰ πτοσκ π'ᾶ5 ργοοοάρα ὈΥ ἵτο ἀἸββοσίδι! ἢ οα (ἢ6 5ἰδία οἵ πὸ Ηροῦτον ἰοχῖ, 
Ρυλ] θη 6 ἴῃ 1753 δπὰ 1759  ἴΠ6 οὐ͵οοί οὗὁἨ ψὨΙΟΝ τγὰβ ἴο 5'ιονν {ἰΠπῸ ποοδβϑιίυ οὐὗὨἨ ἴπ6 58 πὶ6 
οχίθηβιῖνο ΤοοἸϊδέϊοι οὗὁἨ Ἡοῦτον τοδηπβοσὶρί5 οὗ (η6 ΟἹὰ Τοβιαιηθηΐ δ5 πα δἰσγοααῦ Ὀόοη 
υπάογίακοι ἔοσ {πὸ Οὐοοκ τηδηυβοτρί5 οὗ τἴπ6 Νὸν Τοβιδιηθηῖ. ὍΤμο ἈΠ Ὴ  οὗὨ ἴῃς Ῥσοροβοὰ 
“οἰ ]δεϊου Ῥοῖπρ σοΏΘτΑ ΠΥ δαπηιῖρα, ἃ ὙΟΓῪ 1 οτγαὶ βυ 5ουριοη γὰ5 τη θ ἴο ἀθίγαν {πὸ οχ- 
ρΘῆβ6 οὐἁἨ τπ6 οοἸ]αίίοι, δπηοιητη οὐ ἴπ6 τ ῃοΐα ἴο ΠοαΥΪγ ἴθη ἐπουβαηᾶ ροιηά8, δηὰ (ῃς 
μᾶπιο ΟΥ̓ Πἰ8 Μα)ϊοκίγ Κίηρς Οϑοσρο 111. Ββεδάρά τὸ ἰ1ϑῖ οἱὐ[ἁἩ βιιθβοσῖθοσε, δγιοιβ. ῬΟΥβοι5 
σοῦ οἰηρϊογοά θοῖῃ δὲ ποῦθε δηὰ δὐγοβδά; Ὁυϊ οὐἴ[ 186 ἰογοῖρῃ ΠΠογαῦ τΠ6 ῥσίποῖραὶ νας 
Ῥγοΐοββοσ Βτυπϑ οὗ πὸ [Πυϊνογβιῖν οὔ Η Ἰτηκίδαϊ, νὯο ποῖ οΪν οοἰ ρα Ἡδῦτονν τπδηιβοσιρίβ 
ἴῃ Οογμιδηγ, θὲ τποηὶ ἴον {Ππᾶὶ ριγροξο ἰηΐο 1ἰαὶνγ δηθὰ δι Ζουϊαπά, Τῆδ Ὀυπίποβα οὗ 
οοἰϊαξίου σοπιϊηιοαὰ ἔτοτα 1760 ἴο 1769 ἱποϊυϑῖνο, ἀυτγίησ τοῦ ροσγιοά Ὠγ. Καπηϊοοίς 
ΡΟ] 56 ἃ ἀΠ Πα Π}} δι} δοσουπέ ΟΥ̓ 1πὸ ρΡτό;το55 ἢ οἢ τγ8 πιδάθ, Μοσθ ἴπδη εἰχ δυπάσοα 
Ἡῦτονν τηδητβοτρίβ, ἀη6 δἰχίθοη τηδπιβοῦρίβ οὗἩ [6 ϑαιηαγιίδη Ῥοηξαδίουσῃ, τόσο ἀϊβοονογοά 
ἴῃ ἀϊθδγοης Πἰργατῖθβ ἰπ Ἐπρ]απὰ δηὰ οὐ ἴπ6 (οηίποπῖ; τωδην οὐ ψῃϊο στοῦ ὙΠῸ }]} Ὁ 
ἙςΟἸ]αῖοά, δὰ οἴδοτα σοηβυ θα ἰῇ ἱπιρογίϑηϊ ραββᾶσοθ. ὥϑονοσαὶ ὙΘΔΙΒ ὩΘΟΘΘΒΑΤΙΪΥ οἰαρβοῦ, 
δέϊονγ ἐμ οο]] αι οἢ5 όσα ἢ μοα, Ὀοίοτο (86 τηδίογσα β οου]ὰ Ὀδ δγσδηζοὰ δπὰ αἀϊχοβίρα ἴοσ 

ο Ρυθ]οδεέῖοα. ὙὍμα νϑγιδιϊοηβ οσοηταϊποα 'π ΠοαεΪν δευεπ λαπαγοά Ὀυπα 65 οὐΓἱ. ρδροσβ, δοὶηρ αἱ 
Ἰοησίῃ αἰμοδίοὰ (Ἰποϊυάϊηρ (ἢ 6 οοἸ] αι οη8 τάς Ὁ Ῥτοΐδβδβοσς Βγιη5); δῃὰ ἴπ6 στ ῃο]6 στο π 
ρυϊ τορσοῖθοῦ θοίηρ σοτγθοίε ἃ ὈΥ {Π|6Ὸ ΟΥ̓Ὶ 8] ΤοΟ]] αἰ οη5, ἀπὰ 1Πμοη ἔδιγ)ν ἐγαηβοσι οά ᾿πῖο 
ἐλῤλίγέψ [0110 νοϊπλθβ, [6 ἡγοῦ γ85 ρυΐ ἴ0 ὕΓοβ85 'π 1773. Ι͂ὴ 1776 86 ἔτβέ νοϊυπηθ οὔ Ὧτ. 
Καοπηϊςοιι᾽ 5 Ηοῦτον ΒΙΌ]. ψὰ8 ἀοϊνοτοὰ ἴο ἴπ6 ριὈ]}1ο, δπὰ 'π 1780 πὸ βοοοῃά νοϊυρθ. [{ 
τγ85 ῥγϊπίοα δἱ ἴ6 ΟἸασοπάοη Ῥγοββ; δηὰ (πὸ {[Πηἱνοσοιν οὐ Οχίογτά 85 {πὸ ΠοΠΟΙΣ οὗ 
πανὶπρ ρῥτοιΠυςοά (ῃς ἢγδί οτιτῖοαὶ οὐϊεἴοη ὩΡΟΙ ἃ ἰαγρο βοδὶθ, ὑοτἢ οὗ {π6 Οτθοῖς Τερίδαιομς 
δη οὗἩ 1πΠῸ ΠΙρΌτοιν ΒΙΊΡ]Ο. 

“«Ιο τοχὶ οὗ Κοπηϊοοῖ᾽ 5 οἀϊίοη ψγὰβ ρῥγϊπιοά ἔγοπι ἵπαὶ οὐ  δη ἀοσ Ἡοορθξ, ν τ π πἰ οὶ 



δορί, 1. ὃ 4.1 Ποῦτειν Βεδίε8. 9 

[86 Ηδοῦτονν τοδηυβοσιρίβ, ΌΥ Κοηηϊοοιίβ ἀϊγοςίϊ οι, τἸνοσο 8}1 ςοἸ]δίοά. Βαϊ, 85 ναγίδι9Π5 ἴῃ 
1)6 ροϊῃῖδ ψεσὸ ἀϊδγοεραγάρα ἴῃ ἐπα ςοἸἸαίίου, ἴπὸ ροϊηίς σοῦ ποῖ δαἀρὰ ἴῃ ἐμ ἐοχί, ΤὴΘ 
ὙΑΙΙΟῸΒ τοϑαϊηρ5, 85 ἰπ ἴῃ6 στ τ168] οαϊοη5 οὗὨ ἰῃ6 Οτθοκ Ταβίδπιοηΐ, ψοσο ῥγιηιθα δὲ {ΠῸ 
Βοϊίοιι οὗ 1Π6 ρᾶσο, σῖτι τοίθγθηοαϑ ἴο πὸ σοσσοβροπάθης γοδαϊηρβ οὗ 16 ἴοχὲ. [π ἴῃς 
Ῥεηιδέθυςἢ ἔπ ἀονίδιϊοηβ οὗὁ {16 ϑ'ϑδοηγαγίδη ἰοχὶ σσεσὰ ὑγιηϊθὰ ἴῃ δ οοϊ στη ράγα οὶ ἴο πὸ 
Ἡδῦτον ; δῃὰ ἴπ6 νασίδίϊοηβ οὐὔδοσνυαδίο ἴὴ {ΠπῸ ϑασηδυιίδη τηδηυβοτρῖδ, το αἰ ον ἔγομι 
Θδοῖ ΟἿδοΥ 845 τὸ} δ ἰῃς Ἡρῦτεν, δγὸ ᾿κον δα ποίοὰ, ἢ τοΐδγθησος ἴὸ {πὸ δατιηδτιῖδη 
»γὶκπίοεὰ ἰεχὶ. Τὸ ἢ] οοἸ δου οὗ τηδηυ δουρί τνᾶβ8 δα άἀεδα δ ςο]]αϊϊοη οἵ [Π6 συηοεὲ ἀϊ5- 
τἰηρσυμοα οαὐξέίοπα οὗ ἴ86 Ηοῦτοινν ΒΊδ]6, πῃ {ΠῸ 581Π}6 ΤΩΔΏΠΟΥ 85 ἘΥ εἰβίεϊη μας ποῖϊρά {πὸ 
ΥὙΔΙΙΔΕΙΟΏ5 ΟὈΒΟσΎ Δ ]6 ἴῃ [ἢ 6 ῥχἰποὶραὶ οαἀλεϊοῃ5 οὗ ἔθ στθοκ “Γεβίδηθηῖ. Νοσ ἀϊὰ Κοπηίοοις 
οοηβηθ [5 οοἰϊδίίοη ἴο τηδηυβοτὶριβ δηὰ οαἀϊξίοπβ. Ης ἔαγίμοσ οοπαϊἀοτοα, παὶ 88 (86 
αυοίδίϊουβ ἔγοτῃ [6 Οτεοὶς ᾿Γοδβίδιηθης πῃ ἴμὨ6 του οὐἁ ϑοο]οδἰαδιῖσαὶ νυϊίογα αἰἴοσγὰ βποίμοσ 
Βοῦτοο οὗ νδγίουβ τοδάϊηρβ, 80 ἴΠ6 αὐυοίδίϊουβ ἔγοια ἴΠ6 Ηοῦτονν ΒΙΡ]6 ἴῃ πὸ τοτῖκ5 οὗ ͵ εισίδλ, 
ὙΓΙΟΓ5 ΓΟ [Πκ ῖν 196 5.076 οἱβ οὗἨ οὐ! [ἶσα] ἰπαυτυ. ΕῸΓ 1} }8 ρυγροδα 6 δὰ τεοουγε ἰο ἴῃ 6 
ταοϑὲ αἰδιϊησυ δ οα ἀἰηοηρ {Π6 τα υἱηΐοαὶ τυ ηρβ, Ὀυὲ μαγιϊσυ]ασὶν το ἴμ6 Ταϊτηὰ, [86 ἐεχέ 
οὗἩ τ» μοι 15 85 δηϊοηΐ 85 (πὸ (Ὠϊτὰ οοπίυσγ. [ἢ πα αυοίδιϊοη οὗ Βἰα δι Βουίε65 μ6 ἀοβισηδίοβ 
(ποτὰ ὈΥ Ὠυτάρεῖβ ἤτοτι 1 ἴο 692, ᾿Ἰπο]υαἰηρ τηδηιβοσιρίβ, ΘΟ 5, ἀπ τα ϊηϊοαὶ τυιηρς, 
τς Ὦ ΠΌΓΎΌΘΙΒ ἀγὸ οχρ]αϊποά ἰπ ἴΠ6 Φύεεγίαξέο (πεπεγαϊὶς δηθοχοα ἴο [6 βθοοπμὰ το] το. 

“ΤΏ15 δ εεεγίαξίο Οεπεταϊΐδ, τ Ὠϊς ἢ σογγοδροηάβ ἰο ψἢδὲ δ οὶ ]οὰ Ῥγοίεσοππεπα ἴῃ ΟΙὮΟΣ 
γί εἰς] οαϊτῖοπβ, οοηίδίηβ ἢοΐ ΟὨΪΥ δὴ δοοουηὶ οὗ ἐπθ τηδηυβεγὶρίβ δηὰ οἵμον δ! ουιῖοβ 
ςοἰ]αῖρα ἔον {18 οἀϊιίοη, Ὀμὲ 4130 ἃ τενῖον οὗ ἴὴ6 Ηδρτοινν ἰοχὶ αἰνἀφὰ ἱπῖο ρογιοάβ, δηὰ 
θεχίππῖης τὶ ἢ τη οσταδιίοη οὗ [86 Ηθῦτον σδποη δον {πὸ σοίυγη οὔ ἔπε 7}εῃγ5 ἴτοτη ἐδ 
ΒαΡυ]ο  βἢ σαρεϊνγ. Ὑδουμρὰ ἱπαυΐτῖοα οὗ [18 ἀδβοσιρίίου ἀπανοὶ 8 0]ν σοπίδὶι) πιδίξογε 
οἵ ἀουδι] ἀϊερυίϊδίοι, ἰβουχ ἢ ἔπ ορ ποῦ οὗ Καπηΐςοοῖε αν θθθη ἐγοαπθηεν αυοβιϊοηοά, 
δηα 5βογηθιίσηοβ 7μδέϊν αποϑιϊοποά, ἢἷδ͵ Τὶ δϑεγίαξϊο (ὐεπεγαϊἐδ 15 ἃ σσοτκ οὔ χτοδαὶ ἱπίογεβε ἴὸ 
ΘΥΟΙΥ 10] 64] βοῃοϊασ. Κοηηίΐϊοοιῖς τνᾶῶβ ἃ ἀϊβοῖρ!6 οἵ (βδρο!]ι5 θοϊὨ ᾿π χοβροοὶ ἴο ἴπ6 ἰη- 
(ορστιγ οὗ τα Ηφῦγον ἰοχῖ, δηὰ ἴῃ τοβροςοῖ ἴο ἐμὸ ρτείδγοηςθ οὗ ἴμ6 ϑαπηασγιίδῃ Ῥοπίδίθυ ἢ ; 
Βυΐ με ἀνοϊάφα 1Π6 οχίσοιηθ ἰπῖο ψ ϊο Μοσίπυβ δηὰ Ἡουδίρσαης Πδά (Ἀ]]|ὁοὴ. Απὰ ἐπουρὰ 
δ ροκβοεβοὰ ποΐξ [ῃ6 γδΌ δ᾽ σα] ᾿οασηῖηρ οὗ ἴα ἔνο Βιυχίογίβ, πἷ8 τεσ 5 στ σα στοδῖοσ ἔμδη 
δοῖηθ οὗ Πὶ5 ΘΟΠΙΘΙΠΡΟΓΆΓΙ68, 88 ν»Χ06}} 'ἰπ Βπρίδηά 85 ου ἐπ Οοπίίποπὶ, τγοσα Δ] το Δ] ον." 
Βῖρθορ Νῆασϑιν᾽ 5 Ὠινιην 1,δοΐυγος, ραᾶσῖ 11, ΡΡ. 105---108. ΕὌΓΣ ἃ γὉΥῪ οορίουβ δοοουηῖ οὗ Ὦγ. 
 οπηϊοοίτ 5 οεἀϊίλοη οὗ ἔπε Ηοῦτεν ΒΊΡ]ο, 566 {πὸ Μοπίην Βονῖον (0. 8.) νοἱ. ᾿ν. ρΡῃ. 99--- 
100. νοὶ. ᾿χὶν. ὑῃ. 178---182. 39] ---828. νοἱ]. ἰχν. ὑρ. 121---- 191. 

Το Ὧν. Κεημπιοοιι᾽5 Ηεοῦτονν ΒΙΌ]ο, ΜΙ. ἀ6 Ποεϑὶ ρυθ] 5 ποὰ δὴ ἱπηροτίδης ξυρρ]οτηθηΐ δὲ 
Ῥαταα (1784---1Ἰ 787}, ἴῃ ἴουγ νοϊυπιοβ 41ο. οἵ Καγία 1,εοἰϊοπεβ Ρείετὶς Τεδίαπιεπίί, ΓῊΪΒ 
ποῖΐκ δὰ Ὧγ. Καπηϊοοίῖ᾽ 5 εἀϊίϊοῃ ἔοττῃ οὔ οοϊῃρ]οῖα εοῖ οἵ οοϊϊδίίουβ. ΟΥ̓ {δ6 Στητηθηβο 
1455 ΟὗἨ ΥΔΓΙΟῸ5 τοδαϊηρβ πῃ οὶ {Πα ςΟἰ]ατοηβ οὐ Ὧν. Κοηπίοοιϊξ δπὰ Μ. ἀθ Εοβδὶ Ὄχμὶυϊῖ, 
ταθ]εἰτυ 65 ἀτὸ ἐπείρηϊοαπε : σοππἰβιϊηρ ἔγεααθπεν οὐ τμ6 οπλϊββίοπ οσ δα ἀϊἴοη οὐ ἃ 53ἰπρῖ8 
Ἰειίον ἴῃ 8 τγοτὰ, 88 ἃ νδὺ, ἄς. “ ΒιιϊΐΊῃον γα ποῖ 1πογοῖογα τ.56]1ε58. Α] οὗ 118 οἷαϑβ φοῇ- 
αἰθυΐο ρου γ} }] ἴο 6βι 8] 8} τΠ6 απμέλεπέξοϊέψ οὗ ἴΠπῸ βδοσοὰ ἰοχὲ ἴῃ βϑηθγαὶ Ὀγ ποῦ οοη- 
σὕστεησο ; τ ὮΪ]6 ΤΠΟΥ Οσσδβιοη 4 }}γ δἴογα ναϊυδῦ]ο οτηθηάαϊουβ οὗὁἩ ἴ[Π6 8δογρά τοχὲ ἱπ βονοσγαὶ 
πηροτγίδηϊ ρῬϑββδροβ, βιρρογίίηρ Ὀγ ἘΠ οῖγ ονϊάθποο (Π6 νδυΐουβ γοδάϊημρβ βιρροβίοα Ὀγ (Π6 
δηκοης νοσβίοηβ ἀοσῖνοα ἔγοπι τηδηιβοτὶρίβ οὐὗἨ δῇ θυ] οῦ ἀδίθ." (τ. Η8]658 Απα]γϑὶβ οὗ 
ΟὨγοθοΪοσΎ, νοΐ. ἰϊ. θοοῖς ἱ, Ρ. χῖὶν.) [Ια 1Π6 ἢγεξ νοϊιιτὴθ οὔ τ. Μαβομ εοαἀϊτίοη οἵ 1,6 
1,οπρ᾿5 ΒιΙΡ]οίμοοα ϑδογα, {Π6γ6 15 ἃ ναὶ ῃ 406 σοΟ]]οῖϊοη ΟΥ̓ ναγῖουβ τοδαϊηρθ πιδὰθ ἔγοτη {116 
Μαβοτοίῖς διὰ Νοη- Μαβογειὶς ργπερα σορὶοβ οὗἩ ἴπ6 Ηοῦτονν Β10]6. 8466 ρΡρ. χὶ].---οχν]. 

17. ΒΙΌ]14 ΗΘΌτγαϊσα, ΟἸ1πὶ 4 ΟἸ τ ϑίϊαπο Ἐβοίπθοοῖὶο οραϊΐα, πὰς ἄδπιιο οὐπὶ 
ὙΆΓ118 ἸΘΟΓΟΠΙΌτ5, 6Χ ἱπρθηῖ! οοάϊσυτῃ οορὶᾷ ἃ Β. Καοῃπίοοίίο οἱ 4. Β. 1)ὸ 
Ἐοϑϑὶ οο]]δίογαμι, δἀϊἀογυηΐ 4. Ο. ΘΠΟΕΡΕΒΚΕΙΝ οἵ . Η. ΜΈΙΒΒΝΕΠ. [ἡρβία, 
1798, 8νο. 

ΤῊῖ5 οἀϊίοη τὰς υπάογίακοη ὈΥ Ὦγν. Ποράοιϊοϊπ δηὰ Ῥτγοΐρεβον Μοίββηεσ, ἰῃ ογάοσ ἴο 
δοοσοιητηοάδίε ἔποδβο ἰονεῖβ οὗ ΗἩροῦτον ἸΠΟΓβίΌΣο τῦπο ΤΥ ποῖ ΡῈ δῦϊα ἴο οοῃϑιε (6 6χ- 
Ρθηδῖνο νοϊυπιος οὗ Καὶ οηηϊοοῖξ δηὰ Πς Ηοββὶ.Ό ΠΟΥ πάνω βοϊθοιοά ἔῃ ῥστίποὶραὶ νατγίουβ 
τοδάϊηρε οὗ ἴΠοβ6 οιϊηθηΐ οοἰἰδίοσβ; δυϊ Ῥγοΐδεβοῦ Φαπη δβϑοσίβ {πδὲ (6 ἴοχί 15 ὑθσυ ἴῃ- 
οοττοςῖ. Τδς ἤηδ ρδροῦ σορὶθβ ἀσ Ὀοδυιι δηὰ σοηνοπίοπες Ὀοοΐ8:; ὕυϊὁ [ἢο86 Οἱ δοΟΠ ΠΟ 
ῬΆΡΟΥ ΔΓΘ 50Β,ΟΟΙΥ Ἰἰορῖῦ]ο. ΤΉΘΥ ἃγθ Ὁδι8}}γ Ὀουπά ἰπ ἔνγο νοϊυτηθθ. [Ι͂ἢ 1818 ἃ βοοοπά 
εὐϊείοη οΥ̓ ῖ[μϊ5 ναϊιμδῦϊς Ἡοῦγοιν ΒΙ ]Ὲ ψὰ8 γμυθ] 56 δὲ Ε14116, ἢ ὁ πον ὑσοΐβοθ ὉΥῪ 
Ὧν. παρρεϑ, οπειὶοα, Διδίία Ἡεδναίοα οἷϊπι α Ολτγίβι. Πεϊππεοοίο εὐμίσαία, ροδξέ αὐ πάει 
γεοδηδιοπὲς ΜΙαξογείίος, ομπὶ υατὶΐς ἰεσέοπίδας ἐς ἱπσεπίὶ οοσα! πι88. οορία α Βεη). Κοππιοοίίο 
εἰ 1. Β. )ὴῪε οεδὲ οοἰϊαίογιηπ εαϊία, οὐ. ὦ. (ὐ. οοεαενίεϊπέο εὐ 7. ΗΝ Μείξβπεγοι Οπογιπι 
εὐἰἑίοπὶ απές ὧἀορε ΧΧΡ, ἀπηποὸς ε διδίἑοροῖο 7, ἱρείενιεὶ ἐπιΐδδα, Ἀμπὸ οπηρέϊοπὶθ 7ιγὰ ἵν 1ύτ. 
Ογρλαποϊνορλεὶ Ἡαϊεηεῖς ἐγαπδίαξα, αοοεεεὶξ Ο. Οἦν. Κπαρρὶϊ ργαζαξίο ὧδε εὐϊέοπίδειις Βίνϊοτηηι 
Ἡαϊεπδῖδιιε, ϑυο. Ἡαϊα, 1: }τατία Οτγρλαποίγορλει. Αδοοτάϊηρ ἴο ἴπ6 Φουτηαὶ Οόπόγαὶ ἐδ 
ΙΑ [λεϊτέταϊτατε Εἰταηχότο (9}41..1819}, [6 δὔονθ- ποις οαἀϊτίοπ ΟΥ̓ 1793 ἌσοπΞοϊδιοα οὗὨ ἴσῃ 
ἱμουβαῃμὰ σορίο5 ; [6 πῃ80]α βίοςκ οἵ σνῃϊοῖν τότ αἰδροκρα οὗἉὨ ἴο πΠ6 ἰγιυιϑίθεβ ΟΥ ρΌνΟΓΠΟΥ 5 
οὗ τ1ῃ6 Οτρῆδη οιιβε δὲ Η 4116, ὈῪ σου ἔπ6 {]Θ- ρα ψν88 δ᾽ίοσοά ἴο ἔπ ἀδῖθ οὔ 1818, 
δηά ἃ ποῦν ῥσγοίδοο νγὰβ δα ἀδὰ ὃν Ῥιοίδθβθον παρρα σοϊαϊϊνε ἴο ἴῃς οἀϊοης οὐἁἨ ἔπ ΒΡ] 
Ρυδ) 15 οἀ αἱ Η4]]ο. 9 
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18. ΒΙδ]16 Ηορτγαῖοα. Ὀροβϑιῦ οἵ στανυίοροϑ ᾿ροοηυμλ ναγὶθίδίθβ δα᾽θοὶξ 
Φοβδπηθ8 ΦΑΗΝ. ΜΊθηης, 1806, 4 γνοΪβ. 8νο. 

Ῥτοΐεβϑον δῆ [δα ἰοὴς Ὀθθὴ ἀἰδιϊηρσυϊεποα ἴον [8 βιιοοθββῆι ουἰναϊίοι οὗἩἨ ΟτἸδηῖδὶ 
Ἰϊοσδέυσο. [1π 8 οἀϊέΐοῃ [πὸ ἰοχὲ ἰβ τοσν αἰεὶ ον ῥτγίηϊε, (πΠ6 ῥτίποῖραὶ Ηθῦτους ροϊπβ 
διὸ τείδϊπϑα, δηὰ ἔπε ροριΐϊοαὶ ρατγίβ. οὗ ἴη6 ΟΙὰ Τοβίδιηθηξ δια τπϑίτι Δ} ἀγγδηροά: ἱξ ἰβ 
συν ὨΘΠΕΥ αἰνϊἀφα ἱπῖο ἔουν νοῖς.; οὗ ψὩϊοἢ οι, 1. σοπίδίπ5 ἴπ6 Ῥεηιδιουςῆ. ---- οι, 1]. 
οοπίείηβ ἴπὸ Ηΐἰπιοσῖσαὶ Βοοκβ οὗ 920 βμυδ, υάζοα, Εὐυτ, ϑαπιαεὶ, Κίηρβ, Εστα, Ἐδβίμον, δπὰ 
ΝοΒοταίδῃ. --- οι, 11. σοτηρτῖβοβ {πὸ Ῥσορποίῖςαὶ Βοοῖὶκβ ἔπιι5 δυτδηροά ; ---- Ατηοβ, Ηοδθα, 
Μίοδη, [5αἰδῃ, 7906], Νδῆυπι, Ἡδρδκκυκ, ΟΡδαϊδη, Ζορμαηίδη, «]ογογϊδῆ, 1,διηθηςδεοη5, 
Ἐζοκιοὶ, Παπίοὶ, Ηδασραὶ, Ζοομασγιδῆ, Ψοηδη, ΝΑ] δο . --- νοι, Ι΄. σομίδιη8 ἴθ Βα] Ππ|8, 
Ῥτονοτῦς, 590, ϑοηρ οὔ ϑοϊοτιοι, δπὰ Ἐοοϊβδἰδεῖοθ Τῆς Βοοῖ8 οἵ Κ'πρε δῃὰ (πγοῃίς]εβ 
ΔΙ6Ὲ ρίνθῃ ἴῃ ἃ Κίπὰ οὗ δαιθοηυ. [ἢ ἴπὸ τηοίσὶςαὶ ἀϊβροϑιἰϊοη οὗ ἴπΠ6 Ῥβδίτηϑ δῃὰ οἵδοσς 
Ῥοεῖὶς8] ρογίϊομϑ, “Ψ9}648π 45, ἰῺ ΤΏΔΩΥ ἰπδίθποοϑ, ἱτηρτγονυοὰ ὕροὴ Ὦτ. Κοπηϊοος δ δσύδηρο- 
τοϑηΐ ; θυῖ δα Πδ85 ποῖ τηδάθ δὴν ἀϊνίβίοῃ, οχοθρέ ἰῃ ἃ ΥϑγῪ ἴεν ἰῃβίδησοβ, ἱπίο σου] οῖβ ΟΥ 
δβίδῃζαθβ. Νὸοσ [88 ἢ ἰηἀδροὰ θθϑῃ αὐἷξα σομβίδιομς ἢ τοχαγὰ ἴο {πὸ Ῥοσίῖς8] Βοοῖα ; ἴοσ, 
ὙὮ11“1 ΠΘ ταβίογοα [6 ὑποηϊγ- οἰ τ ἀπά ὑποηιγ- ΠΏ ἌἙμαρίογβ οὗἩ {ΠῸ Βοοκ οὗ Ῥτγονογθς 
οοΟμΡ]ο ον ἴο 1ποῖν οτἱρῖπαὶ αἰβροβιτίοπ ἱπίο οοιρ]οῖβ, μῈ 85 ἴῸ7 {Π6 πηοϑῖ Ῥασέ τηδάθ ῃ0 
δυο ἢ αἰβεϊποῖ]ο ἴῃ ΔΎ οὗ ἴΠ6 οἴδος οπδρίθγα, τς ἀγα οὐ θηε νυ οὗὁἨ [ἢ βαπηθ σοῃβίσυοίοη, 
δηὰ μαὰ Ὀοίοτο Ῥθθῃ βι γα αυ]Ὺ ατταηροὰ ὈῪ Ὧν. Καπηίοοί," (Ψοποβ5 Βοοῖκ οὗ Ῥρβαϊτηβ ἴῃ 
Ηδέορτον, ἄς. τοὶ. 1]. Ρ. 41.) 

ἙδΔςοὰ Βοοϊκ ἰ5 ὑυἀϊοϊουδὶν αἀἰνὶἀοἀ ἰῃηΐο στοδίοτ οἵ 1οβδβ ββοϊοῃϑ, ἰὸ Ὡς 15 ργεῆχϑα 6 εἰοτγὶ 
1, διῖῃ δηδ γϑὶς οὗἩ [πεοὶγ σοπίθηῖ5. ΤῊΘ ἀϊνϊ βίοι ᾿ηΐο ομαρίοσβ 18 ὑσεβοσνθα, δπὰ {πεῖν Ὠυταθοῖ5 
δια ποίοα δὲ (ἴὸ Ποδαβ οἵ ἴπ βοσίϊοῃυβ. Τῃ6 Ὠυτήθοτε οἵ ἔπ υθῦβοβ 8. 8150 τηδτκθα ἴῃ {πὸ 
τηαυαῖη. ΤΠ Ναϑοσγοιὶς Νοῖθβ, νη οἢ ἀγα βἝΏΘΓΑΙΪΥ δά ἀρὰ ἰῃ (Π6 πιδγρῖῃ οὗ ἴπΠ6ὸ Ηοῦτον 
ΒΊΡ]64, ἀγὸ τοϊδιπρα, τὶ τ ἐπα ὁχοορίίοη οὗ ἃ νϑσυ ἴον, ν Ὡ]οἢ τσοϊδῖα ἴο [Π. δοσοηῖβ, δῃὰ σγδυὶς 
1Π6 τη α]6 οὗ ἃ Ὀοοῖ. ὍΠΟΥ γα αἱ} ὀοχργθεβθὰ δὲ 4}}} Ἰοησι, δηὰ τοϑηΥυ οὗὁὨ ἴΠθπὶ ὅγε α]50 
Βοσοιηρϑηΐϊοαά ἢ 6 1,δέϊη νογβίοη. ὙΠῸ «6 νν18}} οὐ εἰς ϑπη5, το ἀγα ἴΠ βόα δ" 0.5 
δααεὰ δὲ {Πς ἐπὰ οὗ οδοῖι θοοϊκ, ἀγὸ οπιιιιθὰ ὃν Ῥγοΐδεδον Ψψ6 81}, 85 ὑδθίῃρ οὗ πο ι.86 ἴο {116 
Ομνιβείδη τοδάθσ. Τὸ {6 (οὐχὶ ὅγὸ βυμ)οϊῃμεα {π6 τοοτα ἱταροτγίδης ναγτίουβϑ τοδάϊηρθ; δηᾶ ἴῃ 
δοῖμδ τθοτὸ αἰ συ] Ρ]6ο68, 411 (ἢ νατί δἰίομβ ἴμδὶ οου]ά θὸ ἔουιπὰ δύο σδγοι! ν σίνεη. ΤΉρβο 
γδῦῖου3 Τρ ρ5 γα ἴα κοη ἔγοσῃ ἴπο δο]]δίϊοης οὗ Β15οΡ  αἰίοῃ, Οταῦς, Μοηϊίαςοοη, Ὠγ. 
Καοηηίΐοοίιτ, ᾿ς Εοββὶ, απὰ Ὦν. ΗἩοΐπιθβ. Τῇο ἰοχὶ 15 [μαὶ οὗ δη ἀὸς Ηοομρδῖ, ἔγοπν ἢ] οἢ 
[Π6 εοἀϊῖος ας ἀδραγίθα οἠἱὺ ἰῃ πἰηθ οὐ ἴθῃ ρΐδοος, ἰπ τὶς ἢ τδῆν οἴδον οὐπίοηβ δὰ ρτα- 
Ἄςοὐἀρὰ Βἷπι, ἀπά τ] ΟὮ ἀγὸ βυρροτίοα ΒΥ Πυτηθγοιιβ δηα γοῦν νγοὶ σὨΥ υιμουῦ 168. ΓΠΟΓα ἅγὰ 
οορίος οὔ ἢπε ρϑρογ ἰῇ 8νο., ὑυ βὶοὮ δ.Θ ὙΘΓῪ ὈΘΔΏΙ Ὁ], πα 4150 ἔογίυ ΘΟρ 98 ἴῃ 410., τ Ὡ]οἢ 
ὉΣΘ ΝΟΥῪ ΓΆΤΟ. 

19. ΒΙ0114 ΗΘΌγαϊοα, οὐ {πὸ Ηθῦγον βου ρίυγοβ οὗὁἩἨ {6 ΟἹὰ Ταβίδιηθηϊ, 
ὙΠΠουΐ Ροϊηί(8, αἴτογ {6 ἰοχύ οἵ Κοπηϊοοίί, ψ ἢ 186 Οἱ ΘΓ γαγϊουβ γα! ηρ 8, 
ΒαἸθοίβα ἔγοπι ἢ18 Το] δίζοη οὗ ΗἩΘΌΓΘΥΥ τηδη βου ρί8, ἔγομι ἰμδΐ οὗἩ 1)6 ΒΟΒβιὶ, 
δηα ἴτγοπι [Π6 δηϊθηΐ ψΘΥΓΒΙΟἢΒ ; δοοοιηρδηϊοα τὴ ΕΠΡΊ 88 πούσθϑ, ΟΥἹ016Δ], 
ΡΒΙΟΙ]ορίοαὶ, δα Ἂχρ πδίογυ, βοϊθοϊθα ἴσοπι [Π6 τόδ Ἀρρτονϑα δῃθηΐ ἀπά 
τ ἀθΡ ἘΠ Ρ] 8 ἀηὰ Εογοίσῃ Ὀ101104] οὐἰτο8. Βγυ Β. ΒΟΟΤΗΒΟΥΡ, ἢ).}Ὁ. 
Ῥοηίοίγαοϊ δηὰ ᾿ωοπάοῃ, 1816, 2 νοΐβ. 4ϊο. 

ΤῊ!5 15 Ρουῆδρβ ἴῃς σμοαροβὶ Ηορτονν Β10]6, τ ἢ οΥἰ ἶσα] ἀρρατγαΐυβ, [Πδὲ 15 ὀχίδηξ ; 11 ννὰ9 
Ρυθ] 8Πμ6α οΥἸρΊ Δ} }γ ἴῃ ρατγίβ, [Π6 ἢγες οὗἁἨ ψ Ὡ]οἢ ἀρρϑαγρὰ ἴῃ 1810. [1 18 ρθου ἰδ ἰητογοβί- 
ἱηρ ἴο [πὸ ΗΌΥΕΥ δοΠοἶδὺ απά οτί εἰς, 89 1 οοπίδίηβ, ἴῃ ἃ σοπάρηβοα ἤοτιη, ἐμο βυρβίδηςο οὗ 
ἴδ. τηοβί νδ᾽υδϊο δηὰ ὄχροηβῖὶνο σψοῦκθ. “Μν. Βοοίῃγογά [88 ουὐἱάθῃι! Ἱν βραγοὰ ποὶῖθοσ 
ΘΟΧΡΘΠΒ6 ΠΟΥ ἰδῦοΟυΥ ἴο ἔτη 8ῃ} ἴΠ6 βιυάοπὲ ἢ ἱπϊογοβιϊηρ οσίγαςίϑ, ΠΟ ἢ ἀγὰ οδ]ου]αιοα 
ἴο ἀ58181 Ὠΐτη 85 νγ6]}} ἰπ ἱπίογρτγοίίηρ 85 ἴῃ οδίδιηἰπρ 8 οὐ εἰςαὶ δοχυδιπίδηςθ ἢ τπ6 οτἰ σῖπαὶ 
ἴοχῖ, Α ροοά ρῥῃι]οϊορίὶςα! ποῖβ 15 ἔγεαιθηι]ν ΟΥ̓ ποΓα ἱπιροτίδποα ἴονναγάβ {π6 οἱ πο διίοη οΥ 
ἃ ἀμ ου!ε ράββοχο ἴπδῃ 6 Ἰοὴρς [Ποο]ορῖςαὶ σοπιηθηῖ, τ] οἢ ̓ ς οἴοη [1{{|6 Βοιίοσ ἤδη ἃ ἀοίαι] 
οὗ σοπίΓΑΓΥ ΟρίπίομΒ. ΤΏΟΘΓΕ ἰ8 ΘυἹ ΠΘΠΕ]Ὺ 5οπλο Ππαζαγὰ οὗ δἀορίίης ἐβποὶ] δηά σοηὐθοίυγαὶ 
ΠΟΥΓΘΟΓΙΟῺΒ 1 50 ΘΧίθηϑινο 80 πάθια Κίς; 85 1818, Ἡ᾿ ἈΙΟΪ. 15 ὈΤΊΠΟΙΡΑΙΪΥ δοτρΊ] θα ἔγουι ρτο- 
ςοὐϊηρς δυΐποῦβ οὗἨ δἱπηοβὲ δνοσυ ἀδβογιρίῖοθ. Αμραϊπϑε (ἢ19 ἀδῆροσ ἔπ βονυίεϊυ οὗ 186 
οὐ ον β ̓ υάστηοηΐ π88 Ὀδοη ἃ ρον ΓΙ] ῥτγοϊοεοϊίοη ; δηά 45 πἰβ δνουϑά οδ᾽ϑθοϊ νγὰβ π6 ΞοἱἹὰ 
᾿ηβίγυοίίοη οὗὨ ἔθ ρυσομαςοῦβ οὗ 8 Ὀοοκ, ἢ ἢδ85, ἴῃ ἃ σοιησηθη 406 ΤΏ ηηοτ, δοςοτωρ ἰδ] 6 
[18 Ρυγροςο. (οϊοςιὶς Ἐονίονν, νοὶ. υἱΐ. Ρ. 3ἅ4βΨ. Νονν 56γ1.5.) ὙὍηο ἴγρε 15 γϑσυ οἶρασ: 
δηὰ τΠ6 ρορίϊοαὶ ραγίς οὗἩ ἴῃς Ηδῦγον ϑδοτιρίυτοβ ἄγὸ ῥχιηΐθα ἴῃ Ποηλἰβεῖς 5, δοσογάϊηνς ἰο 
πε ἀγσδηροτηθηΐ ργοροβεαα ὈΥῪ Β,5ῃορ μοσί, ἀπά δἀάοριοα Ὀγ ΔτοῦΡΊβμορ Νοπσοοῖηο. ΤΠοτο 
ἃτο σορἕα8 ἴῃ τουδὶ 410. 

20. ΒΙ 114 ΗθΌγαϊσα βεουηάυμη οαἸ Ποπο Ενογασαὶϊ απ θυ Ηοορδΐ, 
ἄδθπυο τϑοορηϊΐδ οὖ οπιθηάδία ἃ ἀπ Ὁ ΑΕ ΜΑ ΝΡ, Πληρὰβ ϑαποίῳ Ποοίοζο. 
ἘΜΙΠο πονᾶ, Ἰοηρσὰ ΒοουΓ Αἰ βδῖτηα. 1 πα ]ηὶ, 1822; 1888. ϑ8νο. 
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ΤΒο οὐϊιίου, οὗὨ τ ΐοῦ ἴΠοτο δα σορίθ8 ΟἹ θη6 ῬΘΡΟΊ, 16 δέεγεοίψροα : ἰὶ 16 ργυϊπιοὰ δος ὕδη 
ἀον Ηοοσῆῖβ ἰοχῖ ; ἴῃ ργορδυης τ ῃϊοὶ ἕοσ ἔπ ργοβδ, {Π6 ᾿οασγιθὰ ϑϊίοσ, Μν. Ὁ’ ΑἸ]επιδηά, 
εἰδίεξ {πὶ 6 αἰδοονογοὰ ποὶ ἔδνυγεσ [ῃδὴ ἔσο ἀκπάγεά εγγαία.Ό. Ὑηοθα μ6 85 σαγοΪΪὙ οοΓ- 
τοοϊοά, δπὰ ὉΥ σοροδίεἀ δπὰ τηοβὶ διἰϊεηῖϊῖνυο σουϊβίου ἢ δ86 ρβοσμδρα ἀοπα 41}} ἰμδὲ Ὠυτηδῃ 
ἹΠἀυδίτΥ σβη δοοοιρ :5ἢ, ἰῃ ογάου ἴο ὑγοάυςα δ δοουγαῖο οαὐϊίοη οἵ ἴδ Ηεῦτοεν Βι101]16. [πῃ 
δαάϊιίου ἰο ἐπ6 σᾶγα ργουϊουβὶγν Ὀδδίονεα ὈΥ ἔπ δαϊίοσ, ΘΥΟΤΥ Ῥᾳρβα τῖδ8 τουϊδεὰ ἔοι εἰπιεβ, 
δον {Π6 βίογθοίγρε ρ]δίοβ Ὑ6τὸ οδϑαῖ, ΌὈΥ Ῥθσϑο 8 δι δῦ ἱτἢ ἰμς6 Ἡοῦτον ἰδῆσιαρο. δ 
ἀον ΗοορὮ δ ̓ ἰδίοσί δὶ βυταγλδσιοβ οὗ ἴπ6 οοηϊοηβ οὗ οδο ἢ Ἵμδρίοσ διὸ οὐαὶ εθα, τη ογάοσς ἐπδὲ 
δα Ἔχρθῆβο οὗἩ ἴμ6 Ῥοοΐὶκς τὩδΥ ποῖ Ὅ6 ὈΠΗΘΟΟΘΒΑΥΙΪΥ ἱπογοαδοὰ, ΤΠ νδστῖουβ τοδάϊηρο δηὰ 
Μακοτοῖΐο ποῖοθβ δγὸ ὙΟΥῪ ὩΟΔΕΪῪ δηὰ οἰθδιεὶν ὀχ θἰοα δὲ {μα ἰοοῖ οὗ οδοῦ ρα. ἴὐροι εἰτ6 
Ὑδοὶο, (ἢ15 οαἀϊτοι ΤΠΔῪ βαίοὶΥ ΡῈ ργοηουπορά ἴδ6 τηοδὶ Ὀσδυξίι!, 85 ψγο ]}] δ5 ἐδα σποαδροϑβῖ, 
εὐϊείοη οὗ ἴδε Ηεῦτοινν ϑουιρίυγος ονῸσ ρυ ] 15ῃθὰ, Τὸ 1.5 ατοδὶ δοσύσγδου ἃ ἰεδαγῃηρὰ Ῥο]ῃ 
Ἐδθδὶ μαβ Ῥογῆθ ἰοβϑίϊτηοογ. (869 96 Εχροκίῖοσ, ϑορίθιροσ, 1825, Ρ. 83846.), Τῆα 
βοοοιμὶ οἀϊεϊοη τῖδϑ σδσϑῖι} }γ τονϊδοὰ ὃς Μι. Ηυσνσ, ἃ Ἰοδσποὰ ον, δυίδον οὗ ἐδ Ἡοῦτεν 
Οταιασιδν ποίιὶοϑα ἰῃ ἃ βιιρδοαυθηὶ ραρο. 

21. ΒΙΌ1Π14 ΗοὈταῖοα Μδπυδ]ῖα, δὰ ΕἸΧΘτΩρ αν ΑἸΒίαπυτα δοουγαίδ [ἃ υἀᾷ 
ῬΑΙΕΜΑΝΌ]}. Ια ϊηϊ, 1828, Ἰαγρα 121ηο. 

ΤῊ οὐϊίοη οὔ ἴμ6 Ἡδθρτγον ϑοτιρίυτοβ γᾶς ὑσὶ πιο Ὁγ ἴπ6 1,οπάοῃ ϑοοίοῖγ ΤῸΓ ῥσοτηοίϊηρ, 
ΓΟ γι δεϊδηϊυ διηοηρπὶ ἴμ86ὸ ενσθ. “1η οοτηρίΐδηος νὴ ἴΠ6 ργολυάϊοοβ οὗἉ ἴοδα ἴοτ ψγοδο 
θοποδι 1 τᾶς ἰπιοηἀεά, ἰἰ 5 5 ΥἸ  ΕἾΥ ἃ «εισίελ Βὲδίε, τἰϊπουϊ ἃ εἰηρὶε Ποτοδη ἰοῦ οὐ ἤσυτγα. 
ΓΗ 216; ἀο ποὶ ᾿κ ὕαῃ ἄος Ἡοορἤεβ οαἀϊίοη, Ὀεσαυϑα δ τηδτκ ({) νϑϊςῖ ΠΟΥ ἀδοῖη 8 
οτοϑα 5 υβοά ἱη ἴδα ἰοχὶ 85 ἃ πηδτῖκ οὗ τεΐδγεησο ἴο ἴπε ποῖθβ." Ὁῃ6 οαϊίομβ τηρεῖ ὑτὶζοὰ ὉΥῪ 
ἴῃ 79}6».8 ἃγὸ ἴδοϑο οὗ Αἰ ΐδς (866 ᾿. δ. Νο. 5. οὗ (18 Αρρεπάϊχ) ; δῃὰ ἔγοτῃ δ Ϊ5 ϑδοοῃὰ οαἀϊιίοῃ, 
Ρτὶηϊοά ἴῃ 1667, (πὸ ἰοχὶ οὗἩ ἴπ6 ργοβοηῖ Ἡθῦτονν ΒΙΡ]ς ἰ5 ἴδκοη, σὴ ὍΠ6 ΟΥ ἔνσο νδγ δι! ἢ 8. 
“. Ετοπι 118 5126, ὑσῖοθ, δῃἀ [6 σογγθοῖῃθ885 οὗ ἰμῈ ἰοχῖ, τη 15 ὈοΟΚ νν1}} Ὀ6 ἃ ἀσβίγα]ο δου ϊβιτἰοη 
ἴο ἴα ΟΒτιδιίδη τοαάον οὔ ἴπη6 ΟἹ Τοβίδιηθηὶ ἴῃ 118 οὐἹρίῃδὶ Ἰδηρηαρε, γὯο δ 65 ἴο ροκβθβϑβ 
ἐδ “ειοδ᾽ ἐεχί. Βυΐ (ον ογιεῖσαὶ ρυγροδοβ, ἢ6 τηυδὲ Πᾶνα τοοουτβα ἰο Β΄Ό]65 ἔγθο ἔγοτῃ [Π6 
ὍΜαβοσδῆ, βιιο 85 ἴμοβα οὔ Μυῃβῖονυ, δπά ἴῃ αυδτίο οὔ Βδιορηθηβ." (ον δ Ἐχροπίίον, 
Ζυϊγ, 1828. νοὶ. χι!ὶ, ΡΡ. 256. 258.) 

929, 1014 Ηουγαϊοα βοουπάυτη δα 0068 708. ΑἸΒΪ6, ΦΟΠΆΠΠ18 Τωδυβάθη, 
90. Βπηοηΐβ δ] οτιπηαπθ, ἱπυρυ πὶ Εν βασαὶ ἴδῃ ἀογ Ηοορβῖ, τϑοδπβυϊ, 
Βοο ΟΠ πη Ῥτορ οὐ οαγαμη ταοθηβαπὶ οὗ ΘΧρ]!οϑοπθτὰ οἰδνθμαθ Μδβογο- 
(δῖοαπι οἱ ΕἘΔΌὈϊπίοδῃ δάἀά!άϊ Αὐσυβίυβ ΗΑΗΝ. 121108185, 188], ϑνο. 1884. 
121η0. : 

Το ἰοχί οὗ ἴδῃ ἄἀος Ἡοορὶε 15 βοσαρυ!ουβὶν ἐο]οννοὰ ὈγῪ Ὦτ. Ηδῆη, νῖο [88 Ἵδσγοίν 
εοττοοϊοὰ [Π6 ΕΥ̓ΡΟΡΤΑΡΉΙΟΑ] ὀστοῦ ἢ δ η ἀρτ Ηοοσ οἀϊοη. οί φαἀ! Ἴοη 5 ἀγὸ βίοσοο- 
ἰγροὰ ἔτοπι ἃ ΠΕῪ δηά ὑογῪ οἶοας ἴγρο, ψνἱ[Ὦ κἰηρσυαν ποδίμθσα, δηὰ ὅσγὰ ῥγιηϊθαὰ οὐ ροοά 
Ῥᾶρεσ. θὲ ἀυοάδοῖτμλο δαἀϊτίοη 85 ἃ ὑτοίβοα ὈῪ Ετπεδὶ Εγοάογιοἰς Ὁ μδι]οα Πξοβοητ ]οσ. 
Α5 8} τῆ ἰδία οἀϊέοτε (9}14Πὴ δος οχοορίθα) ἤανα ῥτοίοστοα ἴο ἐο ον τα ὑπάρτηοπὶ οἵ ἴδῃ 
ἀον Ἡοορβδῖ, Ηὶδ ἰοχῖ πηδὺ ποὺν Ὀ6 τορδγαρὰ 88 ἴῃς ἰοχίυβ γοοερίιι5 οὔ πΠ6 Ἡεῦτον ϑβογρίιτγεβ. 

28. ΒΙΡ|164 Ἠορτγαῖοα, ὁχ στϑοθηβίοηθ Α. ΗΆΉΧΙ, οὐπὶ Ὑ υ]ραίβ Ν᾽ ὀγβίοπθ 
1,Δἰϊπᾶ. Τρβῖς, 1888, 2 ἰογαΐβ, 8ν0. 

24, ΒΙ0114 Ἡορταίοα, δά ορτπαγαπι οαϊοπυπὶ βάθη, βυτητλα αἰ] οη(δ 
τοουϑα. δϑοοϊοίδζυτῃ ΒΙΘ]]]οαΓατα βυτηρθυβΒ. Β 45:16, 1827. ὅνο. 

25. ΤΑ ΒΙΒΔΙΑ ΔΙΠΛΑ. Δὲ Ἑάδϊὔοη οὗ [86 ΒΙ016 [πὰ Ἡφῦτονν ἀπά ἴῃ 
ΟτεςΚΊ, οοπίαἰπἰηρ' ἃ Οοπιθἰπδίοη οὗ ΤΥρορταρ οι] Η6]Ρ8 δπὰ ἘΠυοἰ ἀβίϊοΠ8, 
ΤΟΙ αι ησ, ὈΥ ἃ δοπορηϊγαίίοη ποῖ μι Πμογίο δἰτοπηρίοα, 116 Ατδχητηδίϊοδὶ 
Αοααϊβιίίοη οὗ {86 Οτἰρσίπαὶ 1δηριάροβ. [ΒΥ ΕὙΙΘαΓΙΘἢ ΒΙΑΙΟΒΙΟΊΤΒΚΥ. 
Ῥαγίβ 1--- 11]. οοπίαἰπῖηρσ ἴ[μ6 ἢγβί ἐμ γγ-ἴΟῸ ρ8811π28.1] Ιοπάοῃ, 1848--- 44. 
Α4ιο. 

ΤῊΉΪ5 οὐϊίοη ἰδ γαῖ ἴῃ ρτορτοβα : ἴδ ἈΤου 865 ἴ0 ΔβΌτα τη οἢ δϑϑξίδηςς ἰο Ηοργον δι ἀθηῖβ. 
Τῆα ϑεριυαρὶπε Οτοοκ ἰγαηβίδιίοη 18 ρἰδοοὰ ἴῃ ἰυχίβροβιτιου ψιτ οδοῖ Ἡθρτονν ποσὰ. 
Τὸ τοπάοτίημβ οὐ Ααυ}]α, ϑυτατηδοθυε, Τποοάοιίοη δηά οἰδεῖ δηιίοης Οτϑοὶς ὑγϑηδίοσβ ἃγὸ 
αὐήοά ἴπ 5πι|8116Γ ἴγρθ, ἀπά αγὸ ἀεβι χπαίθα δγ ἐπεὶγ τοδροοῖνο 1014] Ἰες(ογϑ, Α. Σ. Θθ. ΤΈς 
ποτ 15 ρυϊηϊθα ΟΠΪΥ ἢ ὁΠ6 5146 οἵ ἃ Ραζα, ἴον {η)6 σοηνεηΐθηςε οὗ βιμἀφηΐβ τ ]βδΐπρ ἴο τ τὶῖο 
διδιωμλβίιοαὶ οὐϑεγυαίιοπς δηα ἰγϑηβίαιϊοηϑ ᾿πίο ΕἸ ρ]15}}. 

26. ΤΟ Ῥβδὶπιβ 'ἰπ ΗΘ ΌΓγον, πιο ΓΟ ΠῪ ἀτταηροᾶ ὮὉγ [μ6 ον. 4. ΕΟΘΕΚΞ, 
Μ.Α., Οχίογά δηὰ 1 οπάοῃ, 1888, 1884. 2. νοἱβ. 12τηο. 

ΤῊΪβ νογὺ δα! οὐἰτίοη οὗὨ {πε Βοοῖκ οἵ Ῥδβδὶπιβ 15 δθδυε.}}ν ρτϊπίθα. Χο]. 1. οοπίδί πα 
16 Ἡφῦτονν ἰοχί, τιθίτοα γ ἀγσδηροά δοοογάϊης ἴο [86 ρίδη ἴο τρὶς ΒΊβπορ [μον ᾿οὰ τΠῸ 



12 οὗτοι Βίδίο8. ΓΡαγὶ 1. (Β. 1. 

ὝΔΥ ἴῃ Πἰβ8 [,δοΐυγοβ οὐ Ἡροῦτενν Ῥορίσυ, δπά στο τγαβ Ξβοαυ θη} δἀορίοα Ὁγ Ὠγ. Κοη- 
πἰοοῖὲ ἴῃ 18 Ογιἰςαὶ ΕΝ! ἰοη οὗ ἴῃ. Ἡοῦτον δοτγὶρίυτοβ, απὰ ἰπ δοτηο σοροςίβ ἱτηργουθαὰ ὈῪ 
Ὧγ. 72 48ὴ ἴῃ [5 οαἀϊίου οὗἉ τ Ηοῦτγον Β10]6. Χο]. 1. σοῃδίβίβ οὗὁἩ ἔνψο ϑββαγβ: 1. Οἡ (86 
Ομασδοῖοσ δηά (ουβίσυοσίίοη οἵ Ηδοῦτον Ῥοσοῖσυ ; δπὰ 2. Ομ ἴδε ψαγίουβ Ἀεδαϊηρε οἵ {πο 
Ηοῦτον ΒιῦΪθ6. ΤΏἬοβα δγὸ [Ὁ] ονγοά Ὀγ ϑεϊοοῖ Ψαγίουβ Ηθδαϊηρε οὗ (π6 Βοοῖς οὗἨ ῬΑ] π18, 
Νοῖεβ οὐ ἔπε Μεοίσιςα] Ασχγδηροτηθηὶ οὗ ἔς Ῥβαίτηβ, δηὰ Νοίβ (μι Εν οτ] 1681} οὐ ἴα ἴοχὶ 
λι5. 1. ὙΤῊΪ5 νοϊυπιο 8 οοποϊυάοα ὈΥ ἃ βῃογὶ ποίϊος οὔ ἴπ6 Απιδγοβίδη Μαπυβογίρι οἵ τ6 
δυτῖας Νογβίου οὗ ἐῆ6 Ῥδδ]πη5. 

27. ΟἿΣ Γ ΡΟ. Το Βοοκ οὗ Ῥβαϊπιβ, Ἡθῦγον δῃὰ ΕΠρΊ 8}, ἀστδηροα 
ἴῃ ΡῬΆ4ΓΔ116] (ΟΟ]υτη8. Ἰοπάοῃ, 1848. 5π18}} 8νο. 

Α Ὀορυ ΠΥ ῥτὶπεθὰ δὰ οοηνθηΐθης θαϊιοη ἔοσ ἴπῸ ροοκοῖ οὐ (86 ΠΙΌΓΤΑΓΥ : 1{ σοηΐαϊῃα 
186 Ηδρτον ἰοχὲ οὗ ἔμὸ Βοοκ οὗἩ βδὶπιβ, σδυϑι !γ σορσϊηϊθά ἴτοσα ἵδη ἀος Ἡοορδῖ οαἀϊίοη 
Ρυ δηθὰ πὰ 1705, δηὰ 16 δυϊποσιβεὰ Ερ 5} ἰσαπδἰδίίοη, ἔσοπι ἴθ6 δἀϊτίοη ρῥχίπίοὰ 
ἰῃ 161]. 

28. ΤΊ ΠΤ ΟΠ ΘΑΤῪ ΗΘΌΓΟΥ ἀπὰ ἘΏρΡ 8} ῬΡΒΔ ΙΓ : πὰ τ οἢ τ6 Οοη- 
Ββίγυσίίοη οὗ ΘΥΘΙῪ Ὑ ογὰ 18 ἱπαϊοαίθα, δπὰ ἴπ6 Εοοῖ οὗ 6δοῖ ἀϊβιϊ ησυβηθα ὉΥ 
{π6 [086 οὗὁἨ ΒΟΙ]ον δηὰ οἴμοσ ΤΎΡεβ. 1 οηάοῃ, 1848. 8118}} 8νο. 

Τί ἰοχὶ οὗ ὕδη ἀδθσ Ηοορῇέ 158 4150 δἀοριοά ἴῃ (5 οἀϊίοη οὗ [186 Βοοκ οὗ 5341πι8. 
ΤἼΘ βουνῖ]α Ἰοίξουβ ὅσα ἀϊδεϊησυ δηθὰ ὈΥ ΠοΙ]ονν ἰγροβ, αἴτοσ {πὸ τποίμῃοά οὗ ΕἸ1485 ἢ υἰίον, 
16 τοοῖ τειηδὶπιηρ Ὀ͵δοκ ; δηὰ τ Ώρθτονοσ ἃ γϑαϊοαὶ Ἰοιτου [85 ὕδθη ἀτορροα ἔγοταῃ ἃ σποτζά, ᾿ἱ 
18 ΒρΡ]1οἀ 'ἴπ 5π}4}} ἴγρο δρουα ἔμ6 ᾿ῆθ.0 Ὅὕηῃὸ Εηρ ] 5ἢ ἰγϑηβδι!οῦ Π85 ὈθΘη τ8Δ646 88 ᾿ἰΐο γα] 
85 ἰί οομ]ὰ Ὀ6, ἴο Ὀ6 ῥγϑοῖῖσα! νυ ϑοίι] ; δηὰ {πὸ ρτοδίοβί ροββί 6 ΘΙ ΟστηϊῖυΥ ἢ85 ὑθθ ῥτο- 
ϑογυρα ἴῃ τοηάοσηρ ἐπ Ηρτον ᾿ηίο ΕΠ] 5. Ηοῦτον δβιυάοηίβ ψ}}} ἢπα {815 οοδρ δηὰ 
Ὀεδυ ὉΠ} ῥγιηϊθα νοϊιπηα ἴο Ὀ6 ἃ νβ] υδ0]6 ρτατητηδίῖςδὶ αἱ ἴῃ τοδάϊηρ ἴμς Βοοῖ οὗἩ Ῥβαϊτβ 
ἴῃ [6 οτίσῖπαὶ ἰαηριαρο. ͵ 

29. ιοίοΣΙ πὶ ΒΥΤΉΝΈΕΕΙ {τὰ ΠΑ ν 418 τορὶβ, βῖνθ Αμαἰ γϑὶβ ΟΥἸ ΘΟ -Ίδ6- 
τίοα ῬΒαϊοσυτα ; αὐ  οσΘοΒ γθθοθο ΘΧΡ ΟΠ αΣ, 86 σΟηβθηβι8β Τοχί8 ϑδοσὶ 
συλ ῬΆΓΆΡὮΓΑΒΙ ΟΠ ΔΙ ἀαἷοα δὸ ϑαριίυδριηΐα ἰγογαμῃ Τηϊογργοίδίϊοηθ ατθοα 
τηοηδίγαϊυσ. [ηαϊηϊ, 1650, 1664, 1679, 4ϊο.; Τίραυτγὶ, 1664, 1670, 8ὅνο. ; 
ΟἸδαριο (ἴῃ φαϊθυ8 δοδάθτηὶο 8), οἵ Το μά1η:, 1828. ϑνο. 

ΒγιθποτΒ Πγγὰ αν 8 μ85 Ἰοηρ θθθη Κη 85 ρϑγῇδρϑ ἔδο πιοβὲ υδ δυο Παρ ἴο [86 
ογι σαὶ δηὰ σταιησηδίϊοαὶ βιιιάν οὗ (6 "οοῖς οἵὗἩ Ῥβαὶπ5β. ΤΠ ταργιηΐ, δὲ [Π6 πμϊνουβι τυ ῥγοβ8 
οὗ ΟἸαβρον, 15 νοΥῪ ὈΘαυ ΤΙ]. 

80. ΤΟ Τγτὸ οὗ αν α ; ΟΥ δῃ ΑΠΔΙγ 818 οὗ (πΠ6 Ῥβαΐτηβ, Οὐ ἴο8] ἀπὰ Ῥγαο- 
[108]; (0 ψ οἷ 18 δΔἀἀοα ἃ Ἡδῦτονν δηα Ομ] θα σταιημλαγ, ὈῪ ΜΝ Ἰο Ου  ΠΒ 
Βγίθηοσ. Ὑτγαηβιδίθα ὈΥ ἴμ6 δον. Τμομμβ ΕΕῈ, ἃ.Β. Τὸ νΒϊοῖ ἅγὸ 
δάάοα, Ὁγ {π6 Ἰτδηβίαύον, 8 Ῥσαχὶβ οὗ [86 βγϑί οἱριιΐ ὑ881π|8, απὰ {868 οὗ 
[Π6 ἱπιρογίδος νου ῦ8. ῈὈ]1η δηᾶ μοπάοῃ, 1886. 8νο. 

Α ἰγδηβαΐοη οὗ ἐπ 6 ὑγοσθϊης τοσῖς, ἢ ἃ ἔδτν οὐηββοηβ, δ νδσίοιβ ἐηρσουοτηοηίδ, 
τ ῇῃ!οῦ τι οἢ ἰποόγραβο 1158 ναΐυο ἴο ἔῃ Ὀ10]16 8] βιυήφηϊῖ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1]. 

ἘΒΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΝ ἨΕΒΙΞΟ-ΒΑΜΑΙΙΤΑΝ ῬΕΝΤΑΤΕΌΚΓΗ. 

1. ΟἨΠΙΒΤΟΡΗΟΒΙ ΟΕΠΑΕΙ τα ϑϑιηδγίδης : μος οβί, Εχοογρία Ῥβηία- 
(ουομἱ ϑδιμαυιίαμς Ὑ Ουβιοπΐβ, οὐ Τιδϊηδ Ιηἰοχργοίδεϊομθ πονὰ οἱ Αηπο- 
ἰδ οπῖρυΒ ρογροίαϊβ. Ἐπίδπλ (ἀγατητηδίϊοα ϑϑιηαγὶ ἴαμα σΟρ οβὶβ ΘΧθμρ] 18 
1ΠΠπδίγαία, οἱ (]οβδβαγίιιπι, βοὰ πᾶσ ψογθοσαμη. ΟἾΖα, 1682. 4ϊο. 

2. Ῥροπίαϊουσομυβ Ηδῦτο- ϑδιηδγιίδηβ, ομαγδοίοσο Ηγαϊοο- Πα] αἷοο 
οαἀϊίαβ, ουτᾶ οἱ βίιαϊο Β6η)]. ΒΙΑΥΝΕΥ, 8. ΤΡ. Οχοηὶὶ, 1790. ὅνο. 

Το ἰοχὶ οὗ ἴμ6 Ἠοῦτγβο- ϑδαιπδυιίδη Ῥεηϊδίους, το ἢ γὰ5 ρυϊηίοὰ ἰπ ΒΊ5πορ Ὑ δἰοπ Β 
Ῥοϊγρίοιε, ἀοϑογιθθα ἴῃ ὑγ. 48, 49. ἐπγα, ᾿δ5 Ὀθοη δἀορίοα 85 ἴπ6 ὈαΞὶς οὗ {Πϊς οὐϊιίοη, ἴο 
νοῦ ἤδνο θοθη δα ἀρὰ ναγίουϑβ γοδάϊηρ ἔγοτη Ὧν. Κι οππιοοιϊ᾽ οἀϊίοη οὗ ἴπ6 Ηοῦτον ΒΙΡὶο 
δἰτοδγ ποίϊςοά, 
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ΒΕΟΤΙΟΝ Π|. 

ῬΑΟ-ΒΙΜΠῈ ΒΌΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΜΑΝΌΒΟΕΙΡΤΒ, ΟΟΝΤΑΙΝΙΝῸ ΤῊΕΒΞ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ 
ΟΕ ΡΑΒΤΒ ΤΗΕΒΕΟΡ, ΑΝῸ ΤῊΕΞ ΒΕΡΤΌΛΟΙΝΥ ΟΒΕΕΚ ΥΕΕΒΞΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕῈ ΟἿ 

, ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. ἶ 

Α. 7λε Οράρα Αἰοχαπατγίηι. 

1. Νονῦμῃ Ταβίδιμθηΐιη ατουμ, ἃ Οοάϊοο ΜΆ. ΑἸδχαπάσγιπο, αυὶΐ 
Τμα πὶ ἴῃ ΒΕ] οΙΒοοᾶ Μυβοὶ ΒΓ ἈΠ πο ἀββογνδίαγ, ἀσβοσρίαπι ἃ ΟὐἝτοὶο 
Οοάδοῦγοάο ΤΟΙΡΕ. 1ΟΠαϊηὶ, 6Χ ῥγο]ο οδηπΐ8β ΝΊΟΠΟΪ8, ἐγρ18  δοκβοπίϑηΐβ, 
1786. [ο]ϊο. 

ΤῊΪ8 15 δὴ οἷοραηῖ ἴδο-5:τλ116 οαἀϊείοη οὗ (π6 ΑἸοχαπάσίδῃ Μδπυβοσὶρὶ π ΐοῃ 15 ρεεβεγνοὰ 
ἴῃ 6 Βγι 5} Μυδευπ), δῃᾷ ἰ5 ἀδβογιθοὰ ἴῃ Κο]. 11. Ῥαγὶ 1. ρρ. 94---99θ. Τοηρ; Ὀεΐοτο 
Ὧν. Ὑγοϊάδθ ὀχοουϊοά {}18 οαἀϊοη οὗὨ ἰς Νον Τοβίδτηοπε, 1ὲ μδὰ ὕδθη βισρεϑίοὰ ἰο Κίησ 
ΟΠαΥ]εβ 1. το σαυ36 ἃ ἴμο-βί πηι] οὔ [Π6 εηέΐγε ΜΆ. ἴο θὲ δηφστανοά, Βυὲ {πῸ ἱτηροτίδησθ δπὰ 
γαὶυς οὗ δυο δὴ υπάογιδίκιηρ ἀο ποῖ δρρϑᾶσ ἴο ανα ὕδϑῆ υπήουϑίοοα --- ἱ ἰεαϑὲ ΤἸΏΘΥ Ἰγογο 
ποῖ ἀυ}]γ δρρσϑοϊδιίϑα --- ΟΥ ἐμαὶ τοόηδσοῖ: μ6 ἐποσζοίοσα χοξιβοα ἴο μανο ἰξ ἄοῃς, ὙὉῆα εἰἶγ- 
ουτηδίδηοο 15 {8118 τοϊαϊοα Ὀγ {πὸ μά υβίτίοιιβ δηταυάτυ ΑὈΌΤΟΥ, ἴῃ Ὠ15 ἱπεαϊρα “4 Βοτηδίηθε 
οὗ ΟεμεἸλεῖτθ δα Ψυάαίβηηο," ῥγοδοσνοὰ διηοηρ ἴπε 1, ἀπδάοσηο Μ55. ἴπ τ[μ6 Βυιεβῃ 
Μυδεουτα, Νο. 2391. 011. 169. στ ἰπρσ οὐ ἐπα ἀϊδρυϊοὰ οἰαυβα ἰῃ 1 ΦοΒη νυ. 7. Αὐῦτου 
5ΑΥΒ: -- 

“ Τῇ ἰΔ45ῖ οἴδιβο οὗ {π|5 γϑῦβθ 'β ποξ πη ἴῃ ἔθ δηιίοπὶ ΜΙ Κ.Κ,. οορὶθβ, 6. ζ. τπδῖ ἴῃ [Π 6 
Ψαιίοδη 1 ἰρτασυ, δηα γο Τοοὶα Μ8. ἴῃ 58, }.0τηο8Ὲ ΠΙΊΡΌΓΤΑΥΥ δηὰ ΟἿ] ΟΥ5 : δἃ5 1ξ 18 ποῖ ἴῃ δῇ 
οΪὰ Μ5. ἴπ Μαεράδίθη (]]: 1Ζθσγασυ ἴῃ Οχίοσά. Ὅμαὶ δἱ 8.1. 7}16:η65᾿8 νγχ8β βοηΐ 85 ἃ Ῥσο- 
βΒοπὶ ἴο Κιηρ ΟΠδυ]6β ἴπ6 ΕἸγεῖ, ἔγοπλ ΟὙτ]] 5, Ῥαίγιασις οὐὗἩἨὁ Οοηβίδη ΠΟρ]6 : 848 8 7ονψοὶ οὗὨ 
ἴῃαἰ δηταυϊν ποῖ ἔξ το θὲ Κορέ διοοηρϑὶ [πῆ46]5. Με..... Ἀοββε (ἰγδηβὶδῖοσ οὐ ϑιδίϊ5) 

εοῖς Πἰτα (Πα οἴδεο [οἵ] 
Ὑ68 Τυΐον ἴἰο γο Ὁ. οὗ Μοπιηουῖῃ, τΠ0 τηδάο ᾿ιἶτα 1 ἰῦτασγ- Κοορεγ δὲ ὅὲ, Φαπηοββ: δ ἀθ- 
Ββιροὰ Κ, (πα. 1. ἴο ὸ δὲ γϑὸ ομαγάρε ἴο παν ἰξ βεηρτδνθῃ ἰῇ ορρεσ ρ᾽αΐθα : δηὰ ἰοἱά ἢϊπ ἴΐ 
που ά οοβὲ Ὀυὲ 2200, θυϊ ἢϊ5 ΜαὶΣ νψου]ὰ ποῖ γίοἰὰ ἰο ἰ. Με. Ελοββ βαγὰ “ἐπδὲ ἴὶ νουϊὰ 
ΔΡΡΘΔΓΟ φἰοτίοιβ ἐπ Ηἱἰβίοτυ, αἴξ ἢ15 ΝΜ76.75 ἀρδῖῃ.᾿ « Ρ 5δν, βαγὰ πο, “ ἴ σαγθ ποῖ ψῆδὲ 
ΠΟΥ δῈῪ οὗ πιὸ ἴῃ Ἠϊβίοσυ σβθῃ 1 δὰ ἀοδά.᾽ Η, Οτοιίυ5, 1. Ο. Μοκβίιιβ, Η οἰπβιυς, δα. 
πάνθ τηϑάδ Φουγῇογβ ἱπῖο Επρίδηά, ΡΌΓΡΟΞΟΪΥ ἴο σοτστοοὶ ἐμοῖς στο οβίδιηθηῖβ ὈΥ [}}18 
ΟΟργ ἴα 81. 7}81η683, 557, (ἢγ, σοηῃ βαγὰ (παὶ ἢ σψουϊὰ ταῖποσ αν 1 οηρτανοὰ ὈΥ δῇ 
ΕΏστανυοσ {παῖ οουϊά ποῖ υπάοτβίδηά οΟΥἩ τοδὰ Οτρεῖΐς, [πδῃ ὈΥ οἠδ μὲ ἀϊά." 

Ιπ 186 τεῖχῃ οὗἩ Ομδυῖοβ 11. ἐπα ἀοεῖρη οὗἉ ρυίητηρ [μἷ5 τηδηυβογῖρὶ τγα8 γοϑυτηθα ; δηὰ [ἢ 6 
οὐτίης οὗ ἴα ἔδο-ϑ: 116 νγᾶ8 ἴο ἤανα ὕθοπ Ἴοοπδαρά ἴο (πα ον. Ὦτ. δια, ἴο σἤοτα ἐπα 
Κιηρ ῥσοσζαϊβοὰ ἃ σδῆοησν οὗ Ἦ ᾿Ἰπάβοσ, οἵ οὗ Ὗ᾽ δδιταϊηβίοσγ, ἴον ῃ15 ἰδῦοιισ. Βαΐῖ, ἔἴγοτη βοιγθ 
αἰσομτηξίδποα οὐ Οἵδμογ το σδηποῖ ποὺ 6 δβοογίαιποα, (Π18 ἀδβῖσιι τὰϑ δρδπάοποα, 
()] Ποοά᾽ 5 Αἰδεμα Οχοπίθηβοϑ, νοὶ. 11, οο]. 1020.) 

ΤΏο ναΐυα οὗ βυοῦ δὴ ιιπάἀοτίβἰκϊπρ μα5 ὕθθῃ Ῥοϊξοσ υπάἀοτβίοοά ἴῃ οὖσ {ἰπ268: δπά π6 
Βιιειδη Ῥδσ] δυθθης ὩΟΌΪΥ συδταπίορα ἴπ6 ὄχρϑῶβα οὗ ἴῃ6 Εδο-δίτῃ!θ οἀὐϊου, τυ ἢ ττας 
οχοοιοα ὑπο τμ6 οαὶτογαμὲρ οὗὨἩ ἴῃς ον. Ἡ. Ἡ. Βαῖγοσ, ὅ566 δὴ δοσοιυῃῖΐ οὗ ᾿ξ, ἰὼ Νο. 8. 
Ρ. 14. ἱηγὰ. . 

ΟΥ̓ ΤΡ γοδος ἔλο-Ξἰ τη }1]6 οαϊ οι οὗἩ ἔπ6 Νενν Τοβίδτηθηξ, ἔσσοῖνα σορὶθ5 ποτα ῥγιηϊοα θα 
γα]. ὉὙῆα [μος βισηῖ]α 1156} 6115 ἔσο μυπατοά δῃηὰ εἰχῖυ ραᾶθβ: δῃὰ 6 ῥγοίδοβ, οοτη- 
ΡῬτϊδης ἐπνθηϊγ-ῖτσο ραρθ8, σοπίδιῃ8 δὴ δοουτγαῖθ ἀρβοσρίίοη οὗ ἴπ6 Μαπηυξβοσὶρί, "]υ5ἰγαῖοα 
ΌΥ δὴ βηρτανίηρ γοργοβθηςηρ ἴμ6 5Ξ(γ}]6 οὗ ψτιηρ ἴῃ νάσίουβ τηϑπυβοΣρί8. Τὸ 118 18 βυὺ- 
)οϊπορὰ δὴ Ὄχδεῖ 111 οὗ 411 115 ναγΐουβ τϑδάϊηρβ, ἰῇ οἰ ρὮΥ -ὩΠ6 Ρᾶρο5; 80 ἢ τοδαϊηρ 18 86- 
οοτηρδηϊοά νυ δ γοτηδτῖς, χἰνίπρ δὴ δοοουπὲ οὗἁὨ τρδὲ [5 ῥγθάοοδββοῦβ Ψππ|ὺ5 (1. 6. Ῥαϊτιοἷς 
ουηρ), Βίβμορ δναϊίοη, Ὦτβ. ΜΙ] δηὰ σταῦε, δπὰ ὙΝ εἰβίοιη, δὰ ρογίοστηθά οσ πορίοςίοά. 
ΤΒδ ῥγοίδος οὗἨ  οἷάε, δῃὰ ἢὶβ Ἵοο]]θοϊίοη οὐἁὨ ναγίοιιϑ γτοαδάϊησβ, στογα σορτι θα, τ! ποῖοβ, 
Ὁγ Ρτοΐδββογ ϑροδη, δ 1,εἰρϑβ8ῖο, ἱῃ 1790, ἰῇ ϑγο. Τὸ οοτῃρ]οῖα [815 ρ Ὀ] οδιίοι ἔμοσο Βμου]ὰ 
ὕ"β δἀ ἀρὰ ἐδ ἑο!]ονὶπς : 

15, Αρρομάϊχ δὰ δι οηοα Νονὶ Τοβίδιμθητὶ ἀστοὶ ἃ (ὐοάϊοα ΑἸοχδῃ- 
ἀτῖπο ἀσθβοσιροὶ ἃ α. Ο. Ὑοϊάθ: ἱπ αὰ8 σοπ πη ΕἸαρστηοηΐίβ Νονὶ Τοβῖδ- 
ΤΩ ΗΠ Ἰαχία Ιπἰοτργοίδοποια 1] θοῦ ΘΌΡΟΓΙΟσ8Β ΖργΥρα, χὰ ὙΠΘΌθαῖοα 
γ6 1 δα μτάϊοα δρρο]]δίαν, ἃ Οοα. ΟΧΟΠΙΘΠ8. τηαχίτηδ 6Χ ραγίο ἀθϑυτηρία : ΟἿΠὶ 
ΤῬλβδουϊδίϊομο ἀ6 Ψοσβίομο ΖΕ ργρίϊαοα. Θυΐρυβ βυ δ] οἰζαν Οοάϊοῖθ Ὑ δἰ δὶ 
ΟΟ]]αο. ὈΟγχοηὶὶ, ὃ ΤΎΡορταρμθο ΟἸδγθηδοπίδπο, 1799. ἔο]ϊο. 

ΤῊ15 τοσῖὶκ τγὰϑ ὑσοραγρὰ ἴοσ ἴΠ6 Ῥσϑββ, 85 ΤΥ δὲ ἴἢ6 Οοβρεὶ οἵ ϑαϊηὶ κα, ἀπὰ ῥυϊπιοὰ 
ὑπάοτ (ἢ οὐἀϊξογβῃρ οὗἩ Ὦτ. δνοίάθ; ψῆο δἷβ8ο ὑσγεραγοὰ ἔοσς [πΠ6 ρσγϑβ8 πὸ ϑδῇῃϊαϊς γαρτηθηῖβ 
οὗ δϑαϊης Φο πη 5 Οοβροὶ. Αἴἶον Πὶβ ἀφοραβα ἴῃ Νίαυ, 1780, ἴς ἀοίεραῖοβ οὗ ἴδ. ΟἸαγοηάοῃ 

᾿ ΤΏ ταδηυβοτῖρίϑ ἀγὸ ἱπάϊςαϊοα Ὀγ {π6 Ἰοἰογ5 οὗ {π6 δ᾽ ρῃαθοῖ, "γ ψηϊςῖ ΤΠΘῪ ἃγο υβυα]}]} Ὁ 
εἰϊοά, 



14 Οτεοῖ Τεδίαπιοπίο. [ἘῬᾶγὲ 1. ΟἈ. 1. 

Ρύοβϑ, ἰπ ἴπ6 ὕὐηϊνογεϊέν οὗ Οχίογά, οοπβάοα ἐπ6 σοτηρ]οξίοη οὗὨ ἴα νοτῖς ἰο ἴπ6 ον. ὮὯτ. 
Ἑοτγὰ, δἱ {πδὶ εἰπιο Αταρὶς σοδάογ ἰπ {πὸ {Πηἰνογδιν, υπάοῦ ῇοβ σῶσε ἰδ τηδὰθ ἰζ8 δρ- 
Ῥθδᾶγδῃοθ, Αἰἶοσ ἃ ργοίλοα ἴῃ νοι) Ὠτ. Εογὰ ρίνοβ δῇ δοσουπὲ οὗἩ ἴδε ψοσίκς, ἴποσα 15 δὴ 
οἰαδοτγδίο ἀϊβδβογίδιίοη Ὁγν Ὦτσ. ἸΝ οἱάβ, ἴῃ ἴῆσθα βοοϊουβ. Τὸ ἢγσί βοοίίοῃ (τοαὶβ οἡ 6 Οορίϊο 
δηὰ δ δῃϊάϊο νογϑίοηβ οὗ ἴθ ΟἹά Τοκιδπιοηῖ, δηὰ οὐ ἔπε ἰοχίβ ἔγοιη Ὑδοἢ ἰῆοβο Ὑϑγεῖ ἢ 8 
ὍΟΓΟ τηδάο, [|ὴ τ. Ῥοϊἀο᾽5 ᾿υάσπιοηξ (ΠΟῪ τόσα ὈοΐὮ τηδάθ ἔγομ ἴπὸ Οτθεῖ, δπὰ δοοὺ- 
ΤαΙΟΪΥ ΟΧΡΓΟ88 ἴπΠ6 ρἤγαβοβ οὗ ἴ[ΠῸ ϑερευδρίηξ νοτεΐοθ. Μοϑὶ οὔ ἴπὸ δἀαϊζοηβ, οπιβϑίοηβ, δὰ 
ἐγδηβροβίεοηβ, τ ἢ ἀϊδεϊησυ δ ἴΠ6 ϑορίυδραιηϊ ἴοι (6 Ηδερτονν ἰεχῖ, δγα ἀἰβοοσηῖθ]8 
υνῪοιδ ἴπ ἴπ6 Οορεϊς δπά ἴπ ἔπὸ βδηϊάϊο νογείοηβ. Ὅηα δοϑοοπα βοοϊϊοη ἰγοαῖβ, 1. Οὐ ἴδ 
Οορεὶς νοτϑῖοῃ οὗἁἨ (6 Νονν Τοβίδιηθηΐ, δὰ οὐ Ὦτ. 1} Κ᾿ η5᾽5 οαἰἶοπ οὗὨ 1; δηὰ 2, Οὐ 186 
ϑδθ]αϊο νογδίοη οὗ (πὸ Νοὸν Τοείδτηοπί, ἀπὰ οὐ ἴπο δηιξαυΐ οὗ Ὀοΐϊῃ νογϑϊοηβ. ἴῃ (Πς {πϊτὰ 
φοοίίου Ὦγ. οϊἀ6 ρχίνοβ δὴ δοοουηῖΐῖ οὗ (6 νογεϊοῃβ οὗ ἴῃ δροσσυρῇδὶ Ὀοοκϑβ οὗ ἔα ΟἹὰ δηὰ 
Νεν Ταβίδυγοηϊ ψ Ἰοἢ δτὸ οχίδηξ ἰῃ Ὀοῖἢ ἰδησυάᾶσοθβ. ΤηῸ ϑαιίαϊο ἔταστηθηία, τυ ἢ ὁ 1, δεΐη 
γογείοη, ἤθη (Ο]]ονν, ἀπά {πα σψοσῖς σοποϊιι68 ἢ Ὦγ. Βοπ ] γ᾿ 5 ΤοοἸ]αἰίου οὐὗἩἨ 16 αϊιοδη 
ΤὨΔΗΒΟΤΙρΡ 50 ΤᾺΓ 88 τοΪδίοβε ἴο {μὲ Νὸνν Τοϑίαμηθπι, ὯὮγ. Εοτὰ, ἴ6 οὐϊίοτ, "85 δβυρρ] ϊοὰ 
τῆ γοα ρῥ]δἕαβ οὗ ἔδο- ἴση] βρϑοϊτηθπβ οὗ δ! ϊο τηϑηιϑοτρίβ. 

2. Ῥραϊ σία ἀγσατα, ἃ Οοάϊοα ΜΆ. ΑἸδχαπάσπο, 4φὰϊ Ἰοπαϊπὶ ἴῃ Β1Ὁ- 
Ἰιοίδαοα Δέυβοὶ Βυιταπηϊοὶ ἀββογνδίασ, ΤΎρὶβ δὰ δι τα πα ϊποῖὰ ᾿ρβὶυ8 (οαϊοΐβ 
ϑογιρίυτο Πἀ6 116 Γ ἀδβοσὶρίυτ, Οὐ οἵ ΤΆθοτο Ηδησιοὶ Ηθγνοῖ ΒΑΒΕΕ, Α. Μ. 
Μι561 Βιιίδηηϊοὶ ΒΙΘ]Π]ΟΙΠΘΟΔΓ. [Ιοπάϊηὶϊ, 1812, [0]10. 

Ταῖς 5 δὴ οχδοῖ ἔδο-ϑἰ το οὗὨ [6 Ῥοοΐκ οΥἨ 54] π|8, ἔγοιη {πὸ (οάοχ ΑἸ]οχαπάσγίπιβ νν ὨἸοἢ 
[85 ὕδοῃ δἰγοδάυν ποιϊορά. Ὅρσε 15 ἃ σμδαϑτ οὗ δῦοιυξ πἰπὸ ἰθανοϑ ἴῃ ἔπ οτἰ χὶπμδ] στη δ ΠΟ ΣΙΡῖ, 
ἔτοτω Ῥϑβαΐπῃ χ]ϊχ. 19. ἰο Ῥβαὶπὰ ἰχχῖχ. 12. Τῇ {γρθ5 γα {Π6 581ὴ6 88 ΈγῈ υδοα ἴοΣ Ὦτ. 
ὙΝ οἱ ἀο᾽5 ἔβο- 5: π}}}6 οἀϊέίοη οἵ ἴπΠ6 Νενν Τοβίατηθηϊ, ποις ἴῃ Ρ. 13. Νο. 1. Τῇ πυτθογα 
οὔ τπ6 Ῥβδὶπιβ δῃὰ υϑυβοβ ἅγὰ βιιυ]οϊ πα δὲ [πΠ6 ἴοοϊ οἵ ἔπ ραρθ, ἴὉγ οοῃνθηΐθησα οὗ τοΐδγομιθ. 
Αρρτορτίὶδῖδ τηατὶιβ8 δτὰ ἱπίτοάιιςϑά, ἔο ροϊπί οὖ τνογάβ τ] οἢ Πανο οἰ ποσ Ὀθοοτηθ ΟὈἰ ἰογαϊθα 
ἴῃ σουγβα οὗ ἔἴπλθ, οσ πᾶν θθθη ἀοϑίρποαϊν ογαβθᾶ, οὐ τ ηϊοῖ πᾶν Ὀθθ σο- γι θη ὈῪ ἃ ἰδῖοῦ 
μαπά, Αε τα οῃά οἵ {με τοϊαπιθ ἔποτα ἰ5 ἃ οοϊϊδεϊοη οὐ ἴππ ναγίουβ σοδαϊηρε οἵ ἴΠ6 ΑἸεχ- 
δπάτγίδη Μ8. οὗ 186 Βοοῖ οὗ Ῥεδ]πηβ, ἢ {π6 οτηδη οαἀϊιου οὗ ἔπε Ν᾽ διίοϑη ἰοχὶ οὗἁὨ εἶτ6 
δοερίυδρίπι, ῥγϊηϊθα ἱπ 1587. Ὑνοῖνα οορὶοβ οὗ [15 οἰοβζαπὲ [λς-5ι πλ}}]6 γογο ῥσι θὰ οα 
νου, ἴο τηδῖο ψ ἢ [Π6 βάτο ΠυταῦοΣ οὗ οσορὶο5 οὗ τ. ΝΥ οἱάἀο᾽β οαἀϊτίοῃ. 

8. νεοῖυ8 Τοβίδιηοπίαμι αἀτουτα ἃ Οοάϊοα ΜΆ. ΑἸδοχαπάγίηο, ααὶϊ Το η- 
αϊπὶ ἴῃ ΒΙΡΠοίμβοοα Μαβοὶ Βυιδηηϊοὶ δββογνδίυν, ΤΎΡΙ8 δὰ δ᾽ μα] ΠΟ Πὰ 
ἰρϑίυ8 Οὐα οὶθ ϑδογρίαγωα δάο]ον ἀδβοσρίαμι, Οὐγᾷ οὐ Ιαῦοτο Ηδθηγιοὶ 
Ἡδροσυοῖὶὶ ΒΑΒΕΒ, Α.Μ. Τιοπάϊηὶϊ, 1816--28. 4 νοΪ58. [0]10. 

Αἱ {πε οἶοβα οὗ 158 ργοίδσθ ἰο ἔπ ρσγεσοθάϊηρ ἔδο-βϑἰ τὰ }]6 οἀὐϊτίοη οὐὗἉ {πὸ Βοοῖκ οὗ Ῥβαδ)πιβ, ἴῃ 6 
Ἦεν. Η. Ἡ. Βαδθοσς δηπουπορά ἢΐς ἰηϊοπίϊοη οὔ ρτοοθοάϊηρς ψῖτἢ τηΠ6 ΟἹ] Τοβίδπηοηὶ ἴῃ 8 
δ᾽ ΤᾺ ΪΔΓ ΤΩΒΏΠΟΡ : ΡῈ} [18 τγᾶ8 δὴ ὑπάουγίβκίηρ ἴο00 νϑβϑὲ δῃὰ ἴοο οχίθηβινα ἴοσ 8ῃ ὑπρθοποῆςρα 
οἰογσυπιδη. [ἢ οοπβοηϊοησθο, ἐποσοίοτσο, οὗ δ τηϑιηουαὶ ὉῪ Με. Β., βοοοηἀρα ὈΥ δε τϑοοπη- 
τηοπάαδίίοη οὗ βευογαὶ ἀἱρῃι αγὶοβ οὗ (πΠ6 Απρ]σδη οπυτοῦ, 85 πο ]] 85 ρτοίδββουβ δηὰ Ποδάβ οὗἉ 
φΟἸ]οζ 68 ἰπ ἴπΠῸ ἔτνο ἀῃίνουβιοβ, ἴμ6 Βγι ἰδ ῬΑγ] δθθηὶ οησερσοα ἴο ἀοίγαυ ἴΠ6 ὀχρθῆθβο οὗ 
σοπρ] οἴη {18 π0Ὁ]6 ψοτῖς. (86θε τπ6 Μοπιοσῖδὶ δηὰ οἵοσ Ῥσοσθοάϊηρβ ἱπ ἴῃς 1, 1ςΟΤΑΣΥῪ 
Ῥαπογαδ, νο]. ἱ. Ν. 8. ρρ. 465-478.) ὍΤηὸ βγβῖ ἴἴσθα νοϊυπηθ8 σοτηρτὶβα ἴΠ6 οηϊῖγο ἴοχὲ οἔ 
16 ϑορίυδρίης ; δηὰ {πῸ ἔθου νοϊαπιθ οοηΐδὶηβ (Π6 Νοίοβ δῃὰ {πε Ῥγοϊοβοίθμθοπαβ. Τ7Τῃ8 
ὙΠοἷ6 18 Θχοσυϊοὰ ἴῃ ἃ βρ οπαϊά (Ὁ]10 5126, πὰ ἴῃ βυοῖ ἃ ΤΩΔΏΠΟΥ 85 (ΙΓ ΙἢΪΥ (0 Γαργοβοηῖ 
ΟΥΘΓΥ ἰοίδ οὗἁὨ {Π|π ΟΥ̓. Δ] τηδπυβοτὶρί, ὙΠ θεῖον ἴὸ ῥσόβεγνο 1Π6 ἰάθη οὗ {Π6 οτἱ σΊ ΗΔ], 
Νν. Βαθογ 88 ἰηἰγοάυοοά ἃ στθδαῖοσ νατϊοῖυ οὗ ἴγρε ἔμδη Ὧν. οΐὰθ οου]ὰ οοπητηδηὰ ἴοσ μἷ5 
ἔδο- δἴτλ]]α οἀϊιίου οὗἩ ἴ6 Νοιν Τεβίδπιθηΐ, ἰοροίμοτ ψὶτ πυπιοσγουβ ψοοά-ουῖϊ5. ὙὍὙΠς (αἱ 
Ῥίοςοβ, ΟΣ τυ δε ἀγαθοβῆια ΟΥΠδιθηδ δὶ {πε οπά οὐὗἩ δδοῦ Ὀόοοῖ, ὅγὸ 8130 τεργοβοηϊοά ὈΥ πηθδῃ8 
οἵὗἉ ἔλο-5ἰ 2115 ἴῃ ψοοὰ. ΤῊ]5 τ παι 4] τσοσκ 18 } 81} σΠαγδοίοτιβοὰ Ὁ. πὸ ΑΡΡό 9αζοτ, 
δὲ ““ Ορυϑ ρἴδῃο δυγουτῃ " (εῖις Τεβὶ, Οτεεο. ἴοπι. '. ὑσθῖ, Ρ. ἷν, Ῥασὶς, 1839.) Τῆὸ οαϊ- 
ἐἰοπ νγαβ ᾿ϊπιϊ ρα ἴο ἔτνὸ πυηάτγοά δηὰ ΗΠ Ὺ ςορὶο8, ἴθ οὗ ν᾿ ῃ]ο ἢ ὅσα οα νοΐ τι. ὙὍὙηο ὁχοου- 
ἰἰοπ οὗἩἉῚΠ6 ψΠ0]6 οὗ {18 ποῦϊθ ὑπάοτίακιηρ ἰ5 δυο 65 τοβοςοὶς ἴῃ6 Ἰιρ))οδὲ ογοάϊς οα ἴδὸ 
Ἰοαγποὰ φάϊοσ, δηὰ οἡ ἢἰβ ὑσίηίοσβ, δίθββθσα. ΕΗ. δὰ Α. Ταγΐίου. 

Ο. Τὴε Οοάοα Ἐρλτεοηιὶ οὐ Ἐρλτωηιϊ. 

4. (οάοχ ΕΡῃγ πὶ ϑυυὶ Βοβοσιρίυβ: βῖνα ΕἸαρτηθηία Νονὶ Ταβίβπηθηί, 
6 Οοαΐϊοο ατςοο Ῥαγίβίθηϑὶ οἰ θοστίτηο, αὐϊπίὶ αὐ νἱάρῖαγ ροβί ΟἸγϊδίυμι 
8860 }}}1, Θγαϊ δία οἀϊἀϊ (οπβίδῃςηιι8 ΤἼΙΒΟΗΈΝΘΟΒΕ. [ἡρ818, 1848. 0110. 

ΟΥ̓ ἐδϊ5 ῥζϑοῖουι5 τηδηυξοτῖρέ δῇ δοσουπέ 8 σίνθῃ ἴῃ 0]. 11. Ῥατγὲ 1. ρρ. 119, 118. : δπὰ 
Ὧν. Τἰδοποηάογῦ 88 σοηξοττθα ΠΟ 5114}} ἔδνουν οὔ {πὸ βίυ θη δῃηὰ ἰόονοῖβ οὗ Ὀ10]16Α] Πἰἴοτα- 
ἴυγο ὈΥ 1818 βρ] θη! ἔμο- βἴτη!]ο οὐϊίοι οὐἁἨ (πὸ ἰοχὲ οὗἩἨ οὔθ οὗ {δ τηοϑὲ δηζίθης πιδπυβοσιρίβ 
Ἄοοηίδϊηίηρς ἔμ ΗΟΪΥ ϑεοτγιρέυτοι ἰ (6 Οτοοὶς Ἰδησυαρσο. ΤΠ ῥτοϊοροιποηα οὗ Μ. Τίβοιθη- 
ἀοτῖ οοπίδίη δ ἀθβοτιρίίοη οὗ ἴῃ τπηδηυβογῖρὲ, τυ Βῖ ἢ Πο ἰβ οὗἨ ορίῃπίομ νγὰβ στ ἴοπ ῬΤΟΌΔΟΙΥ 
δἱ ΑἸεχαπάτσία, οὐ σογίδι νυ ἴῃ Ερυρέ, νθθποο 1ξ τγ85 οαγτίοα ἔγοπι (οπείαπιίίθορ)]ο ἱπίο [ἰ8]ν, 



βοοῖ. 1Π.] ατοοῖκ Τοδίαηιεηΐ8. 1ὅ 

διὰ {πθποο ἰο Ῥαγ8, Εουτ ἀϊβότοπέ βογίβ οὔ τυῖϊπρ ἀγὸ ἀἰθοονοσδῦϊο ἰῃ (μΐ5 τιδηπυεκοτὶρὲ, 
ΥἱζΣ. 1. ΤΠ τηοβί δπίϊεπὶ (ςοπίδίπίηρ ἴπα ϑορίιιιαρίηξ νογβίοπ δηὰ {86 Οτεοκ Τεβίδτηθη), 
πῃ σἢ Π6 οαϊῦον 15 οὗἨὨ ορίπίοῃ νγαβ υυγϊτίθῃ ἱπ ἐπ Δ σοπέιτυ ; 3. ΤΉ υτί τσ οὗὨ ἴῃ 
ἤγβι σοττεοίου, ττἤοτα μ6 δοηεσίΓεβ 0 πδνα ὈδΘΏ 8 παῖδνο οὔ Ῥαϊ]δβίϊῃθ, ἀπά ψἤοεα σεδάϊησε 
ἴον ἴμ6 τηοσὲ μοί ἀρτθὰ υνἱἢ ἴΠοβα οὐὨ 1π6 (οπβιίδηϊίπορο ἴδῃ γοοοηείοη ἢ 8. Τὴ Ὑυϊηρ οὗ 
δε βοοοῃὰ οογγθοῖοσ, ψγο ᾿ἰνθαὰ δὲ (οηδίθπιίπορ]ς, δὰ πσβοβο τοδαϊηρε 8] 1οροῖπον ἀρτοο τ ἱ ἢ 
ἴποβε οὗ 1η6 (οῃβίβητπορο ἴδῃ τοσθηβίοῃ ; δηὰ 4. Τα τις οὗ ἴΠ6 ϑυγίδο ἰγοδαίϊβος οὔ 
ἘΡΏγοιω, ἀδδοοῦ οὗ {Π6 οἴμσο ἢ δὲ Ἐϑάθϑβα, 80 15 τηοδὲ ρθῆθγα ἢν Κηονγη ὈΥ ἴπ6 παῖδ οἔ 
ἘΡὮΏτομλ 1πΠ6 ϑυσνίδῃ; ἴο τΏδΚα σοοῖὰ (Ὁ πῆοϑα ῥὑγοἀυσίϊομβ, ψυιτθη 'π τπ6 τηϊτίθοπί ἢ 
σοπίυγΥ, ἴῃ6 πιοβῖ δπίϊοπὶ πτϊεῖηρς νγὰ8 εγαβε, γοῖ ποῖ 50 ςοπιρί δἰοῖυ Ὀυϊ ἐπδὶ 15 τοδάϊηρα 
οουἹὰ Ὀ6 δηά νγοσθ σο  διθά, ἄσϑὶ ἴον Καὶ ἀϑίοσ᾽ 8 οἀϊίοη οὗ Ὦτ. Δ1Π1|}'}8 Οτθοῖς Τοβιίδιηοηΐῖ, δὰ 
δι ὈΒεη ΠΕ ψ 1} στοαὶ δοούταου ἴον Ὁ εἰδίεἰη᾽ εὐϊτίοη. ΜΙ. Τιβοποπάοσί, τνῖτἢ ρεγϑενογίης 
Ἰαῦοι ἀπά ἱπάιυιπέγυ, σοῦ ἀτὸ Ὀογοηα 4}} ργδῖδθ, [88 πον σοπάοσγοα τῃ5 ῥγθοΐοιιβ τηδηι- 
δοτ!ρῖ δοΟθβ81:]6 ἴο 411 ὉΪ0]16 6] βομοασβ Ὁ. Ὠ15 Ὀθδυ }}Υ ἐχθοιῖοά ἰγαηϑογίρὲ οὐ πρασὶγ (ΠῸ 
τ ῃοἷο οὗ ἴπθὸ Νὸνν Τοβίδιωθης ἴῃ τἰηοΐαὶ οὐ σαρὶίαὶ ἰοϊῖοτα. [{ 8]}15 ἑἤσθα Ὠυπάτγοάα δηὰ εἰχ 
Ῥδμοβ, ὙΠΟ Θχδϑοῖγ ἀσγοο ἢ ἔμοθα οὐ ῃ6 οὐ ζῖπαὶ πιδπιυβοσίρί, [πΠ6 σοπίσαοϊ οης δπὰ 
Ῥυποίζιδίϊοπ οὗἉ τυ ἢ !]οἢ ἀγα δοουταῖοὶυ σίνοη, Αἡ Αρρεπάϊχ οὗ βῆγ ραῴεβ οοῃ δῖ πα ἴῃ τοδὰ- 
ἴηρ5 ψ ἘΝ Πᾶνα ρῥτοοθεαοὰ ἴτοσῃ {6 ἢγβὶ δῃὰ βδοοοῃμὰ Ἴογγοοίουξ, ἩΪΓἢ στε ῖς 8] σοταδγκα οἢ 
πο. ΤΉθϑα οὐ εἶοαὶ οὔβογνυδίϊομβ δα οὗ στοαὶ ἱπηρογίδηςθ, δηθὰ νμϑ]] ἄδθογνα ἐπα δίζθ- 
το οὗ ἔμίυτα οαϊίοτ οΥ̓ 6 Οατεοκ Τοβίδηχοης, ὉΠ ᾿ἰπιϊϊ8 ὨΘΟΟσβαΥ Ὺ ῥτοβογ θεὰ ἴο 1ἢ} 15 
ποίϊςς ἄο ποὲ δάγμηϊξ οὗ δὴν ἀεία] οὗ (ῃ6 γοδάϊηρβ Ἵοοηίαϊποὰ ἴῃ τῃ189 Αρροῃάϊχ, ΗΝ 
Γεβρθοῖ, βονγονοσ, ἴο 6 πυιοῖ ᾿Πἰρσαῖοα αυοβίοη οί. ΟΣ (γῆ 0) οὐ ΘΕΟΣ (694) ἴς τ1Π6 
δουυΐπθ τοδάϊηρς ἴῃ 1 ΤΊτΩ. 111. 16., 18 την ὈῸ 58 ιἰΞίδοίοσυ (ὁ τπῸ οὐ ἶσα) τοδάθγ ἰο ἱκποῦν, 
δὲ τ, Τιβοποηάοτῦ ἀϊδοονοτγοὰ {πὸ ἔγδοοβ οὔ ἴῃ ἐγδῆβνοτβθα ᾿π6 οὗ ἴα Θ ἴῃ ΟΣ οἵ ΘΣ ἰη 1ῃ6 
Οοάοχ ἘΡὨχεθτηὶ, νυ] ὶο Πδὰ οβοδροὰ τῃ6 γοβϑαγοθεβ οὗ Ῥ οἰϑδίοῖῃ δῃὰ ΟὐἹοθθδοῦ, Ηρ ἰ5 οὗ 
ορϊἰπίοπ ἐμαὶ βοΐ τηἷ5 ἰσδῆβνοτβο ᾿ΐπὸ δηὰ 1π6 τηδεῖς οὗ δουσονίαιΐοι δῦονε ΘΣ ρτοοειἀρὰ ἃ 
δεομηἰᾶ πιαππ, (πὶ 15, ἤγοταη ἴῃ 6 βοοοηῃὰ σοττθοίοσ, τνῦο Ἰϊνοὰ ἴῃ ἴπ6 πιῇ οομίατΥ ; δηά 6 
ἔυγίμοσ βἰδέθα ἢἷβ ορίπίοη, δἷϊζοσ δ οαγοῦιϊ Ἵο]]δίϊου οὗ {πΠῸ ΑἸοχδηάγιδη τηδπυβογῖρὲ ἰῃ 1Π6 
Βυιεβ Μαδουπι, ἰδὲ ΟΣ νὰϑ {πὸ τοδάϊηρ οὗ ἴὲ 88 νψγοΪ] δβ οὔ [6 οοάθχ σοβοτρίυ ΕΡξγϑτηὶ, 
(Ρτοϊορ. ὑρ. 39--42. Ἐχουγβθυβ 461 δὰ Τίτ. "1. 16.) Α ἔδο-βίπἶα οηρτανίηρ οἵ {ῃ6 
Οοάοχ Ερ γβηιν οοποϊυ 68 115 νοϊατηθ, ἴπ6 ἐγροζταρῃῖοαὶ οχθουςοη οὐὗὅἁὨ τ δὶο σοβοοῖβ τῃ6 
μἰχμοδε βομουγ οἱ 115 ρυ ] 5Πον, Μ. Βεσγημαγά Τδυςῃπίιζ, Ψυη., οὗ 1,εἸρσὶζ. 

4", (οάοχ Ἐρἤγωπι; ὥὺυτὶ Εοβοσιρίυβ: βῖνθ ΕὙδριηθηίβ Ὑείοσῖβ Τοβία- 
ΙΏΘηἷ 6 Οὐάϊοα ἀτοο ασ βίθηβὶ οϑ Θουτίηο, αὐπ} αὐ νἱάἀοία ροϑί 
ΟὨγιβίυπη 886 }}, συϊῦ δἴαυο οἀϊαϊς ΟΟπδίδη 8 ΤΊΒΟΗΕΝΘΟΒΕ. [1 ρ51:, 
1845. ἔο]10. 

Ἐοτίγ-ἤτοο (ὉΪ106 οὗἩ ἴῃς Οοάοχ ΕἸρὨγτεετηὶ (σοπίδιπὶπηρ ἔγαρστηοηῖβ οὗἩ (6 ὈοΟΪΚ5 οὗ 20}, 
Ῥτουοσῦβ, ΕΟ] εἰ αϑίοβ, ϑοης οὗ ϑοίοταοῃ, δηᾶ οὗ {π6 δροοσυρμδὶ Ῥοοκβ οὗ ἴΠ6 Ὑζιϑάοπι οἴ 
δϑοϊοιῃοη δηὰ οὗ ἴῃς Ν Ἰδάοπι οὗἉ ϑἴγδαοι",) παν Ὀθθη ἀδθουρμογοὰ Ὀγ τ, Τιβοπεπάογέ, δηὰ 6]} 
ὁ.6 δυηάγχοά δηὰ ἔοτίυ ραρ65 οὗ ἢ15 ἔδο- δ᾽ πλ}}16 οἀϊῖοι οὗ (656 ἔγαρτηθηῖβ, [Ιἢ δὴ Αρρεοπάϊχ 
οὔ {ιἰ τ γ-ϑὶχ μαροϑ ἢ6 ἢ85 σίνυθῃ ἃ σοιῃραγίβοη οὗ {η6 Κεοδαϊηρβ οἵ (πε Οοάοχ Ερίισεπιὶ ἢ 
πὸ Ηοδάϊηρπ, ἴοσ 1π6 τηρεῖ ραγί, οὗ ἐπ ἐεχέμα γεοορίμο οἵ ἴπΠ6 ϑορίιαρίει ψογβίοη, δπὰ τ ἢ 
οἴδοσ οὐ εἰο 8] ἀοουτηθηΐβ ; δηά αἶδο δὴ ὀχρίαπδίίοη οὗ βοῖῆθ ρδββαρὸβ οἵ ἰῆ6 (οάοχ ΕΡΌτδμι, 
πθοῦ ποσὰ οἰἴπον ἀϊβῆσυϊε ἴο ἀδουρθοῦ οὐ τόσα ᾿πδοουτδίθγ Ἡυιιθη. Α ἔδο- βἰτ1]6 6Π- 
Βτανϊηρ οὐὗὨἨ 1π6 τπιδηυβοτὶρὶ οοποϊἀδ85 ἐμ ϊ8 νοΐυταθ, γι ἢ 5 Ἔχθουϊοα 1π 1Π6 βαπλα Ὀοδυιδιὶ 
ἸΏΔΠΏΘΙ 88 ἔα Εταρτηοηίδ οὗ ἴη6 Νενν Τοβίδιπθης. ΕῸσ ἴπ6 σομυθηΐθηςοο οὗ ρυγομαϑοσα, νῇο 
ΤΏΔΥ υγὶβὴ; ἰο Ὀἱπὰ Ὧτν. Τιβοῃβοηάου᾽β ἔνο ρυ]οδίϊοηϑ ἴῃ οπ6 νοϊατηθ, Β6 85 χίνθη ἃ σϑηδγαὶ 
ες «ρδρο ἰο (ΒΕ ψ8ο]6 ψοσκ. 

Ὁ. Τ7Τλε Οράος; εζω. 

ὅδ. Οοἄοχ Τμοοᾶδοτὶ ΒοΖε Οδη Δ ΌΓΙρΊ Θη 818, Εν ηρ 6114 οἵ Αοία ΑΡοβίοϊουΠη 
οοΙΩρ] βοΐθηβ, φυδάγαι!β 16 γ]8, ἀσοο- ϑὔπα8. Αοδάογαῖα δυβριοδηΐθ ν6- 
ποιδηᾶδθδ ἢ88 νοϑίμιδίδιβ γϑὶαυΐαδϑ, βυμιπηᾶ αὑυΔ 46 ροίυϊί, δἀυπηῦτγαν!ΐ, 
Ἔχργοβϑὶῖ, οαϊάϊε, Ἵοάϊοῖβ ῃἰβίοσϊδια ῥγϑῆχιί, ποίβδβαπι 86 ]6οἱΐ, ΤΒοπηδ8 
Ετρεινα, 5. ΤῸ Ρ. (0]]. Τϑῖν. Φοδῃ. ὨυροΓ βοοῖαβ. (δηλ τρίς, 6 Ῥσθὶοὸ Αοδ- 
ἀθιιῖοο, ἱπηρθη818 Ασδάοιηΐβ, 1798. 2. νοἱβ. 0110. 

ὙΠΐ8 ἔδλο-οἰταῖ] οὗ ἐπΠ6 σοάοχ Βοχα (τ ϊοἢ τιδπυδοτὶρὲ ἰ8 ἀσβουιθοα ἴῃ οὶ. 11. Ῥατγὶ 1, 
ῬΡ. 118---117.) 15 ὁχοουϊοα τὶ τ ἐπο αἰπιοβὶ τ ρορταρμὶςδὶ δρίθπάουτ, 1π ἃ ρσοίξοο οὔ ἐν θηῖγ- 
εἰρῆε ραζοβ, ἴπ6 Ἰεδγηθά εἀϊίοτ ἀϊβουιβ5ο5 ἴμ6 ΠΙρἢ δπιαυ τ οὗ ἔπ 6 τιδηυδογὶρ ; [8 πδίιιτο δηὰ 
Θχοοίϊθποο ; ἐΐϊβ ταϊσταίλοῃβ : 16 ναγῖουβ οο]]αἰϊοπ8 οὗ 1ξ ν ΐο αν ὈΘοη τηδάα δἱ αἰ βεγθηὶ 
εἰπηθβ; δά Ἵοοηῃοϊυᾶοϑ τ τ ἃ νοῦν ὑτίοῦ ἀσβοτιριίοη οὗ [πΠ6 τηδηυβοσιρὶ ἰἰ56] ἢ, δηὰ δὴ ἤπάεΣ 

Τὸ {Πϊ6 δυοοοοάς (πε ἰοχὶ οὗ ἔπ 6 τηδηιϑοτσὶρί, τ ΒΊΟἢ 18 ἀϊνιἀοα ἰηῖο ἵτνο ρμαγίβ οσ 
νοϊυπιοβ; ἴθ ἢτϑε οπάϊηρ τὶ ρᾶζα 419., δπὰ ἴπ6 ϑοοοηά Ἵοοῃίδιπἰηρ ραᾶρεβ 413. ἴο 828. 
Ορροεΐϊε ἴο ἴδια τηοάδτγη δι ρρ]οπιθηῖ, τ πῖομ οοποϊυἄοβ ἔπε ΟΘοβρε}8 ἢ Ῥδρδε 657., 18 {π6 επὰ 
οἵ το 1,5ιἰἰπ νογδίοῃ οὗ ϑαϊης 7 μ᾽ 5 (ῃἰγὰ ΕΡρ᾽51156.ἁ. Ῥαμθα 829. ἴἰο 854. οοπίαῖὶπ Ὦγ, Κὶρ- 



16 ατεοὶ ΤεδέαηιθΉ 8. ΓΡασὶ 1. 6ἱι. 1. 

᾿ἰϊηρ᾽Ξ ποίε5β. ΤΏ ἱπηρτγοβείοη οὗ 115 ἔδο- τ! τῦ88 ᾿ἰτηϊτοὰ ἴο ἔννο πυπάτρα δηά ΒΗ͂Υ σορῖε5; 
δη ἰξ ἀξυ8}}ν 56}]5 ἴοσ οἷἰχ οἵ εἰσῃ!ὲ ζυΐηθαϑβ, δοοογαϊπρ ἴο {π6 οοπάϊείοη δπὰ "ἱηάϊηρ οὗ {π6 
οορίθβ. Ὧγ. Κρ! ηρ᾽᾿ 5 ἔδο-βίτα!]θ τγδ8 οὐ ἰοϊβοα, τ ἱἢ στοαὶ βονογγ, ἴθ (μ6 Μομίηὶν Βενίον, 
(Ν. 8.)) νοΐ. χὶΐ, ΡΡ. 24]---946. Απὰ Πἰ5 ργοίδοθ να διίδοϊκϑά, 'π ὯῸ ὙΘΣῪ σουτίθοι!β ΤΒΏΠΕΣ, 
ἧπ ἃ ρΡδῃρηϊοξ θη ]οὰ « εριατᾶς οκ Ὧτ. Κίρϊπρε Ῥυείαεε ἰο Βεζα. ῬΡατὲ ἐλε Εἶχε. ΚΒ. 
Τλοπιας Εαωατγάε, 1,.1,1).᾽ ϑνο. 1793. Νὼ δοοοῃά ρϑγί δυοσ δρρϑαγϑᾶ. 

ΑἸ: μπουρὴ τ[Π6 οχθουξίοι οἵ ε}}}18 ποῦ]α υπάοτγίακίηρ αἰὰ ποῖ δῆϑυγεγ ἴ86 Ἔχρθοίδιίίοῃβ οὗ 
βοῖηθ ἰϑαγῃοά τωϑη, 'ἴῃ σοῃεθαθθποα οὗ ψῃϊοῖ ᾿ξ νγδβ μοἰὰ ἐπ σοπιραταίίνοϊν 1111}6 οϑιϊπηδίοη 
ἔοτ ΤΑΔΩΥ ὑθᾶσβ, γα 1(5 σδὶιια 18 ΠΟῪ τότε ᾿5Ε}  ἀρρτγθοίαίοα, “Α οτίίϊος οὗ (ς ἔγεϊ οϑ- 
Ἰοδγιγ, σῦο σου ἤν σίδαϊγ βοϊζθὰ δῇ ορροσγίυιυ οὗ Ἔσχροβίηρ Ὦτ. Κρ] πρ, δ Ὁ Π80]6 
ἰο ἀοίοοε {π6 5π14]}16δὲ ὀστοῦ ἰπ ἔπ ἰοχί. οόγβοῃ ἢ τ256] οοἰϊδιοὰ ἐδ ῥτϊηϊθα οορυ ψ 1} 1Π6 
οτἰκὶηαὶ ταδηπυβοσρί, δπὰ {Π 6 ομἱν ἔδυϊξ ἢ6 οου]ὰ ἀοίοοϊς τγᾶ8 ἰῃ ἃ δίνοίἊ ἰοϊίεγ οὗ ἴῃ πιδγρίῃ. 
ΓΗΐβΒ ἴδοι τουβὲ βυγου ρ]δοο [π6 νδῖυς οὗ Ὦτσ, ΚΊρ  πρ᾿5 ρυθ]οαίίοι ἕας Ὀαγομαὰ {86 ΣΟΔΟΣ οἴ 
οοπίσουογεγ." (Βεῖι, Ογιῖ, νοὶ. χὶ, Ὁ. 619.) 

Ἑ. Τ7Τῆὴο ΟραάοΣ 7,αμαέαπιι8. 

6. Αεοία Αροδβίοϊοσυα ασϑοο-" πα, ΓλιοΣ 18 ΜΔ] 86 }}8, ἃ Οοαΐοα 1,80- 
ἀΐδηο οπαγδοίουι 0.8 ἀπο Ἶ8}10118 οχαγαΐο οἵ ἰη ΒΙΠοὕμοοα Βοα]οῖδπα δἀβογναῖο, 
ἀοβογρϑιῦ οδἀϊάϊαυα Το. Ἠκβαάπνιῦβ, Δ. Μ. Οχοπίθπβὶ8, ααϊ οὐ Κι υτωροϊυπι 
ἈΡοβίοϊογιστα ὃχ θοάδθιῃ οοάϊοα βυδ] ηχὶ. ΟΧοηῖ,, ὃ ΤἈΘαῖγο ΒΘ] ἀοηΐΆ ΠΟ, 
1715. ϑ8νο. 

ΤΠο Οοάοχ 1, διάϊδηυ5, οὗ γ]οἢ (8 οαὐϊίοη 15 ἃ ἐγαηβουρῖ, 8 ἀοβουθοά ἴῃ Χο]. 11]. 
Ῥατγὶ Ι. Ρρ. 118----190, ψθθγο ἃ ἴδο- 5β' π}1]6 οὗ 1}}}8 τηδηυβογιρὶ '5 σίνοθ. Τῆϊ5 ἰ5 [ὴ6 βοαγοοβὶ 
οὔ 4|} Μῖν. Ἡδαγηοβ ρυ σαι οῦβ; ἴΠπ6 ἰτηρτοββίου πανὶης Ὀσοη Ἰϊπιϊοἀ ἴο οπα ἢυπάτοα δηὰ 
Ἐπ ΘΠΑΥ͂ σΟρ 65, δὲ ἐέπ 8}}}}Π1πρξ Θδο ἢ. Α ΘΟΡῪ γγᾶ8 βο]ὰ αἱ {πθ δυσίΐοη οὗ (6 ον. σ. Η δι 8 
ΤΑ γασυ, ἴῃ 1810, ἴον ἴΠπῸ βυπὶ οὗ τπϊτίοοη ρουπάβ ἔνο 51} Π1ρδ: ἰδ πον δάογηβ ἴπ6 ὙΘΥῪ 
νδἰυα θα ἸΙΡταγν οὗἉἩ ἴπ6 τυ 6τ8 ἴὸο ἴπῸ ϑίσιοι δὲ ΕΓ. Αποΐποσ ΟΟΡΥῪ δοϊὰ αἱ {π6 
δυσίίοη οὗ Μῖτ. Οσουρὶ 5 ΠΌΓΑΡΓΥ ἴος ἔνοπὶν ροιπάβ. Α ΘΟΡῪ οὗ {Π|8 γΟΓῪ ΓΤαγὰ οαϊείοῃ 15 
ἴῃ ἴΠ6 {υἱῦταγγ οἵ (ἢ Βτλε ἢ Μυδβουμ. 

α. 7λε (οάος Βοεογηοτίαπιι8. 

7. ΧΠΙῚ. Ἐρίβιοϊαγυτῃ Ῥδὺ}: Οοάδχ αγουβ, οατὰ. νογβίοπο 1ωλεἰπᾷ γοίογα, 
νυϊρο Απίο- ΗΙΘγοηγτηϊδμᾶ, οἰἶτὰ Βοοσπογίδησϑ, ἢὰπο ΒΙ1Ὀ]] οἴ 6.85 ΕΠ] Θοίογα 8 
Ῥγθβάβηβῖβ, ϑυτηταᾶ θ46 οἱ αἰ] ρθη ἰταπβογρίαβ οὐ δἀϊζυβ ἃ Ο. Ε, Ματ- 
ΊΗΖΙ.. Μοῖβθθ, 1791 (τορυϊηίθά ἴῃ 1818); 4ϊο. 

ΟΥ̓́ 1μ6 Οοάοχ Βοογπογίδπυβ, οὔ ψὩϊοἢ τηβηιβοτιρὶ (Π15 ρα] οαίοη 8 8 ΠΟΡΥ͂, δῇ δοοουηξς 
[48 Ὀδοη σίνοη ἴῃ ]. 11. Ῥατὶ 1. ὑρ. 121, 122. ἼΠμο ἐγδηβοσὶρὲ ἰβ βαϊὰ ἴο "6 ὀοχοουῖϊοὰ 8 
δτοδὶ δοοΌΓΔΟΥ, δηά 18 1Πυϑἰταῖοα τνῖτἢ ἔτνο ῥ]δῖθβ. 

Ζ. 7λὲ Οὐάοχ ἰεδογίρέμδ 9} ἐλε ἡ ον 9, ϑαὶπέ Μαξίλειν, ἐκ Ττὶηὲξῳ 
Οοἴϊογψο, 1) εδίϊη. 

8. Εὐνδηρθὶϊαηι βοουπάυτα Μαϊῃφυτη, ὁσχ Οοάϊοο Ἐδβοσρίο ἰη ΒΒ: ] ΣΟ ἤ6ο8 
ΟΟΠΠορὶὶ 5 δ. ὙΤυιηϊαι 8 Ἰυχία 0]: οβοσρίαα Οροτα οὐ ϑέυάῖο 
οΒαπηΐβ ΒΑΒΒΕΤΊ, ὅ. Τ᾿ Ρ. δος. ὅδη. Ταύΐη. (0]1. θυ]. Οὐ δΔαἀ)]υηρίίυῦ 
ΑΡρϑμάϊχ ΟοἸ]αύϊοπομι (ὐοα!οἷ8 ΜοπΕΟΥ Δηἱ σομρ] οΐθη8. ὈῈΡ]Ϊηὶ : ΖΕ Ιθυ8 
᾿Ἀοσϑβάθιμ!οῖβ ὁχουάδθαῖ ΒΕ. Εἰ. Μογοῖοσ, Αοδάθπνθ ΤὙρορτδρῃυϑ, 1801]. 410. 
ΤῊ Ῥγοϊοβοπηοηδ ἢ1} ἀἕγ-ῖτο ραροβ, δηὰ σοπηρτγῖϑο, 1. Α ἀσκογιρίίοη οὐὨἨἁ ἐπ 6 τηδηυϑοεῖρε 

861, ἢ δὴ δοσουης οὗ 13 ασο, δηὰ [6 τηοάο οἵ οςοἸ]δίϊηρ ἷξ «ἀορίεα Ὀγ {Πππ ἰεαγηρα οαϊίοσ ; 
δηὰ 2. Αἡ οἰδθογαῖθ ἀἰββουζδίίοη γροοῃοιϊηρ {Π6 ἀρραγθηὶϊ ἀἰβογορδηοῖθα θα ἴΠ6 ροηο- 
δἰοχίοβ οὗὨ .}968ὺ8 ΟἸτίβὲ 45 σοοογάρα Ὀγ ἴῃς Εἰὐνδηρεῖβὲ Μαιδποιν δηὰ [κὸ. Το ἔγαρταθηίβ 
οὔ το Οοάεχ Πδβοτγίριυς δἀγὸ ἔπη ὀχ! ϊοὰ ἴῃ δἰχέν- Ων ἴδο- εἰ δα 1]6 0] δῖθ8, απὰ δα αἷϑο τὸ- 
Ῥτοβοηϊοα ᾿π 88 ΤΏΔΩΥ ρ63685 ἴῃ [86 δσοτηπηοῃ Οτοοῖς 5ηη4}} ἴγρθ. Τῆϊΐ8 ἔσαν οἰαραπὶ νοϊυπια 
οοποϊυἀοθ5 τ ἱἢ ἃ οοἰ δοη οὗ ἴῃ Οοάοχ Μοπεοτιίδηυβ τὶ τ ὙΝ οἰξίο 5 οἀϊείοη ὈΥ [86 Νὲνν 
Τοδίαιιοηῖ, τ Β]οἢ σου Ρ169 {τί γεῖνο ρασοθ. Αἢ δοοουηίΐ οὗἉ {πὲ τηδηυδοτῖρε 18 σίνοη ἴῃ 
Ἔα ἄτες ρμαγὲ οἵ (818 νοϊυτηθ, ὑῃ. 128---180. 

Δ. Τἧε Οράεος 8αη. Οααἰϊοηδὶς. 

9. Απιᾳυΐϊδδίπλυβ Θυδλίαοσς Ενδηρο]οσυτα Οςποηπίσοσαῃ Οοἄοχ 84η-Ὁ4]- 
Ἰοηδὶ8 ἀσοο- 1 ΔΌΠ8 πίοι ποασῖθ, πππαυδῖῃ δάθας οΟἸ]αΐυ8. Αα 51}}}}}- 



Θροῖ. 17. Οτεεῖ Τερίαηιθηΐ8. 1 

τυ ποσ ἱἰρϑὶαβ ΣΤ τλῆ δουρί δοοῦχΑ  βϑίπηθ ἀθ᾽οαπάστῃ, οἱ ἰδρί ἀϊθὰ8 
.ΟΧρΡΥΘπππ ουγαγὶ Η. Ο. Μ. Βεττια. Τυτὶοὶ, 1886. 40. 

ΤῊβ 15. ἃ ὈΘΔΌ]ΪΥ ἸΠΟσταρηθα σοργ οὗὨ ἃ τὶ υδοὶα ταδηυδβοσὶρὶ οὐ ἐΠ8 ἔους Οοβρεϊς, 
νγεϊτεῃ 'ἴπ [Π6 ΠΙΠῚΒ οὐ ἴῃ ἢ ΘΘΏΓΌΓΥ, δηὰ σῃϊςἢ ἴα ἀεβοτι θεά ἴῃ νοὶ, 1ἴ. ρατὶ ἱ, ραζο 2995. 
Νο. 1. σξμρτα. ΤὍΤμο ῥτοϊοζοιηθῃα οὗ {πὸ εἀϊξον ἀοίδὶ! {π6 ρἷδπ δαορίβὰ ἰπ Εἷβ ρυδ]ϊοδίίϊοη, 
δηὰ τῃ6 ΘΧίθτΔ] ἀρρεϑατγαηςε οὗ ἴ{π τηδηυκοτὶρέ ; ψὨΐοΝ, 6 5πονδ, πιυσὲ πᾶνα θθδι τε ἴδῃ 
ἴῃ ϑινΖευ]δηὰ, ἀπ ὈΥ βανθγαὶ οοργὶβίβΊυ 115 δϑ πὶ ν ἢ ἰἢ6 Οοάοχ Βοεγηοσίδηυβ οὐ τῃ 6 
ἘΡ ϑΈε8 'β ἔπη ρσονεὰ, Ομα οβαρίοσ ἰς ἀδυοίβά ο ἴμε ςοπεἰἀδγαϊίοη οὐ ἔπ δοπβιβίοῃ οὗ 
Ἰοιίουβ οοσυττίης ἴῃ (Π6 Οοάοχ ὅ8ῃ- Οδ]]θηβὶβ; δῃοῖβοσ, ἴο 1ῃ6 τωδυβῖηδὶ ποῖφβ πυυϊτθη οἢ 
186 τηδηυβοτὶρί ; δηὰ ἃ {Πϊτά, ο 1[5 οΘουπῖτγ, δηά ἴο ἴῃ αζεὲ πῆθα ἰξ σϑ8 στϊτεη, ΤΟ Ἰασὲ 
οπαρῖεν οὗἉ (6 ὑγοϊοβογηθπᾶ οοηίαϊῃ8 ἃ ΘΟΡΥ οὗἩὨ ἔπ Ῥοοπὶ οἵ ΗΠ ΪΑτΥυ, Βίβμορ οὔ Ατῇθβ, ὕροῦ 
(Π6 Οοερεϊ, νος ἢ 15 ργοᾶχοά ἴο ἴι6 Οοάεοχ 58πη- Οδ]]θηβὶβ, ΤΏ ἔδο-βίτη}]6 ἴῃ θη [Ὁ] ]οννα ; δπὰ 
Ἐδ τυ “Ὅν ΟἸοβαὶν ῥτιηΐθαὰ ραρσεβ οὐ δπποίδιϊομβ ἰθστηϊπαΐα ἐπ 18 σάγει}} οἀϊίρά δηὰ ᾿Ππ|6 
Κηούγῃ νου 16, ἃ ΦΟΡΥ͂ οὗ ψ οἷ '5 ἰῃ ἐμ 6 ΓΙΑΌΓγΑΥΥ οἵ τΠ6 Βυ δ Μυδοιτα. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΥΙΥ. 

ῬΕΙΝΟΙΡΑΙ, ἘΘΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΞΒΞ ΟΕΕΕΙΚ ΤΕΒΊΤΑΜΕΝΤ. 

ΒΕΒΙΡΕῈΒ [86 σΟΙΚΒ οὗ 1.6 Τοηρ δηὰ Μαβοῖ, [μ6 ἰβίοσυ οὐὁἁἩ [Π6 γδγΙΟῚ8 
ΘἀἸοη8 οὗ [86 ατεθκ Ταβίδιηθπί 8 ἰγεδίθα δῇ δοπβί ἀγα ]6 Ἰθηρίῃ ὉΥ 
Ῥυϊαβὶ, Ὀγ Ὧν. Μη] δπᾶ ὙΥ̓ οἰδβίθϊπ ἱῃ 1ῃ6 Ῥ͵ΟΙθροσηθηα ἰὸ {ποῖ οὐ 168] 
οαἀϊοηθ οἵ 1, Ὁ ΜΊΟΒΔΘΙ1Β δπα 18 Ἰθαγπθα δῃηποίδίοσ ΒΊβμορ Μδιϑβῃ3, 
Ὧν. Οτίθβθδοὶβϑ, Ῥγοίξββϑοσβ Βθοῖκ ὁ δῃηὰ Ηδι]οβό, Ὁ Μν. Βυίογθ δῃὰ ὃὉγ 
τ. ΟἸασκο7ῦ Τὸ {πθὶσς Ἰαθουσθ, τ] ἢ να Ὀδοη σομβυ]οα ἴῸΓ 1818 βϑοϊοῃ, 
[6 γοϑᾶθν 18 ὁποθ ἴὺν 4}1 τοΐδγσγθα, ὙηῸ 18 ἀββίτοιβ οὗ βιυγίηρ {18 ἱπὶ- 
Ρογίδην Ῥγϑποὶ οὗ {Π6 ΠΠΓΘΓΑΓΥ ΒΙΒΙΟΥΥ οὗ ἔΠ6 βδοσβᾶ τὶς ηρ8. 

ΤὮΘ [0] οὶ πρ 140]6 ΟΣ ΣΙ Ι15 {Π6 ἴου ῥγϊποῖραὶ ϑδέαπαάαγά- Τοχί- ἘαϊοτΣ 
οὗ [86 ατσθοκ Τδϑίαπιθηΐ, ἐοροῖμοΣ τ [86 ὈΥΙΠοΙρΡΑὶ οἱ οη8 ἩΒΙΟΒ ΔΓΘ 
ἴουαπά θα ρου ΤΠ 6πλ8:---- 

Ῥ. Ἐβαβμυβ. [616-]9.-22-.27--.85. 
ὌΠ ΠΣ ΞΞΠ ΞΟ πὶ ΠΣ ΘΙ ΞΘεξξθεξθεϑοος 

Δἰάμε. ἘῸΪ. Οτ. 1518. .-- Οενδοῖϊ. ΟΑγἴο. α΄. 1529]. --- Οερλαΐσιε. Οοῖ. ΟτΥ. 1594. .-Ὁ 
ΜΒεοδεῖωε. Οεἱ 1524. ΟΥ. 1531--35.--- ΟὐἸπαμε. Οὐοςῖ. ὅτ, 1534. --- Ριαξέεγῖ, Οεἰ. σε. 
1538--40.-.45. .--- απ Εει. Οεὖεἰ. Οτ. 1,κἴ. 1897. 

2. ΟΟΜΡΙΟΤΕΝΒΙΑΝ. 16]4. 
τ 553555-:..:....5..-....ΞΞ Ξ  ξεξςασες τε τε εϑεεε έέασο τ ὡς τονε τις δεκος ας στεευ τς 

Ῥίαπέῖϊα. Οεοῖ. στ. 1564.-75--74--90-9]--1601-14. Ἐο]. Οτ. οἱ [,41. 1572. Οει. 1574-85. 
Ἐρ]. 1.584. --- (επευα. Οτ. 1609. 24πιο. 1619, 1620, Θιο.--- Οοἰάλαφεη. 1158. Οὐοῖ. στ. 
--- Οταίξ. Οτ. [,Αἱ. 182]. Οεῖ. 

38. ΒΟΒΕΕΥ ΚΤΕΡΗΕΝΒ. }1646-49-60. 
- -ος-----------..- - τοο------ς---“-ς---ς-ς--ςς-ς--- -ς---ς-ς-.--.-ς-ς-ςςςςς-ςς-ς-ς-. 

Ορονένιιϑ. υοῦ, ΟΥ. 1552. --- Ἡγεολεὶ. Ἐο]. ΟΙ. 1597. υοά. 1600. Εο]. 1601. Ὠυοα. 
1629. --- ἤρ. Νοοϊαἑὶ ΖμϊοῖΦ. Ἐο]. Οτ. 1687. --- Εάϊε. Κεσία. Ἐο]. Οτ. 1642. --- Οτιερίη. 

1 Τωϊτοά. δα Τεςεἰ. Νον. Ταεβῖ. ὑρ. 405---428. 
8 Ἰηιγοἀυςείοι ἴο {πὸ Νὲνν Τοβί. νοἱ]. 1,1. ρασὶ ἱ. ὑρ. 4929.-.--494.; ρασὶ 1]. ὑῃ. 844.--885. 

Βιβδθονρ Ναγεβ 5 Ὠινιην 1, δοΐαγα5, ρατ 1. ΡΡ. 98 ---“110. ; μϑτὶ 11. ΡΡ. 1---46, 
3 Νον. Ταεβί. νοἱ]. 1, ὑσοϊοροτῃ. ῥρ. 11}.----χχχῖχ. 
4 Μοπορταχητηδία Εογτηθπθυῖοοβ Νονὶ Τοβίδτηθηῖῖ, ρΡ. 110---]] 5. 
5 Βγονῖοῦ Νοιιεία 1τοτδέιγω Οὐδεοδα, ΡΡ. 656---6 64. ; δῃά 4ἷϑο νοὶ. ἴν. οὗἨ [ιῖ5 ἱτηργουρά 

οὐπίοη οὗ ΕδΡειοῖυϑ᾽5 ΒΙΠ]οῖμοοα Οτεεςᾶ, ΡΡ. 839---856. 
4“ Ἡογτα ΒΙΡ]Ϊςε., νοἱ. ἱ. ΡρΡ. 150 -- 169. 
7. ΒΙΒΙΠορταρῃ οὶ ὈΙσϊοΏαγυ, νο]. νἱ. ΡΡ. 168---Φ08. 
8 ΤῊΉΪΒ [20]0 18 ἰβκοη ἔγοτη Μίδβοι δηὰ Βοογηογ᾽ 5 οἀϊιίίοη οὗ 1.6 1οηρ᾿β Βιυ]οΐποοα ὅδοσα, 

δηὰ ἔγοση Ὦν. Ὠἰ θη 8 [πιτοἀυςείοη ἰο τδ6 Κπονϊεάρο οὗ τ1μ6 ΟἸαβδῖος, νοὶ. 1. ὑρ. δ5. 88 δἀϊί, 
ψ τ 186 τοαυϊεὶία οσοτγοοιϊίουϑ δὰ δα οης. 

ΨΟΙ.ΎΥ. Ο 



18 Ετεοῖ Τερέαηεθη δ. [ὀῬασῦ 1. ΟἈ. 1. 

Βυοάᾶ, Θτ. 1555-68.-]|604. Ὠυοά, Οτ. εἰ 1Δ41.1619.--32. --- Σγοελλονεντί. Οεῖ, ΟΥ. 1559-66. 
«-- Βυνἤησεν. Οει. στ. 1569. ---- Ῥοεσείἑα.. Οςε, στ. 15664.--- ρκοκὲὶ, Ὁυοά, ὅν. 1584--87. 
1613-15.--- Βεζσα. Ἐσοϊ. Οτ. οἱ [,Αἱ, 1565-82.-.809--98-- 1642. ..-- Βαϊοπί, Ἐοὶ, στ. 1,Δὲ. 1657. 
- ΜΗ, Ἐοϊ. συν. 1707. --- Κιμίετί, Ἐο]. ΟΥτ. 1710-23. --- Βέγολί!, Οτ. 1788. Ἐρ], εὲ Θἴο. 
--- Ηατάν. Οεῖ, Θ᾽. 1168. 1716. 1819. --- Ῥαῖρν. Οτ, 1816; 1826. Οοί.-- Σογά. Οτ. 
18τηο. 1823. 1830. --- Ογεοιβεϊά. Οτ. 48τηο. 1829. ---- Βίοονα Πεϊαά. ΟΥ. 1852 --56.-39--41, Οεἰ. 
--- (ἀπιδτίάρε. 1834, 1Ωτηο. --- Ττοΐορεο. ΟΥ. 1857. Οεί, --- Ο. Κ. Ονϊηλαίά, τ. 1845, Οεῖ. 

4, ἘχΖεντα. ]1624--38, δεο. 
κ---------------- - -. τ τ-- 

Βοεοϊετί. Οὐςὶ. στ. 1645. .--- (μγεεϊαὶ, Οὐοῖ: στ. 1658--75--8.5--99. .--- ΓΕ. Οεἰ. σε. 1675. 
- Κοπὶσίς. Οεῖ, αν. 1697- 1702. --- ΟΥερογίϊ. οὶ. στ. 1708. --- Ο. Ὁ. Τ. Μ. ὃ. Οει. 
στ. 171].-38. --- Ἡεϊείοπὶ!. Βοϊ. ΟΥ. 1715. ---- Βιντὶὶ, 1149. Οςξ. ---  λίδε, 1808, Οειἰ. --- 

Οαϊϊατά. Ὁποά, ὅτε. 1813. ..-. ΒαΞί!, 1825. Οὐ. ---Δονα. 1897. 4ϑτηο. 

Το οἀϊοηβ οὗὨἨ Βεοηροὶ, Βονγοσ, Οσιεεθαςῖ, Αἰέον, Ηδγνοοά, παρρο δπὰ Τπμοΐϊο, Τιι- 
τϑηη δηὰ Ημδβμη, Βοϊετοοπδάθ, 1 δο τηδηη, ϑοῃοὶΣ, Νδοῦο, Οοοδοῆοαη, δηὰ Τιβοποηάονξ, δα 
ποῖ ογηηθά ου {δε ἰοχὶ οὗἉ οἱἴποσ οὗ {πΠ6 δῦουϑ οαἀὐϊείοι. 

ΟΥ̓[μ6 ναγίουβ αἰτίου οὗ 186 ατοοῖκ Τοϑίατηθηΐξ, τ Β1ο ἢ ἤᾶνο 1ββη θα ἔγοση 
[86 Ρ᾿ΓΘΒ8, [86 [Ὸ]]ΟΥΤΙ Πρ ΠΟΤῈ ΡδΙΟΌΪΑΡΙΥ οἰδίτη 1[ῃ6 ποίϊοθ οὗ [π6 Ὀ10]1ςΑ] 
δίυαθηί :---- 

1. Νονῦπμι ᾿πδισυσηοί οἴπθ αἰ ροηΐοῦ 80 ΕἜΔΕΜΟ Ἐοίογοάδιηο σϑοορ- 
πἰΐθτη οὗ διηθπάδίαμη, ΒΒ 45116, 1516, 1619, 1522, 1527, 1685, ἔο]ῖο. Ὅτ. 
1,λἵ. οἀϊξ, ΡχΣΙΏΘΘρ8. ᾿ 

Ἑταβιιβ Βαά ἴῃς ἀϊοιχυϊςῃοἢ Πορουγ οὗ ρἰνίηρ ἰο ἐπα νον] {Π6 βγεέ οἀϊείου οὗ [Π6 δπέέγε 
Νον Τεβίασιοης. ἢ [{ δ τορσγἰπἰεὰ ἴπ 1519, 1522, 1527, δηὰ 1585. Τ7ῆα ἔχει οἀὐϊείοη 15 οὗ 
ΘΧΊΓΘΙ6 σαυιῖγ, δὰ τγδβϑ οχοοιυϊοά ἡ ρτοδὶ δαῖο, 'ῃ 106 ϑῃογί βρδοθ οὗ ὅνε τμοηΐπβ. ϑοῖηθ 
οἵ τὴ6 τηβηυδοτῖρία το Πα οοῃδυϊοα ἀγα Ῥγοβδοσυοὰ ἴπ ἴ86 ΡῈ]. ΠΙΌΓΑΥ δὲ ΒαἊίο, δυΐῖ 
ποπα οἵ ελοπι ἀγο οἵ νοτγ ρτεδὶ δι αυϊίν. ον ἴῃ6 ἔνας δαὐϊϊου Ὠ6 δὰ φρὶγ ομδ "πω αξοαά 
τηδηυδονῖρι οὗ ἴπΠ6 Αροσαίυρεοβ (εἶηθα ἐοδ}}γ 1042) ; "4 τμοτείογο ἢ]]ρὰ 8Ρ {Π0 οἴαθιπο τὶ τ Ὠἰ9 
οὕ Οτροκ. ἐγδυδίδτίοης ἴγοια ἔπ [.δὲϊη Ψυϊραῖθ. Ηδθ αἶβϑο πιδάθ τὲ οὗ γοδϊησ ουπὰ ἰῃ 

᾿ δ ηυοιδίίοῃβ οὔ [Π6 Οτθεῖς Εδίμοσθ. ὍΠῸ ρυδ]!δαϊίοη οὗ [Π15 οὐϊιίοη, ἴῃ το Πα οτϊ 6α 
6 σοηϊτονοχίοα οἶδιιβα ἰῃ 1 9}0ἢπ ν. 7. Ὀθοδυβο ἰξ νᾶ ποῖ ἴῃ δῃγ οὗ δὶς τηδηιιβογίρέβ, ἰηνοϊνοὰ 
Ὠΐπὶ ἷ ἃ ᾿ΙτοτΑσΎ σοηίοϑὲ τ ἢ 1Π6 ἀϊνῖπο5 οὗ [ουναὶη, ἀπα τἱτ διυπίοα, τΠ6 πηοσὲ Ἰοασηοὰ 
οὗ (ἢ Οομρ ἰοπείδη οὐἀϊίοτβ,, ὉΠ οαἀϊείοῃβ οὗ 1516, 1519, αιὰ 1522, σνοσὰ ρυδ)πηοά 
δείογε 6 βἂν ἴπὸ (ομῃρ!υἱοηβίδη Ῥοϊγρίοις, οτῃ τὰς ἢ δὼ οοτγτθοῖοα ἔμπα οἀϊίίοη οὗ 1527, 
Ῥατιϊου]αυΐν ἴῃ ἴΠ6 Αροσαῖγρβο. Εαβτμι5᾽5 αἰ οη5 γοΓο σοροδίθαϊγ ῥγϊηϊοὰ δου ἢ18 ἀθαίῃ, 
ῬΑΤΕΘΏ]ΑΣΥ αὐ Βαβ]}, Ετδηϊίοσίι, απὰ 1} οἸρεῖοσ. ΑἸ] ῖβ δαϊξ οβ δγὸ τηυοΐι εεἰδοπηθα, ποί- 
ψ] Πϑιδηάϊηρ {Πποῖτ ἔδυ} 18, δηά ἴῃ βρίμθ γϑδβρϑοῖς [ΏΘΥ δζο σοι ἀογοά 88 6118] ἴο τωδηιυβογίρβ. 
Ιη δ ἔγχος οἀϊῖοα Ὦσ. ΜῈ} ἀϊξοονετοὰ δρουὶ 500 νυἱ(ϊδἰθὰ ραββαζοβ, δηὰ δρουῖϊ οϑ πυπατοὰ 
ποπυΐμα ΟὨΘ68; 8 ΘΟΡΥ͂, οπ υεἴΐϊωπι, ἰς ἴῃ ἴπο Οδιμοῦσαὶ ΓἰΌΓΑΥΥ δὲ ἕογκ. ὃγ, Νοΐοπ [δ 
και βίδοιου ἢ υἱηάἀὶσοαιοα Π6 οπαγδοίον οἵ Εγαπτησς, δα ἃ βοιιπὰ ογι εἶσ δηι εἀϊίοῦ οὗ τς Νὸνν 
Τοκίδσαθηῖ, ἤγουν [86 οἰαγροβ οὐ Ὧσ, Ουίθοαςῃ. (Ιπαυΐτγ ἱπῖο [6 Ιπιορτὶῖν οὗ ἐπ Οτθοκ 
ΨΜυϊχαῖςο, Ρ». 410---419.) 

2. Νονυτῃ Τοδίδηιθηΐαπι, τοῦ οἱ ᾿διϊη6. ΟΟπρὶ, 1614. ζ0]10. 

ΤῊΪ5 ἴοστηβ ἴπ6 Δ ΔὮ νοΐυπηα οὗ ἴῃ Οοταρ! υἱοπδῖδη Ῥοϊγρίοίε ποεϊοσοὰ ἴῃ Ρρ. 48, 49. ἱπγα. 
ΤΒουσ ἐξ θα ἔπ ἀδίο οὗ 1514, γοῖ 85 1ἰ τγᾶβ ποῖ δ] ουνοὰ (ο ὕ6 βο] ἃ βϑῃθγα! ]υ υη11] 1 δώ 9, 
δοῖοτο νοῦ τἶπλο Εταδιῖυβ μδὰ ᾿τὶπιθα ἕμσεο οαϊϊίοπα οὗ (ἢς Νενν Ταβίδιηθηξ, ᾿ξ 15 ἰῃ ἔδει 
δῃτ 16 ἀ οἱγ ἴο {Ππ βοοοῃὰ ρἷδεθ ἰπ οὺν 11δὲ. ΤΏ Οτοοῖ ἰοχὶ οὗ (πἰς εὐϊίοι 18 ρεϊπέρα ψ 1 }- 
ουὲ ερ᾽τἰῖδ, Ὀὰε ἐπ 6 γόονγοὶβ γα ἔγθα ΠΟΥ δοοοηϊοα,. ΤΠ οἰαγδοῖοῦβ βϑϑῖη ἴο ἔδνε θθθ οὐ 
ἴα ἐτωϊ δῖοι οὔ ἴποβο ἑουπά ᾿'π ταδηιιϑοτίρίβ οὗ ἴπ6 ἐσ σοηΐυσΥ; δηα ὑσεγὰ ργοῦδθΪΥ ἰβκθῃ 
ἔτοτῃ βοθ πηδπιιβογὶρίβ οὗἩ {παῖ ἀρϑ, τυ δ ϊο ἢ σοῦα σοηβυϊ οὦ ὈΥ ἴπ6 (Οοτηρ] υἱοηβίδῃ θα! οῦς. 
Τῆς Οοπιρ! υἱοηϑΐδη οἀϊέϊοι οοπίδι 8 ἴῃ6 σοἰουταιϊοα ἰοχὲ τοϊδιϊνα ἰ0ὸ {πὸ ὨΡΑΥΘΩΪΥ τυ π655865 
ἴῃ 1 Ζοἢπη, νυ. 7, 8. Ὑεϊειεΐη, ϑϑίη]οσ, απὰ οὐδὸν Ῥγοίαβδίδπε οὐ εἶσ, ὁμαυροα {π δαϊοῦς στ 
Βανίηῃσ αἰἑογοά 6 ἰοχῖ, ἰῃ ογάδγ (0 τηδῖίκα 1ἴϊ σοῃμέοσιηδοϊα ἴο (π6 1,δῖπ ψυϊμχαῖο ; αὶ τῃϊ5 
ομασρα 68 Ὀθθῃ γοδιϊοά Ὦγ ὅὍ6Ζ6 δπὰ Οὐίεβθδοι. Ὑμοῖν νἱπαϊσϑίίοη 16 ρχγοπουῃοεά βδβι:8- 
ἤδοϊοιγ Ὁ Μίοβδο! β (σῆο οομβί ογβ ἐπ6 Αροραῖίγρϑβο ἴο ΡῈ 186 "δαὶ οἀὐϊϊεἀ ρεγὶ οὗ ἔπ (οπι- 

1 Τῇῆὴε ἢγϑὲ ροτίϊον εὐεν ργίπίϑα σαβ ἐχοουίδὰ Ὁγ Αἰάυα Μαηυϊ δἱ ψεηῖσα, ἰπ 1504. Α 
ΘΟΡΥ͂ ἴ5 ἰῃ ἴπ6 Εογαὶ 1ἰθτατγ οἵὗὨἩ Ὑυτροιρυτς δὲ ϑιυσατά, ὙὍὙδα ψ ἢο]6 οὗ 8ι. 705 Οοϑβροὶ 
Ὑ85 Ὀυ δ] 5ηοὰ αἱ Τυθίηροη, ἴῃ ] 5] 4. 

8 Τῃ ἢἷβ ἀἰερυῖοα ψῆἢ Βιαηίοα, Εγασυν ῥγοίδδεοα ἢἷς τοδϊπϑβο ἴο ἱπεοσὲ τ νοσϑο ἴἢ 1 
ψοτο ἴουπά ἰπ ἃ βἰηρὶθ πιδπυδοτίρί. Του ϑέυηϊοα οου]ὰ ποὲ ρσοάυσα ομο, γαῖ 86 ᾽ξ ννδδ 
αἰοινασάβ αἰδοονεγοὰ ἰὼ ἴπο Οοάεχ Βυϊίδηηίσυβ (ον Μορείογείβηι.5), 6 τωσπυδβοτὶρὲ οὗ Ὠ0 
ἄτοαὶ δητ4υν, Εἰταβπνιβ 6]: Ηἰταβ6}} Ῥουπὰ ἴο ἱπρογέ ἱξ, δπὰ δοοοσάϊησ᾽ὶυ δἀπιϊεἀ ἐὶ πο 
δὶς ἰἰτὰ οαϊίοη οὗ 1522. 
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Ῥ᾽ υἱεπεῖδα Οτεοκ Τοβέδπιθμε); δπὰ αἷϑὸ ὕγ ᾿ἷβ δηποίδίονγ, Βίβορ Μαζϑῖ, ψσνῆο εἰδίεβ {ἰναὶ 
815 σατο, ἐπ φοκεγαὶ, ἰ5 οἴ ἰσυς. Εδοσ τπουρἢ Πα [85 οὗ ορίπίοπ, {πδὲ ἴῃ βόσῃθ ἔἥενν εἴηρίε 
Ὀδβδασεβ, ---α ἴῃ Μδίί. σ. 25. δηὰ 1 20} ν. 7. --- ἔνθ ὺ (οἱϊονν [6 ΨυΪμαίς ἰῃ ορροαϊ(ίοη ἰο 
4}} 156 Οτοεῖς τηδπυβοσρίβ, ἢ6 28 δδοογτίδι ποιὰ, ἔγοπι δοίυδὶ οοἰϊδιίου, ἐμδὶ (οτθ δγθ τῆοτο 
ἴδ ἵτο δυπάγεα μαβεαρος ἰπ ἴπὸ (δίδοὶιο Ἐρίβεϊος, ἰὼ ποῦ 186 Οοταρ]υίοπείδη Οτοοῖς 
ἰοχὶ ἀϊδίετε ἤοαι {86 ἰοχὶ οὗ 6 Ψυϊβαίθ, δα ῥγιπιθὰ ἱπ ἐμο Οοτορὶ υἱομείδη εὐϊίοη. ΤΉΘ 
πιδῃ υδοτίρί υδεὰ [0 (ἷς φδαὐϊιίοι ἀτὸ Ἵμιαγβοίετίϑθα δὲ θεϊῃρ ὙΟΥῪ δηιίθης δπὰ υϑσυ οἼοττεεῖ, 
δυΐ 1Π]58 δβεοσγίΐοῃ 15 οοπιίγδάϊοιοὰ ὈΥ ἰοΐοτηδὶ ουὐϊάθηςς (866 ἢ. 47. ἐπ7γα); δῃὰ ἰξ ἷ8 ἃ πιοεὶ 
Τοτ ΑΓ ΚΔ 0]6 ἔβοῖ, (μδὲ ““πθογενεσ τοοάοση Οτοεῖ τηδηυβοσίριβ, τοδηυδογὶρι5 υυτὶτίοη ἴῃ τη 8 
Εὐγι οι, ἐσυγιοοηίι, ον ϑΛοθηε σεπευτίοε, ἀἢ εν ἔοστα το τηοεὲ δηιοηὶ σθοκ ΤΩΔΏυδογρίς, 
διὰ ἤἥοτα 86 αμοίδεϊοῃβ οὗ {μὲ εαεὶγ Οτθοκ ἔδίποτε, ἰῃ ομδεδοιετίδεὶς τοδάϊησε, (ας Οοοιρὶυ- 
ἰεηδίδη Οτϑεκ Τεαίδιπθωϊ αἰπιοεὲ ἱηνασίδο!υ δρτεεο τὶ τὰ ἔνα τηοάοτη, ἴῃ ορροεϊιίου το {86 
δηϊϑηΐ πιαπιυδοτιρία, ὙΠετα ἐδηποῖ θα ἃ ἀουδέ, (Βοτοίοεο, (δὲ (86 Οοτωαρ!υϊοπείδη ἰοχὶ νδβ 
ἔοστηο ἤοτν τοούσσπ πιλπυδβοτίρίς αἷσπθ." (Βίεβορ Μανβι᾽» Ὠἰνίηϊγ 1,δοίατος, ρασὶ ἰ. 
Ρ. 956.) Τδο τοεϑασγείιθα οὗ πὸ ἢ δηΐδῃ ῥτγοΐοοδοε Βίγεῖ ἤδνθ δον ἴμδξ (86 Οοτωρ]υοπείδῃ 
ϑάϊίοτα παν τηϑάθ πὸ υ88 ὙΠαδίουον οὗ ἴπο Οοάεχ Ναϊίεδηυς, ἐβουρὴν ἐμογ Ὀοαδίεά οὔ να υδδὶο 
Τηδη θοτρί5 Βεὶπρ' δϑηξ ἴο βοτὰ ἔγουν (Π6 αιίεδη ᾿ΣΌσασγ. 

8. Νονυτ Τοϑίβδιμθηίυτη, ἀγθθοθ. Ατγροηίογαίϊ, ἀρυὰ ὙοΟΪρμίυτη Οορμα- 
ἴδυιῃ, 1624. 8νο. 

Α ταῦτα δηὰά υδυδῦ]α οἀϊῖοη, ππϊεῖ τς σαγτιοαὰ τπγουσῆ π6 Ὀγαββ ὈΥ͂ Φοδη 1,οἸΐσοσγυϑ 
ΤῊ αὐϊοη οἴἩ ΟΘετθεϊϊυς, ρτϊηϊεά αἱ Ἡαρσυδηδο (Ηδρεηοδ) ἴῃ 152], ἰῷ ᾳυδτίο, 65 Ὀδϑῃ [ο]- 
Ἰονγεά ἴῃ τη ϊ5 ἱτηρτοβξείοη οὗ με ατεοκ Τεβίατηεηῖ; νος 15 ἀἰνίἀοα ἱπίο Ἐπαρίοσα, θυ ποῖ 
ἰπῖο νοῖβεβ. Μαδικ σχὶ. 96. δῃιὰ {πὸ ἀϊξρυϊοὰ εἴδυδα ἴῃ 1 Φοδῃ ν. 7, 8. ἀτὰ Ὀοίν οπίἰοά, 

4, διγηοηΐβ ΟΟΙΝΖΕΙ. -- Ἢ Καινη Διαθηκη. Ἔ» λευτέτια των παρήσιων, 
παρα τω Σιμωνι Κολιναιω, δεκεμξριον μηνος δευτεραν φθινοντος, ἐτει απὸ τῆς 
ϑεογονιας α. φ. λ. δ. (Ρατί8, 1584. 8γνο.) ᾿ 

Αἱ εὐἀϊείου οὗ δκἰηρυ αν τσὶ γ, Ὀοδυΐγ, δπὰ οογγοσίηοϑα : ἰὲ (οἰϊον (86 ἰοχί οὗ πο Ἐταδιιδη 
πὰ (οτορ] υξοπεὶδη οἱ εῖσιβ. Οοἰϊοδευα ῃγῶϑ ἃ ὙΟΥῪ ςδεείωϊ ῥγηϊοσ. Ἐς δα θθθῃ ὑπ 8} Υ 
οπαγροά ψἱτ ρδτεὶδ! γ ἰῃ ΤΟ] οννἑ πα δοτῶα ὑπ κπονη τηδαυδοσίρίδ; Ὀυὲ ἔτοτω {6 δοουξαίίου 
μ [85 Ὀδθῃ ΠΥ ὁχοποσδαίθα Ὁγ Ὦτ. ΜΙ} δηὰ ΥΥ εἰεἰείῃ,. 

ὅ. Νονυπὶ Τοβίδιηθηΐι, ατθοθ. [υἱοίϊδ, ὁΧΣ οἴδοϊηα ἘοῦοΣΕ ΞΒΤΕΡΗΑΛΝΙ 
ΤΥΡορτΆΡΩΙ, Τυρὶβ Βερὶϊ8. 1646, ἸΖηο. 1549, Ἰ2)ο. 1660, ἴο0]1ο. 

Τῆο γεέκετ οὗὨἉ {ππ 686 οἀ 1015 8 504 }}γ «4]16ὦ 6 Ο πεέγυγϊοανε Ε αἰξίοη, ἴτοπι {Π|6 ἱπιγοάυσίοῦγ 
δεηΐίδησο οὗ ἐδο ῥγοίδος, Ο πείγίβοαπει τεσὶς ποείσὶ ορίνεὶ εἰ ρταείαπεϊδεϊθιὶ ῥτίποὶρίς {ἰδεναϊἑαίεηι. 
{τ δας αἰτγαγε ὕϑο δα πιίγοά ἴῸγ (6 ῃοδίῃοε οὗ ἰΐβ ἐΥ̓ΡΟζΎΔΡὮΏΥ, 88 νγοἶ] δὲ ἔογ ἰἰς σοσγεοΐῃεεδ, 
οπἶγ {ιρεῖοε οτταῖδ (ἰϊ ἰς καὶ) μανϊηρ ὕεθη ἀϊδοονογεὰ ἰῃ ἰϊ. Ὀεγὶ δέορδοης οοπρ ] θα (ἢ 15 
οὐϊείοι ἔγοτη 1μὸ (οιτυρ!υἱοήδίδη, δηὰ τ οαἀϊίοι ῥυϊηιθα δὲ Βαβὶὶ, ἴῃ 1431, δηὰ δραΐϊῃ ἰπ 
1535, Ὁ Φομη Βοροὶ 5 (τ οἢ 1α5ὲ (Ο]] ονοὰ τπ6 εὐϊοη5 οὗὨ ΕταἼειηυβ, δηὰ {παὶ οἵ ΑἹάυ", 
Ῥτὶ πιο ἴῃ 1518,}) ἰοροῖμος τὴ ἐπ ἢ οαπίοη οὗὁἨ Εγδϑῖηυ5 δοοογάϊηρ (ὁ Οτίοβῦδο, δηὰ 
ἴτοπι ἤθη δηϊίοηξ τπδηιϊβοτὶρβ ἰὴ ἴΠ6 ἤογαὶ Πἰῦγατυ δὲ Ῥαγῖς. ΟὐἹοβῦϑος (ἴοι. ἱ. ῥσοϊεζ. 
ΡΡ. χῖν.---πχχὶ. ) ἢδ8 ρίνθ α ἰοηρ δηὰ οσγι ἰσαὶ Ἔοχαυιϊ παίϊοη οὗ [μἷ8 οἀϊιΐοη, δηὰ οὗἉ ἴπ6 τηδῆυ- 
δοτὶρὶ5 σοῃβυ ] οα Ὀγ ϑέορηθηβ ἴον 16 ἴἤγϑο οἀϊϊίοπς. διορῇθη3᾽5 ἤγεὶ εὐϊείου αἰ δότε ἔτοτη τΠ6 
Οοτρ] υἱδηβιδη ἴοχὶ ἴῃ 581 ᾿πβϑίδηοοα, οχοϊυῖνο οὗ πὸ Αροοαῖγρβο, ἰη νος 6 οἸοβοὶγ (Ὁ]]οννα 
Ἑταβτηυβ. 716 βεζονὺ εὐϊ(ίοη οἸ οσοἷν τ βοπ ]65 ἴΠὸ ἔτει ἴῃ 115 Οχίοσίου δρροδγαποο, ὑιὲ ἀἸ Ότα 
ἔγοπι ἴἰ ἴῃ 67 μΐδεθε; οὗἩ νης ΟΣ ὅγὸ ἀουδεδι γτεδάϊηρε, 357 ποῖ σϑουΐπο, δὰ 26 ροπυΐπα; 
50 παι {Πϊ5 Ἰαϊέος οαϊίομ ἢ 88 οἱουθῃ σγοδαϊηρ οὗἁὨ 655 αὐἱδουῖν τΠδὴ (ἢ ἔοττηοσ, ἴὸ τ ἢΐςῃ, 
Πσυονοσ, ἴξ ἴα ῥγοΐοιτεα οἡ δοοουῃῖ οΥὗἨὨ 115 ρσ,οδίοσ σα  Υ δηα σογγεοΐπελβ [1 15 115 βεοοπὰ 
οὐϊείοη νυ ἢ ἢδς τῃ6 γοτηδε κα Ὁ]6 ουγϑίιτη ᾿μῖγες ἴοσ ρίωτεα, Ἰη 1Π|6 185πὲ πὸ Ὀυὲ οἠο οὗ [ἢ Βτεῖ 
Ρᾶξε οὗἉ πο ρῥτεΐβοθ, οσοδδίοποα ὃν ἐπ ἐγδηβροβίζίοη οὗἨ ἃ βἰηρὶο Ἰεῖῖοσ. ὙΠ τῆσαν οἀϊίοη οἴ 
1550, ἴῃ (ο]ϊο, 5 ἃ ομοίκἀ᾽ ευντο οἵ Ξρ]οπάϊὰ ᾿Ἰγρορβταρδυ. [ὑ γδὲ ὁὔοα δι ρροβοὰ ἴο ἴανβ ὕθϑῃ 
ἰοστιθά θπγοὶυ ου ΤΠ 6 δ ποσὶν οὗἩ Οτοεΐ τηδηυυβεσὶρίβ, τ οἢ δίορῃθης ῥτοΐδββες, ἴῃ ἢΐ5 ρυθ- 
ἴπεο, ἴἰο πᾶνε οο] αἰοε ἴοσ παῖ ρυγροβο, ἃ βοσοπὰ, ππὰ ονθῶ 4 (Πγὰ {ἰπηθ. 80 ἴδγ, πονγονοσ, 
τγα4 ἰῃϊ6 ἤσοπῃ Ὀοϊηρ [ἢ οῶ56, [88 {Π6 τοβοάγοῆες οὐ οὐ το ἤῶνε βῆονηῃ τδδῖ, Ἔχοθρὶ ἴω (6 
Αροσαῖγρϑβοθ, ᾿ξ 15 βοδσοοὶν δηγτΐηρ ποτα ἴῃ ἃ τορυϊηξϊ οὗὨ Εἰγτδβιηυβ5 ΒΑ ἢ) οαϊιοη. ΤΒουρὴ 
115 γαΐ δ 85 ἃ οὐ εἶοδὶ πον '5 5 σοηβί ΟΥ̓ ὈΪγ τοἀυςοά, τ αἰηριΐαν Ὀδαυγ οὗὨ 118 ἴγρο- 
ταρἢν (ὙΠ ἢ ̓δ5 τατεὶν Ὀθοη οχοοοάθαὰ ἰῃ τηοάθσῃ {1π|65) δδ5 σϑιιβεά 1ὲ ἴο θ6 οοπεϊἀογοὰ δ5 
ἃ ἀϊδεϊη συ 3Πῃοα οτπαιηθηὲ ἴο δὴν ᾿ἰῦτασγ. Ἐοροτί ϑίερῃθη τορτιπἰοὰ ἴπ6 Οτοοῖς Νὸν Τοεῖδ- 
τηοπῖ δ σθηονα ἰῃ 1551, ἴῃ 8νο., ἢ τ86 Νυϊχαῖα δηὰ Ἐτϑετηυβ᾽Β [,διΐπ νϑσβὶ οῦβ, δηὰ ρμ8- 
Υ8}}6] Ῥϑβδδροβ ἰῃ {Π6 τηαγρίη. ΤΠΐβ ἰβ 1ἴΠ6 βοδγοοβὶ οὗ δὶ] 8 θὰ ]ο8, δηὰ ᾿β τοιησ καῦ 6 ἴος 
Ρεΐης ἴῃς ἤτβε οἀπίου οὗ ἴηΠ6 Νὸν Ταβίδιηθης αἀἰνϊ ἀφ ᾿πη0 νουβο. (Μδγεῖνβ Μ|ς δοϊϊε, 
τοί. 11 μαγξ 1. ὑρ. 446. 448. ραγί 1ϊ. ρΡ. 848, 849. Οτεβθδοῦ, Νονυ. Τεβί. Ρ. χυ.)ὺ ὅπΠο οἢ6- 
ΤΕΓῖοΡ οὔ Βοδοτὶ δίορμθηβ, 45 δὴ οἀϊΐοσ οὔ ἴῆς στοεῖὶ Τοεκίδτηθηϊ, ἢ85 ὈΘΟΩ ο]α ογαίο  Υ νἱηαϊ- 
οαἰοὰ δραϊπϑὲ 1Π6 οτἰεἰοϊβιης οὗ Ῥτοΐδεδοτ Ῥοσδοη, ὃὉγ ἴῃς δον. (. Ῥ, τεβνε), ἱῃ τΠ6 ἢτγβὶ 
υοϊυτοο οὔ ᾿ἷ5 “" γίονν οὔ 1Π6 οαυὶν Ῥαγιβίδη Οτγοοῖς Ργϑθθ" (Οσχίοσγά,] 823. 8νο.), δῃιὰ δἷοο ὈὉῪ 
(80 δεν. Εσδαπεὶ Ηυγεῃο, γδο 845 ἰῃβοσίεα 8 βεῦῖες οὗ ρβροῖβ ἴω {πο τ ϊτὰ, Ἰουσῖ, απὰ ΒἢὮ 
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νοϊυπιοβ οὗ ἴῃς Βγιε 8 Μαρασίπα ἔογ 18383--834, ἴῃ στῇ ἢ (Π6 δἰδίοπιοπὲς οὗἩ Ῥογβοῃ, Οτὶθβ- 
Ὀδοῖ, δηὰ βοτηὴθ οἵποσ τηοάθσῃ οὐιεἶοβ, ΓῸ τηϊηυο}γ ἰηνοειαίοά. Το ἰοχὶ οὗ ϑιίορβθηςβ 
ἐλίγα οαἀλιῖοη τνᾶς Ὀθϑυ τ Πγ ρτὶ πιο δὲ ἐπα (διδεί σε [Πϊνογοὶῖν (οΥ ΡΙ11) Ῥχεββ, 'ὰ 1886. 
1115 ἀαβογιρϑά, ἐνήγα, Ρ. 40.. Νο. 63. 

6. Νονυ Τοβίδιηθηΐυτμῃ, οαπὰ ὙΘΓΒΙΟΠΘ [,Αἴη8 νοίοσὶ, οἵ πουὰ Τμοοάουὶ 
ΒΕΖα, ἀασπονα, ἴο]1ο, 166δὅ, 1576, 1682, 1689, 1598.ὡ. (ὐδηια σία, 1642, 
[ο]1ο. 

ὙΠΟ πον Τοβίαπιοηπί οὗ 1565 15 {πὰ ἢγβε οὗ τῆ οἀϊιίοηα οοπάυσιοά ὈὉγ ΤὨοοάοτο Βοζα, νΒο 
Ὑ85 8 Ὠδίϊνε οὐὗὁἩ ΕΥΒΠοΟ δπὰ ἃ Ῥγοίοβιδπί, δηὰ ἢρά ἰο δι σογ δηἠ οἡ δοοουπὶ οὗ 15 στο] σίοη. 
ΤῊς Ὀαδὶς οὔ 8 ἰαχὶ νας ἴμο τπϊτὰ οἀϊτίοη οὗ Ἀοῦοτὲ διθρῆδθηβ, ρεϊηιθά ἴω 1550, ἤγοτῃ τσ ῃῖοῖ 
πα ἀεραγίοά τ θόπονοῦ ἢ Τπουρῆϊ ἢ μδὰ ροοά τοδβοῃβ ἕοσ ϑυοῖ ἀαραγίμτο “ΤΠ ΟΥ̓ ΓΙοα] 
τηδίοτδὶς τ ῃϊο ἢ οπιρ]ογοὰ ψγογὸ ἴοσ {πὸ τηοβῖ ρατί (Ππ6 βδῖηθ 88 ἔβοδοα τ οἷ μδὰ θθθη υδοὰ 
Ὁγ Βοδετί διορῆοπβ. Βυῖ "δ Πδά ἸἸονίβε ἰῃς δἀνδηΐδζο οὗ ἐπὶ υεγυ δηϊθηξ τωδπυβοτίρί οὗ 
το Οοβρεὶβ δηὰ {πὸ Αοῖς, τνϊο πα δϑεγνγαγάα βοηὶ ἴὸ 108 υπϊνογεὶιυ οὐ Οδπιυτγιάμχο, δπὰ 
ψν ἰοὶν 15 Κποισῃ ὈΥ ἴμ6 παπια οὗ ἴπ6 Ὁοάοχ Βεζββ. Ἧς μιδά 4150 ἃ υϑῦγ δῃϊίθηϊ τωδῃυβοσιρέ 
οἔ ὅι. Ῥαι)ὶβ Ερίϑι16β, τυ ϊοῖ Βα ρτοσυγοα ἔγοτῃ ΟἸἹοστηοηὶ ἴῃ Εσδησο, δηθὰ νοὶ 15 Κπονσῃ ἈΥ̓ 
16 πδπια οὗἩ τπ6 (οάοχ ΟἸαγοπιοπίαπιιβ. [1,αϑεῖγ, μ6 πὰ (6 δἀνδηΐαρο οἵ ἴδ ϑυτίας νϑὺ- 
βίο, τ ῃ]οἢ μδα Ὀδοη ἰδεῖν ρυ ] 5ἰνιοά Ὀγ Ττοιηθ]] 5, τ ἢ ἃ οἷοβα 1, δἰΐη ἰγαηβαίῖοα. Βυΐ 
186 086 νγῆ] ἢ ἢ τηδὰδ οὐὨ ἢἰ5 τηδίογι αὶ νγᾶβ ποῖ βι)0 ἢ} 88 τῇ ἷρῃϊ μβανα Ὀθθη Ὄχρβϑοϊθα ἔγομι ἃ 
τηδῃ ΟὗἩ ΒοΖϑ 8 ἰσαγηΐηρβ. [πειοδὰ οὔ δρρί γίπρ ἢἰβ ναγίουβ γοδάϊηρβ ἴο (πΠ6 δπχθηἀαδίίοη οὗ 868 
ἰοχί, ἰδ υφοὰ ἐπθπὶ ΟΠ οΗ͂ν ἔοτ ροϊοπιῖσαὶ ρυτγροβαβ ἰπ ἢἷ5 ποῖθβΊ [Ἃ|6ἢΠῤ6 βδβοτγῖ, πῃ διποπάεα 
ϑιθρμθηββ ἰαχί ᾿ῃ οοὶ ταοτγο ἔθδη ΠΥ ρδοοβ ; δηὰ ὄνθῇ 8686 δηθηαϊΐοπβ ογα ποῖ δ υγἂγς 
ἴουπάραά οὔ Ῥτοροσ δυϊπογιγ." (Βίβπορ Μαγθη 5 [δοῖατοβ, ρατὶ '. Ρ. 109.) 628} ἐλίγὰ 
οὐἀϊεΐοῃ οὗ 1582 ἰ5 οσοπβιἀογρὰ 8δ8 ἴΠπῸ πηοϑβὲ οοτηρίοῖα οὗ Πο86 ῥεϊηϊοα πάθον ἷἰ5 οὐσῃ 6γα ; δυΐ 
4}} Βα οα!ἰοη5 αν {86 νυΐϊραῖο [δῖ νογβϑίοῃ, δηὰ ἃ ποῖν οὔς οἵ ἢἷβ ονῃ, ἰοβεῖμοσ τ ἢ ΡὨ]- 

- Ἰοϊορὶςαὶ, ἀοσίτϊμα), ἀπὰ Ὀγϑοιῖῖοαὶ ποῖοθβ. Τηδ τορτίηϊ οὗ Βοζα᾽β Τοβίδιμθηϊ, δὲ (διηρτιμο 
ἴῃ 1642, υἱεῖ (Π6 δααϊείοη οἵ «Ψοδοδῖτι (ΔΙ ογαυ 58᾽5 ποῖοδ5, 15 οοποιἀοτοά 85 ἴΏ6 δαὐξέίο ορέϊπια. 
ΤΙ “ ογἰεἶοαὶ Ἰαρουτε" οἵ Βεζα “οἰδὶπι δὴ θβρθοῖϊδὶ οϊΐςα ἔγοσα {πὸ ἀθίθγοηςθ ραϊὰ ἴο {π θὰ 

γ 1πὸ ἐγβηϑίαῖοσβ οὗ ἴῃς Πρ] 5} δυϊποτίβοὰ νογεΐου ἢ ψθο ἰπουρὴ ἴμπον ἀϊὰ ποῖ ἱτηρ] 11} γ 
0] ]ονν Β628᾽8 ἰοχῖ, γοῖ ἤανα γοοεϊνοά ἢἰβ γϑδαϊηρβ ἱπ τῆν ρα β88αρε5, τ ογο 6 ἀἰθετβ ἴγουλ 
δέερῃθηβ." (ϑουίνεποι᾽ β ϑυρρ!οπιθηῖ ἰο ἔπ6 Αὐξποτγιβεὰ Ερ δ νογείοη οὔ ἴπΠ6 Νὸν Τεςῖ- 
διηθηΐ, Ρ. 7.) Μτ. 8. [88 βροοϊῆρά ΠΗ γ-51χ ἰηβίδποοβ ἴῃ γὨ]Οἢ ΟἿΓ ἘΠ Β᾽ ΔΙΊ Οἢ αρτθοβ 118 
ΒοΖαΒ Εἀϊτίοη οὔ ἴῃ Νουν "Γαοβίδιηθηῖ, δραϊηβὲ ἴμδὶ οἵ βίθρῃϑηβ; δηά ἔπθπὶν ᾿πβίδποοβ ἴῃ 
ΒΟ ἢ οὖν ἰγαπαδϊδτίοη αρτθοβ τ ἢ ΒίοΘρ θη δραὶποὶ Β6ζα. (1014, Ρρ. 7, 8.) 

7. Νονυμ Τοβίδιμθηίυμι ἀταοὸ, Ταράμηϊ Βαίδνογσαῃμ. ΕἘχ Οβιοῖμα ΕἸ,- 
ΖΕΥΤΒΕΙΑΝΑ, 1624. 1210. 

ΤΠ 15 της βτπὲ οὗἩ [86 ςοἰοερχαιοὰ Ἐ]Ζονὶγ δα ϊ εἰ ο5, ἀπ ἄσεβογνος (58γ8 ΒΒ 5ηοΡ Μδσβἢ) ἴο 
86 Ῥαγιϊσυ ]ν ποιϊσοά, Ὀθοσαιιθθ {μ6 ἰοχῖ οὗἩ ἰΠ6 Οτοοῖς Τ᾿ βίδιμοπῖ, πιο ἢ μαὰ Πυοιϊυδίοά ἴῃ 
16 Ῥ»τοσοοάϊηρς εὐἀϊτῖοηβ, δοαυϊγο ἴῃ [Π|5 ἃ οοῃδίβίθπου, δηα βθοπιρᾶ, ἀπγίηρ ὑρνϑτάς οὗ ἃ 
δοπίαγυ, ἴο Ὀ6 Θχροδοά (ο ΠΟ ἔπξιγο δἰ ἰθγαίίουθ. ΤΠ ἰοχὶ οὗἹἉ Τἢ158 δ 0 Ὧδ5 θδοη [Π6 Ρ4515 οὗ 
Δἰπιοβί Ἔν ΓΥ βυρεθησθηξ ἱτηργοβδίοη. Ὃ εἰβιοῖη δάαρίοα 15 νδσῖουβ γοδάϊηρβ ἴο 1 ; ἀπά 1ξ 88 
δοηυϊτοὰ ἐμὲ δρρεϊδιϊοη οὗ ““ Τεχίια Πεοερίμα." “ΤΏ ρόσβοι ψῇο σοπαμυοίοα [8 οαἸπίοη 
(ἴον ΕἸσζονὶνγ νγᾶβ οῃἱυ {πὰ τι ῃίθγ) 15 δ ργοβθηΐ ἀηκπονῃ ; θυῖ, ψΠοονοῦ Π6 τνᾶς, ἢ15 οὐ εἰς α] 
Θχοσίίοῃς σετο σοπβηρὴ τ} 8. ὩδΤΤΟν σοπιρά55. ΤΏΟ ἴοχί οὗ {15 δα είοη γᾶς σοριοα ἴτγοιῃ 
Βοζαβ ἰοχῖ, ὀχοορί ἴῃ δϑοιιΐὶ ΠΗ͂ ρίαςοβ ; δηὰ ἰπ ἴπθ56 ρ͵]δοος ἴἢ6 τοδάϊ 8 γογὰ Ὀοττγονοα 
Ῥδυιὶνγ ἴτοπι ἴπ6 νατγίοιιβ τοδαϊηρε ἴῃ ΘΙΘΡΠ ΘΠ 5 τη ΥρῚΠη, ῬΓΕΟΪΥ ἔγοπι οἴ οΥ οαἑιοηδ, θὰ σογ- 
ἰδ ἰγ ποῖ ἔτοπι ΟὝὐθοΚ πιδπυβοτιρίΒ. ΤῊΘ ἐεσέμα τεσερίμα, Ἐποτθίογθ, οὐ Π6 ἔθχὶ ἴῃ σοτητηοῃ 
0.56, τγ;δ5 οορί οἷ, ἢ ἃ ἔδνν θχοθρι! 8, ἔγοτῃ ἴῃ ἴοχὶ οὗ Βοζα. οζα Πιτηβοὶ  οἰοβοὶν [] ] οὐνοὰ 
ϑίορῆδηο; δηὰ ϑίορῃθηι (ὨδπΊοΪΥ, ἱπ 5 τηϊτὰ δηά οἰ οΥ δα! εἰ οη) οσορὶοὰ Βο] οἷν ἔγοστα ἴμ6 δ. ἢ 
οἀϊείοη οὗἩ Εταϑίγυς, ὀοχοθρί ἴῃ τθ6 Βονοϊαίίοη, τίοτα 6 [οἰ] ονοά βοπιοιῖπιος Εἰ γαβηιβ, δοπθ- 
κἴτηος [η6 ΟΟτρΠ ιτοηβίδη οἀϊτιοη. 6 ἰοχὲ ἐποτγοίογο ἰῃ ἀδὶγ υ56 σοβοῖνοβ 1[56}} δί 1δϑὶ ἰηῖο 
1)6 Οοπιρ! υἱοπεῖδη δηὰ ἔπ Εταϑτηΐδη δαὐϊοπθ. (Βίβμορ ΝΜδυβῃ 8 1,ϑοΐαγος, ρατί ἱ. ῥ. 110.) 
Το ΕἸζονὶνγ οἀϊείοη οἵ 1624 νβ τοργϊπιοά δὲ 1 ονάρη ἴῃ 1633, δπὰ α τηϊγὰ τἶπιο ἴῃ 164], 

αἱ Ατηβίογάδῃ ἰῃ 1656, 1662, 1670, αηὰ 1678, ἀπὰ 450 δἱ ϑοάδῃ, ἴῃ 1628, Οτ. - ΟΥ̓͂ (656 
νδτῖοιιβ ἱτηργοββίοηβ, {πὸ 1 ογάρη οαἀϊξίοη οἵ 1633 ἰ5 116 Ὀδβὲ δηά ἴπ τηοβὲ γϑαϊιιοβῖ: ἰδ 
85 ἴΠ6 ἴοχὶ ἀἰνϊἀφἀ ἱπίο ξοραγαῖα νεῖβθθβ. Τὴ οαϊείου ρυϊπιοὰ Ὁ. Ψ96ηπου, δὲ ϑοάδη, [88 
Ἰοηρς θϑθη τορβαγάθὰα δ5 ἃ ἰγροχγδρ!οδὶ συγ θῖν. [{ 15, πουσουου, στοδεὶν Ἰηΐογιοτ ἰὴ ροϊπὲ οὗ 
Θχϑοιξίοη ἴο ἴπο ᾿γθδιι ει }}ν δυλδὶὶ δηὰ οἶθασ οαϊεΐοη ῥτϊπίοά Ὀγ ΒΊθδυ δὲ Απηβίογάδμ ἴῃ 1693. 
(Βτευποῖ, Μδημοὶ, ἴοι. 111. Ρρ. 432, 4335. Πιράϊ 8 Τπίγοά. ἰο 1πΠ6 (ΟἸδξδβίςβ, νοΐ. ἱ, ρρ. 186, 
197.) Οοοά οορί65 οἵ ἴμ65ε τηϊηϊδίατγο θἀϊ εἴτ δσὸ βοᾶτοο δηὰ ἀθδγῦ; Ὀυϊ (ΠΟῪ ὅγὸ ὈΟΓἢ βυτ- 
ῥδβοοὰ ἴῃ κι᾽ [Π 658 οὗ β'ζε δηὰ ἴῃ ἐγρορταρῃϊοαὶ ποδίμποας ὈῪ ἴΐπε [πάσῃ οαἀϊείοη οὗ 1827, 
Ῥυθ βμοὰ Ὀγ Με, Ριεκογηρσ. 866 Νο. 5]. Ρ. 84. ἐπΐγα. 

8. Νονυμὰ Ταβίαμπιθηΐυτη, βίυἀϊο οἱ Ἰδῦοσα ϑίθρῃδῃὶ ΟὝΒΟΕΙ1,ΞΙ. Αἰὰ- 
βἰοἰάσηι, 1658, 12π|ο. 167, 1685, 12το. 1699, 8νο. τ. 
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ΑΙ] (86 εὐϊιΐοπϑ οὐ Ουτοοίευβ οὐ Οουγοοῖΐεβ ἀγὸ ἴῃ μτοδὲ τερυΐο ἴοσ ἐμοὶγ Ῥεδυν δηὰ δο- 
ΘΌΓΒΟΥ : ἴπε ἰοχἧ 15 Τοττηθα ὁπ {ἰπαὶ οἵ {6 Εἰσανῖτθ. Ηδ α8 οοἸ]δοίθά ἴπῸ στοδίθβδε πυσηῦοῦ 
οἴ νδγίουβ γοδάϊηρ ἴο δ6 ἰουπὰ ἰῃ Δὴγ οἀϊιίοη οὗἨ {6 Νενν Ταβίαδπιθηι ρτίον ἴο {παΐ ἴῃ ἴῃ6 
δἰ χτῃ νοΐϊατηο οὗ Βίβῃορ Ὑ αἰϊοπ᾿β Ῥοϊγρίοιε. ΤΏ εβ6 ναγίουβ ἰθοιοηβ ἀγὸ βίνθη ἤοτα 8 οοϊ]αϊτίου 
οἵ τι υβογὶρίβ δηὰ ῥγϊηξοά βαϊεοηβ, απμὰ δα ρδυὶν αἱ {Ππη᾿ ἴοος οὗ (8 ραρο, ἀπιὰ ραδτγὶν δὲ 186 
εὐὰ οὔ {πες Ασίβ ἀδπὰ 8ι. Ῥαυ 5 ΕΡρ βε].8. Οὐτοο  δοὺβ πα5 6150 ρίνθη 8 νυ ῦ]6 οο]]δοείου οὗὨ 
ῬΘΓΤΆΪ]6] ραββαρσοθ, Τὴ οἀϊεοη οἵ 1675 οοπίδὶπβ ἃ ργοίοριιδ οτ ὑγοίδες ἰο ὅι:. Ῥδι}5 Ε ρίξε]ος , 
νοῦ Βοροϊον μαὰ ῥτίπὲθὰ δ ἔδυ γεατβ Ὀεΐογο ἴγοτι ἃ τοβηιβογιρὲ Ὀγουρῃς ἴτοτι ἴπ6 Εἰ5ὲ ὈῪ 
ϑίορβει ον] δον, δηά ἠϊ δτς ἔγοπι ἐμ ἢγεε οἀϊείοῃ ΟΠΪΥ ἴῃ Ὀανὶηρ δ] ἔμ νασϊουβ τοβαϊησε 
Ῥίδςοορα δὲ ἔΐι6 ἔοοι οὗ ἴπῸ ρᾶσρο. Τῆ τπϊτὰ δπὰ ἔουγῖν οαϊεοης σοτὸ ῥτπιοὰ δον τ ἀδαίῃ οἵ 
Ουτςοεϊ δου, ἀπὰ αἰὲν ἔγοτη ἴμ6 δεοοῃά οπἱγ ἴθ μανϊηρ ἴΠ6 ἴοχί ρεϊπίοά ᾿ ΘΟ] υπηη8. [ἢ 1695, 
δοίη Οοε εν ΜοΙ]οσ, ἃ ἀϊνίπο οὔ Ἠοβίοοϊ, ρυ Ὁ] δμθα ἃ ἀϊδβοτιδιίοη αραϊηβδὶ τἰῃ 6 ΟὈτγοο! ]θδα 
εὐϊείοτα, ἐπε ]οὰ Οωγοεϊαι: ἐπ εὐΐέίοιε οτὶσίπαϊε Ν. Τ' ἐεσίωμε νατίαπδιμηι ἰεοίονεμ εἰ ραταὶ- 
ζείογηι δογρέατα 7, ροογμηι αὐάα!ἑανεδπεία υεδέίέα, δοοϊπίχαπε, Ἐυτηρδιις (οι. (τὶς. δὰ Νονυ. 
Τεδι. Ρ. 280.) μαδ8 ομαγροά (ουγοῦὶ]οβ τ εἶν ἀπ ΘΟΘΒΒΑΣΊΥ την] εἰ ρ] γίηρ νατίουβ τεδάϊηρε, δηὰ 
τοβίκιηρ ἰποπὶ ἴγσομι δοη͵θοίαγε, ἰῃ οτάοτ ἴο βυῦβοτνο (6 ϑοςσϊηἶδη βοϊοίηθ. Μ|οδ δος δα τὶ 
ἴμδῖ (Πθϑ6 σμβδυβεβ ὅγθὸ ποῖ ὙΠΟ υπίουπάοα,. ΤῬὍΤῆδ ρῥδββοροβ ποιϊοεὰ ὉΥ Ειιτρδοιιβ 8.Θ 
1 72οδη νυ. 7. ; Φοδῃ χ. 80, δπὰ χνἱὶ. 99., οοηοσογπίηρ ἔμα ἀοοίγίπο οἵ ἐς Ὑχϊπῖγ ; Εομι. ἰχ. 5. 
1 Ζοδη νυ. 20. δπὰ ϑοδῃ χυϊ!. 8. οοποοσηΐηρ ἴα ὅοη οὗἵἩ Οοά ; δῃὰ οπι. ᾿1]. 25. ΝΜαϊϊ. χχνὶ. 
39. 42. Θοποογηίηρ [Π0 5αιἰδἤιοϊίοι τηαὰθ Ὀγ Ψεβὺυ8 Ομτδε. ΑἹ] [μ6 οὐϊάοῃς οὗ Ουγοο]δουβ 
8.6 βοῦτος δὰ ἀθδν. 

9. Νονυπι Τεβίδιηθπίιπι, ὅτ. 1,6ἴ. ἴὰ 186 ΒΓ νοϊυμμθ οὗ [π6 Τοπάοῃ 
ῬοΙυρ]οῦι,  ΠΙΘᾺ 18 ἀθβοῦ 64 ἴῃ ΡΡ. 48, 49. ἐπ 7γ7α. 

ΤῊ οἀλϊοη 18 ἀρβογνίπρ οὗἨ ρδγίϊουϊαν μοίϊϊςθ, 85 θοϊηρ (π6 ἔτβι οἀϊέίοη οὗ [86 Νενν Τοῦ- 
[δπγοπὶ Ὑμϊοΐ 15 ΓυγἸδῃ ἃ τυ ἢ 4 σοταρ]οῖο ογἰ εἶς] ἀρραγαῖιις. ὉΠὲὼ ἰοχὲ 15 ἴπαὶ οὗ Ποδοτί 
διθρῆθηβ8᾽8 ἔοϊϊο εὐϊτίου οὗ 1550, ψιὮοβο ναγίοιιϑ γοδαΐϊπρβε ΒΊβῆορ δ διοῃ μ88 ἱποοτροταιϊθα 
ἴῃ εὶς δἰχίῃ νοϊυτηθ, ἱορείον τι 4116 ναγῖοιιβ τοδάϊηξε οὗ ἴῃς ΑἸοχαπάγίιδη Μδυιιβοτίρι; 
δηά ἴῃ δα άἀϊείοη ἴο ἴΠ6π| ἢ6 [88 χίνεη ἃ ςο]]θοϊϊοπ οὗἁὨ εχίγαοῖβ ἔτοτα οἰχίθοῃ Οτρεῖς τηδηυ- 
δοτίρίβ, νν Ὠϊσοἢ ψψοτα ςοἸ]αιραὰ υπάοτ τπ6 ἀϊτοοίίοη οὗ Ατοῃθίδῃορ ἴἰβῆοτ. ““ὙΠΟΥ ἅτ ἀ6- 
δου ρεα δὶ (πὸ μοδὰ οἵ ἴδε ςο]]δέϊοη ἴῃ ἐπ6 5βιχίἢ νοϊιιτηα Ὀγ Ὑ αἰΐοι Εἰ τη 5 !; δπα ἃ {γί ΠοΣ 
δοοουηΐ οὗ ᾿Ποτὴ ἰ5 σίνοη ἴῃ ἴῃ6 Ῥγοϊοροτηθπα ἰο Μ|}}}8 στθοῖκ Ταεβίαπηοπὶ (ᾧ 1372.--- 1896.), 
δηὰ ἱπ Μ|ςἢ86)15᾽5 [ηἰγτοἀυοιίοη ἴο (6 Νονν Τεβίδτηθηὶ (νοὶ. 11. σἤδρ. νἱ11.). Βυϊῖ ἔτ ἐχ- 
γδοίς ἔγομῃι ἰἢ6 Οσθοκ τηϑηυβογρὶδ γοσα ΠΟΙ ΘΓ [6 5016 Ποὺ ἔπ οἰ οὕ πηαΐοσί 815 ΠΟ ἢ (Π6 
Ροϊγᾳ]οίέ αῇἰοτάφα ον 86 ἐπιοπάδίϊοη οὗ ἐπ στθοὶς ἰοχὶ. [Ιπ δαάϊτίοῃ ἴο ἴπ 1,δτῖπ Ψυϊραῖο, 
ἴς σοπίαϊης [86 ϑυτίας, 1πΠ6ὸ Αταδῖς, δπὰ {πη6 ἘΠ ϊορὶς νογϑίοβ οὗἩἨ {πὸ Νονν Ταβίδπιθηῖ, στ ἢ 
ἴῃ Ῥεγβίδῃ ἴῃ ἴα Θσοσϑροῖὶβ.Ό Απαὰ {Π656 οτδπίδὶ νϑυβ ἢ 5 ἀγῸ οὶ ΟὨΪΥ διγδηξοα ἴῃ ἔπ τηοκξ 
ἙΟΏΥΘΏΘΩξ ΤΩΔΏΠΕΤ, ἤθεα ἐβα Ῥυγροδο οὔ δσοπηραγίηρ ἔποτῃ 1 ἢ (ἢ Οτοοῖς, θυ ΓΠΕῪ ἀΓο δεοοτη- 
Ῥδηϊθὰ νἱἢ Ἰἰΐογαὶ 1,δι πὶ ἐγταπβαἰΐοηϑ, {παὲ ἐυθη ἴΠογ, ττῦο ὅτ απδοηυδϊπερὰ τ ΠΠ [86 οτἸοη 8] 
ἰδησυδαοβ, ταϊσϊ 511}} μαναὰ τεσοῦγβα ἴὸ ποιὰ ὉΣ νδσίουβ τοδάϊησα, [πουρσῇ ἱπάροά τ] ἢ 1658 
ΒΟΟΙΤΙΓΥ, ἃ 5 ΘΥΘΟΙῪ [γί δίος 15 118 0]6 0 τηδῖκο ταϊβίαϊ 65."--- Βίϑπορ ἴδε β 1,θοίυΓΣο5, ρϑτὶ 11, 

Ρ. 5.) 

10. ΤῊΣ ΚΑΙΝΗῊΣ ΔΙΑΘΉΚΗΣ ἍΠΑΝΤΑ. Νονὶ Τοβίδιθμα [101] 
Ομθμθα. Δοοδββοσυπὶ ῬΆΓΆ11616 ϑουιρίυσε Ιθ08, ὨΘΟΠΟῚ γναγίδπίθβ [,60- 
ἤοποβ ὃὁσ ρίηβ 100 ΜΆ. Οοὐϊοϊδυβ οἱ δῃιᾳ 18 νουβι οὶ ρυ8 εὐ]]οοείῶ. Οχ- 
Οἱ, ὃ Τποαΐσο ϑιο]ἀομίδηο. 1678. ὅ8νο. 

ΤῊϊΣ οὐϊξίου τὰς δυρογίηϊοπρὰ ὃγ τἰς Ἰεατηρὰ Ὦγ. Φοῆπ Επι,;,, Βίβθορ οὗ Οχίογὰ, τσβοδβο 
ἀοεῖση ἴῃ ρίνίηρ ἰς ἴο ([Π6 ΡῃΒ]1ο 'ν 5, ἴο τοσῆονο 6 δρρσεποηβίομβ ψῃΐο παὰ Ὀθου ταϊδοὰ ἴῃ 
(86 τιϊηἀβ οὗ Δ ΠΥ ρϑιβοῦβ ἱρῃοτδηῖ οὗ ογι ἰοἴβαλ το] αἴδνθ ἴο (πὸ δυρροβοὰ τπιησοτιδί ιν οὗ ἐπ 
Οτοοκ ἰοχὶ ἴῃ πὸ Νὸν Τεβίαπιθπί, Ὁ ἴπ6 ρστοαῖ πυαῦοῦ οὐὗἁὨ νδγίουβ Ἰεςιοηβ οοπίαἰποὰ ἴῃ 
Βιβῖορ Ὑαϊοη᾿ 5 Ῥοϊγρίοί. Τὸ εἴον ἰἰοὺν 111{|86 {πὸ ἱπέορυ οὗἩ πὸ ἑοχὲ τχᾶ8 αἰεοϊθα Ὀγ 
ἴβοτη, ΒΊβμορ Ἐδ]] ρυϊτηϊοὰ ἔδοτα ὑπάοτ ἴπ6 τοχῖ, [πὶ [Π6 τοδοσ τηῖσῃϊ [Π6 ΤΊΟΓΘ ΘΑΚΙΪΥ ΘΟΠΊΡΑΓΟ 
ἴδοπυ, Τὸ ἴῃ τοδάϊηρ σορἰοἀ ἔγτοτῃ {πὸ 1 οπάοη Ῥοϊνρίοιξ, 6 δἀἀεὰ {ποβ6 αυοιοά Ὀγ Ουτ- 
ς6]]δρυ8, δά τΠ6 Βατθοτίηἱ τοδάϊηρε, α͵5οὸ Μδτβ ἢ} 8 οχῖγαοία ἤτοι ἴπ6 Οορίϊς δὰ Οοίῖο 
γετβίουβ, δῃαὰ ἴῃ τοϑάϊηρ οἵ ἱγοῖνο Βοάϊοϊδη, ἔουγ 100] 1η, ἀπά ἔσο Ῥατῖβ πιδηυϑβοτρί5. Α8 
Βίδμορ Εδ]}᾽5 οἀὐϊοη 5611 αἵ ἃ ἴονν ὑσίςθ, ἰξ τῆδυ ΡῈ βιιὐδιϊταῖϊοα ἔοσ [Ὧ6 τῆογα θα ρθηβῖνα οὐ 168] 
εὐϊείοις οὗ ἐς Νεονν Ταβίδιηθως ὈΥ ἴΠο86 ΠΟ οαππηοῖ ρυτοΐαβα ἔποα. ὙὍΠα ἰοχὶ 15 ἠοττηθὰὶ 
δοοογαϊης ἴο ἔπδε οἵ Ἀοδοτὶ ϑίορἤθηβ, δπὰ τῆς ΕἸΖονῖγα ; τπουρῇ ὟΝ εἰδίοιπ π85 δοουβοα 11 οἵ 
τοί ΠΣ ηρ [6 ΟἸΤΟΥβ ΟὗὨἨ [Π6 ΤΌΓΠΊΕΣ, 85 νγ6}} 85 οἵ βοπιὸ οὗ Ῥ δ᾽ίοι) β Ροϊγρίοιι. Βίβῃορ Εδ]}᾽ 5 
εὐϊιίοι ττδϑ τοργϊπιοὰ δὲ 1,οἰρεὶς ἴῃ 1697 δπὰ 1702, δπὰ δἱ Οχίοσά ἰῃ 1708, ἴῃ ἴο]ϊο. “ΓῊΪ5 
τηδρτϊ δοοηὶ οἀϊίίοη, τ ἢ] ἢ ἰΔ 68 18 πάτο ἔγοτῃ ἴΠε6 οἀϊίοτ, τ. Θτοξοτυ, σοηιαῖῃβ ΠῸ δοςθ5- 
5'οη οὗ οὐ εἶς} τηδίοτὶαὶβ, δηὰ 586}}58 δὲ ἃ ἰονν ῥτῖδϑ, 

11. Ἧ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυ Τεοϊδιιοΐαια του, οὐτὰ ἰ6ὸ- 
ΠΟΙ 5 ναι δοῦδι5 ΜΆ, ΕἸΧοιρ]αγίυτη, Υ ογβϑίοηυχα, ΕΔ οπατη, δ'5. Ραΐσγατα 
εὐ δογιρίοσυπι ΕΠΟΟ Θϑἰαβιϊσογαμα, οὐ ἴῃ δδϑάθμῃ ποῖΐϊ8β.Ό ϑίυάίῇο οἵ ἰδῦΟτΘ 

, Μοδηπΐδ Μιχι, 5. ΤΡ. Οχοηῖ!, α ΤΒοαῖτο Θμο]Δοῃΐδηο. 1707. [0]1ο. 
σ ὃ 
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ΤΉ Ἰἰαδουν οὗ [ΠἰτὶΣ γεατε μᾶς ἀουοίοά ἰο {πἰ8 οἀϊξίίοα ὈὉγ Ὧν. ΜΙ], το βηιεμεά 1ξ ΟὨΪΥ 
ἐουτγίεφη ἀδγβ Ὀοίοτο ἢϊ5 ἀδϑαῖῃ, Το ἰοχί, ππϊοῖ ἰ6 ἐμαὶ οἵ Εοθογί Βιορηθης 5 οὐϊίοη οὗἉ 1550, 
6 Ὀσδυ Ὁ} Ϊγ ῥγιηἰοᾶὰ ; δὰ τ ναγίουβ σϑδάϊηρβ δηὰ ραᾶγϑ] οὶ βαββδαροβ δτὸ μἰβδοϑὰ Ὀεϊον. 
Ὧγ. ΜΗΠ μαϑ ἱποογίοὰ 4}} ἐ8 ργευϊουδὶυ εχἰβιϊηρ οο]Ἰϑοιοηβ οἵ νατίουβ γοβάϊηχε; ἢο οοἸ]δἰοὰ 
Βεύθυδὶ οτἱχζίπμδὶ οἀϊιλοπβ, ρσοουτοά οσίσαοιβ ἔγοτα Ὠἰϊμοσίο υποοϊδιοά Οτοεκ Μ58., δπὰ τὸ- 
νυἱξοὰ δηὰ διισιαθηϊεὰ {86 οχίγδςοῖς ἔγοτα ἴπο Οοίμῖο δῃὰ Οορίϊο νογβῖουβ μον δὰ ἀρρεοδτοὰ 
ἦπ Βίβμαρ Ες}}}5 οἀϊίίοῃ ; δηὰ δαἀὐάοά πυϊποτουδ τοδάϊηρσε ἴοτι οἵμβοῦ δηιίοηξ υϑγείοηβ, δηὰ 
ἤτοιὰ (86 αυοίδίλοπο οἵ {6 Νανν αξίδιηθηὶ ἴῃ (π6 ψτΐηρε οὗ {πὸ ἔδείοσα ΤῊ Ρσοϊοζοσηθηδ 
οοῃίδιῃ δ ἴγθάϑυτο οὗ βδογοὰ οτι οι, Μ|ιοπδοὶὶς οὔβοσνυοι ἐμδί, “ πος μεϊδιλάϊωρ ἴμοβο οὗ 
Ἢ οἰδιείη, [ΠΟῪ 61}}} χοίδὲη (πεῖν οτἱκίηαὶ να, ἔοσ 86 γ οομίδὶη ἃ στοαὶ ἀθδ] οὗἉ τηδίϊον ν πἰοἢ 
15 ἢοΐ ἴῃ Ἐ εἰβίολῃ ; δηά οὗ (Π τωδίζογ ψῃϊοῖι ἰδ δοπηθοη (0 Ὀοίδι, βοσμθ ἐπὲπρα δύο τοῖο οἰ θασὶῪ 
οχρ]αἰϊποὰ Ὀγ ΜΙ]]. ὙΤΗΐς οἀϊείοι νσ858 τϑορεϊηϊοὰ Ὁγ Κυπίον δὲ Βοιξεογάδῃ, ἰῃ 1710, ἱῃ (0]10, 
ψῖτ (λα τοδάϊηρσε οὗ ἔπεῖνο δαάϊιοπαὶ Μ58., βοζ οἵ νυλῖοῖ μαὰ θθϑῃ ρμηονλουδῖγ, θὰ ἴπ- 
Ῥενίθου, οοἰαίεά. Ὑμδίαυοσ σοδάϊημβ τόσα κίνοῃ ἴὰ Ν411} 5 δρρεβάϊχ, 86. οοταϊρ ἴοο ἰδίϑ 
ἔοσς ᾿πϑουϊΐου ὑπάον ἔμ6 ἴοχὲ, σοσο ἰὼ {πϊ8 δοοοη οἀϊξξοη ἐγδηκίρττο ἴὸ (Π 6}. ῬΤΟΡΟΥΣ Ρΐδοα5. 
1η Ῥοϊῃὲ οὗ δοοίγδου, βουσευοσ, Καὶ ἰϑίοσ᾿ 5 δαϊεοι 15 οοπμδίἀογοὰ ἰωέοσιοσς ἰο {ἰδὲ οὗὁἨ Ὧν. Μ|]]. 
ὙΠΟΓα ὅσα οορίο οὗ Κυπβίετ᾽Β οὐϊιίου, στὰ ἴῃ6 ἀδία οὗ Ατηκίοεάδηι, 1723, ἰὰ ἐπ {Π|Θ Ραμα ; 
θυὲ Μαφοῖ βδγβ {π6ὶ δ ργορΘὈΪΥ 15 ποιμΐησ πιοσὸ ἴπδὴ (ῃς οαϊλιοη οὗ 1710 ψῖι}} ἃ πον Ε{π|6- 
Ῥαβᾷθ. ϑϑοῖὴθ δορίεβ διὰ δβο ἀδαίθρὰ 1746. Τὸ τοπάογ [19 οἀϊξίομ τηοξε δεν οἵ τοίεσεῃοο, 
ἔο Εσν. 7οκξορὰ Ηλαι τε, ̓ υη., ἃ ἰοασηθα ἀἰδδοηϊίπς τιϊηϊδίοτ, ἴῃ 1728, ρυ Ὁ] δμοὰ δὴ ἱπάθχ, 
Ἄσοπίδϊπιηρ δὴ δοοουηΐ οἵ ἴΠς Μ58. οοπδυϊοὰ Ὀγ Μ|Π δὐρὰ Κιυρίον; ᾿π|]οὰ ἡκάος 2 δγογαπι 
Μ588. Οτγαοοτιπ εἰ Ῥεγείοπεπι Απέϊφιαγωης Νουὶ Ἐπάετὶδ, φιοῖ οἰτὶ ἐγμαϊἐἐδδὶπιὶ ὦ. ΜΗ 6 εἶ 
1. Κιείεργμε σμῆς ἐεγεϊᾶ οαὐϊέίονε δέερλαπίοα οοκέμϊεγεπί. ΤὨϊΐς ρυδ)οδίίοη 18 ἰῃ ὅ8νο., δῃὰ 18 
ποῖ οὗ Θομλποῦ ΟΟΟΟΤΤΘΏΟΘ. 
ΤΏ νασίουβ τεδαϊησα οὔ Ὦγ. ΜΈ], διαλουπέϊηρ ἰο 30,000, τγογὸ αἰϊδοκοὰ Ὀγ Ὧν. ῬΥΒΡΌΥ, 

ἴῃ 1710, ἴπ δῇ οἰαδογαῖθ τνοχὶς οηξι]οὰ Εσαπιεκ Ῥαγίαπέϊιηι 1, εοἰἑοπιη ζολαππὲς Δέ  ἑ, τλτἢ 
τῶογα Ζραὶ ἐμδὴ Κηονίοβε οὗἉὨ βδογοὰ οὐιεἰοίδη, [{ τγαβ δἴογιγαγὰς δπποχοᾶὰ ἴὸ ΒΗ νυ Β 
(οτηπηοηίδσΥ οἡ ἔμ Νανν Ταοβίδιηοπί. Ὦγ. Ν..᾽5 ἀτσυτηθπῖβ σοῦ δρρ] το ὈΥ ΑΠΊΠΟΩΥ (Ο]}1π 
δϑαϊηκὶ Ὠϊνιηο ἘΠ ονοϊαιίοη, ἴῃ ᾿ῖς Ὠἰϑοοῦγδα οἡ Ετϑο- ἐπ κιπρ ; πιο 5 τοδιϊοὰ Ὀγ 1) τ, 
ΒαΏΌοΥ ὑπάον (6 δεουπιοὰ {ἰὸς οὗ Ῥλιϊείειέλεγιε 1 ἡ ρεἰενδὶβ, ““ ὮΟ56 ΤΟΡΙΥ," 5αγβ ΒΊβἤορ 
Μαγβῆ, “ δα5. θθϑθη ἰσαπαοϊδϊθαὰ ἰπίο βεύθγαὶ ἰὑτοὶ κῃ ἰδηρυδροβ, δηὰ βῃουϊὰ θ6 δέυάϊοα ΌΥ ἜΥοσΥ 
ἸΏΔΠ 0 5 ἀδδίγου οὗ ἰοσιηΐηρ 88 ποίίοτβ οὗἉ  ὉΪ0]164] οὐ ἰοίδα." (Ιμδοΐυγοβ, μαζὶ ἴἰ, 
Ῥ. 18.) 

12. Ὅν. Ἑάπναγὰ ΥΥ 9118. ρυ Ὁ] 1] 5ῃ 64 δὴ οἀϊίίοη οὗὨ {86 ατοοῖκς Τοβίαπιοηξ, αἵ 
Οχίοχα, ἰπ 4ϊο. ἴπ ἀοίδομοα ρογίίοηϑ, Ὀθίνγθθῃ [86 γθᾶγ8 1709 δῃὰ 1719. [0 
18 ποίιοθα 1ῃ ἃ Βυ ρΒοαυθαΐ Ρϑρ6, διθοηρ (86 δοιμηθηίδίοσβ οὐ ἴΠ6 ὙΠ0Ο]6 
ΒΙΡ]6; Βυΐ “88 1 Θχμι δῖα 4 οογγοοίοα ἰοχὲ οὗ Ὁ16 ατοοῖ Τοβίδιιθηΐ, ἰΐ 
ΟἸαΐτηβ 4180 ἃ ρ͵δοθ ἴῃ {86 ῥγεβοηῦ 11ϑὺ οὗ δαϊοπ8, ἘΒουρἢ βυθβεαποπί ᾿π- 
Ῥτονθιηθηΐβ ἴῃ βδογϑὰ οὔἰ οἰϑη Βανθ ἴῃ ἃ ρστθαῦ ΙῃΘΑΒΌΤΘ δυρογθθαθα [Π6 
ΘΙ] ΘΠ δ] οη8 οὗ Ὦσ. ΥΥ 6118. (Βίβιορ Μίδγβ9) γ. Ναγαβ, ἴῃ 18 δυσί Γ65 
οὐ {86 ]π11Ἀγ88 Ὑ γβίοη οὗ ὑμ6ὸ Νονν Τοβίδιηθηΐ, μΒα8 τηδᾶθ ἴγοαυθηΐ δηᾶ 
ΒΟΠΟΌΓΔΒ]6 τποη οι οὗ [Π6 οΥἰ[108} ἸΔΒΟῸΓΒ οὗ ΥὙΥ 6118. 

183. Ἢ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυπὶ Τοβίδιμοπίυπμ, ροϑῦ Ῥσίοτοβ ϑέθρἢ. 
Ουτγοο]]εὶ οὐ Ὁ. Ὁ. Οχοπίθμβίυτα ἰαθοῦθθ. Οὐπὶ ρῥτοϊοροσμθπὶβ α΄. Ὁ. ΤΟ ΝΜ. οἱ 
ποί8 ἴῃ ὅπη6 δα ]θοῖῖβ. Απιβίθ ἄδην, οχ οδὲοὶϊπα Ὗ οἰδίθηΐδηα. 1711; 1788. 
Β1Ω8]] ὅνο. 

ΤὭρΒο ὅτα τοοσὶ Ὀσδυεῖδι] οὐἰέοῃβ, θὰ (τς ξοοοηὰ 16 5414 ἰο ΡῈ {πῸ πιοβὲ δοουγαῖο. Τῇὸ 
οἀϊίοτ οὗ (86 Ξ͵γεὲ τγαβ σογασὰ νου Μαοβίσιοης ( σεγαγάμε δε Τ͵α)εοίο Μοεσ), ἃ δεγτάϊς οὗ (86 
τορυδὶϊο οὗ Βτοπιθα ; ἴΠ6 δεοοπα τλ5 τευϊδοὰ Ὦγ 186 οοἰοδεαίοά οτιεῖς 4. “2. ἮΝ εὐδίεἰη. Ἡδνίηρ 
θοδη ρυ ] δ οα ὈΥ Ὠΐπ τοϊδῖϊνο Ἐοησν γ εἰΞίοἰ, ἃ Ὀοοΐκβ6})}ὸγ οἵ Απιβιοσάδπι, ἴΠπΠ686 θά] ομ 5 
οἵ τὴ6 Νενν ᾿Γαβίδιαθηϊ σὰ βοιῃθέϊπμθδ ᾿τρτοροεὶν ςΔ]]οὰ ὟΝ εἰδίοῖπ᾿ ; δπὰ ἔτοτα ἴπ6 ἤδσὴθ οὗ 
Ουτοο!] δου θεΐησ ῥσϊπίε ἴῃ ἐπ 1116, ἔΠΟῪ ὅτὸ ἰῃ τηοδὶ οδίδ]οσυθβ εττοηθουβὶν δἰγ]οὰ Νου. 
Τεεί. Οταο. Ουτγοεϊαὶ. 
Τα ἰοχὲ ἰδ ἑογιθὰ οἡ {π6 δοοοπαὰ Εἰσονὶς οἀϊίίοη οὗ 1693, δηὰ Ουτοο] δου 9᾽5 οὐϊτίομα. [( 

885 8 ὙΘΙῪ ῥυάϊοϊουϑ δοἰφοϊΐοη οὗἨ ρϑγδὶ οὶ ἰοχίσ, στ ϊοδ ἀγα ρ]δοοὰ ἱτηπηοάϊαίον ὑπάος τὴ 6 
Οτϑοκ ἰοχῖ, δὰ θεῖον ἴἤθμι ἰ5 ἃ βοϊβοϊίοη οὗ νδσὶσας τοδάϊηρϑ, ἰακοὴ ἔγοσα υρτνγαγας οὗ 100 
τηδηυδογὶρίς δηὰ νογαίουβ. γοῖχοά δγὸ ὙἘσῪ υδο[Ὁ] Ργοϊθοπηθμδ, σοπίδιηϊηρ᾽ δ δοοουηῖ οὗ 
τηδηυδοτίρίς δηὰ Το] ]δοΐοσα οὗ νδτϊουβ τϑϑϊηρβ, τ ιεἢ 43 ΟΥΕ104] σΔΠΟῺ5 ἴο ἐμδοϊο {Π6 σοδά θυ 
ἴο ἀσιοττηΐϊηθ δοηοοσγηϊηρ ἔπ γασγίουβ ἰθοίζοηβ Ἔχ ιϊοά ἴῃ τῆς τψοτῖὶς ; δὴ δὐβίσδος οἵ [)τ. 
νΗ γ 5 Εἰ χαπιεπ ἀροόνο ποιϊοεὰ ; δπὰ ἔμπα ρῥγοίδοεβ οἵ δησυ ΝΥ εἰβίεϊπ, Ουτςοὶ δι, δπὰ 
Βίϑμορ Εδὶ). ὙΠοδα οἀϊιίοης τὸ οτῃδπιθηϊοά τ ἢ δὴ δυργανοα ἐγοηςβρίοοθ, οορίοά ἔοτι 
[δῖ οὗ ἴπῸ ερ᾿]απάϊὰ ἴο]1ο Ῥασὶ5 οἀϊείοη οὗ 1642, ἃ ρἰδη οἵ 6 γυϑβαΐσιῃ, δὴ ᾿ς ποτγαρὶ οὗἩὨἍ τπ6 
ΤοτΩρὶθ, δπά ἔνο τῇδρβ. Αἱ ἴππὰ οπὰ ἴμεγο ἄγ 38 ραψοβ οὗ ογίεἰσαὶ ποίθβ, σοῃ δ᾽ 10 δ 
Θχδιηϊδίίοη οὗ [6 τηοβὲ ἱτηροτγίδπε νατίουβ τοδάϊηρε ψ μἰοὮ σον ἴῃ {(μῈ οουγεα οἵ ἴδε 
σοῦ. Μιίοδδο] δ ἀοο8 ποῖ δρεδῖς υοσὺ ὨΪΖὮΪΥ οὗ ἔμ6 δάἀϊζίοη οὗ 1711; ὃυῖ Ὦτ. ὨΙΡαϊΏ δδγ5 
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[δδι, ρου 186 τοῖς, π6 οὐϊείοιι οὗ 1735 “τὴδὺ Ὀ6 οοῃδιάογϑὰ δὲ ἐδ τεσγγ Ῥεεῖ οὐ εἰς δὶ 
ἀυοάφοϊτλο (τεῖνον 518}} οοΐδνο) δἀϊζίοη οὗ ἴδε Οτεοῖς Τεκιαπιοηῖ, ἀπά ἐμ6 Ὀ10]1ς4] δευάοπς 
λέν ἀο τω Ῥιοσιγα 50 να] υδῦϊο δὰ Ἵοοπιιηοαΐϊουδ ἃ ρυ]!οδιοῦ." (ἡ (δὲ ΟἸαβεῖοα, 
γοἱ. 1. Ρ. 97. 

14, Αοίβ ᾿Αροβίοϊογυση ασροο- δἴπα, [λ{6118 ΜΑ] 08. Ὲ}18, 6 Οοάϊοο [δυὰ- 
δῃο .. . «. ἀοδογίρεὶς οἀϊάϊαια ΤΟ. ΗΈΛΕΝΙΤΒ. .. .. ΟΧΟΙΪ 6 Ὑβοαίτο 
ΠΟΙ ἀοηΐδηο, 1715. 8γο. 

866 ἃ ποέϊοθ οὗ {μῖ6 οὐϊιίοι 'π ραρὲ 16. Νο. 6. φεργὰ, διβοηρ ἴδια ἤλο- εἶπας εὐϊείοας οὗ 
τοδηυϑοσίρία, 

156. Τα Νονν Τδδίδιηθηϊ, ἴῃ ατϑοκ διὰ ἘΠ] 18}, οοπίδι ητιρ [86 ΟἹ ρ ΠΑ] 
ἸΤοχί, οογτθοϊθα ἔγοσα 186 δυῦμου γ οὗἨ (6 πιοβῇ δυϊμμβομῦῖς Μδηυβοσιρίβ, δηὰ 
8 ὩΘῪ Ὑ οΓβίοῃ, ἰοσιηθὰ ἈρΡΤΘΟΔΌΪΥ ἴο ἴπ6 ΠΙυδιΣδιϊοῺ 8 οὗ 86 τηοβὶ ἰρασπθᾶ 
(ὐοπιτηρηΐδίοσβ δπὰ Οὐι1.8. Ὁ ΣῈᾺ Νοίοβ δηὰ νδγίουβ οδάϊηρβ, [Βγ Πϑαπὶοὶ 
ΜΑΟΕ.}] Ιομάου, 1729. 2 νοἱβ. ὅ8νο. 

ΤΌϊβ ἰ 8 θοδυς 1} ῥεϊηϊοά ὕοοΚ; πβοϑε δάϊίοσ [85 δἱἐεγεὰ υδγίοιβ ρϑϑβαῦϑδβ ἴῃ σ0Ὼ- 
ἔοττοῖγ ἢ [6 Ασίδῃ ὨγροίθοεῖβΊ Ηἱδ δι υἱΐγασυ αἰϊοσδιϊουϑ δὰ Ὀοϊὰ οὐ τἰοϊδτμδ ΤΟΣῈ ΟΧς 
Ροβεὰ ὃγΥ Ὦτ, Ἰδομασὰ Ἴ ψῸ}15 ἰῃ 4 Ογίξείοα! ΕΖανεϊκπαίίον 0 ἐλε ἰαίε ΝΝεῖο Τεχὲ απαὰ Ῥετείοπ 
οὗ ἐδλε Οτεεὰ Τερίανιεπέ. Ἰουάοι, 1782, ϑνο. Μ|ομδοὶἰα ᾿88 αἶθὸ ΥΟΥῪ ΒΕΎΟΣΟΙΥ δηὰ [υ51}} 
ςεηδυγεα ἐμ6 ὙΟΓῪ στοαί ᾿Σ ογίὶεβ ἔδκοη Ὀγ Μίδου. (Ἰηἰσοά. ἰο Ν. Τ. νοὶ]. ἰδ. ρρ. 468, 464.) 

16. Ἧ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυπὶ Τοβίδιηοηΐυτη αἀζθου. ΕΝοπηίο 60. 
ΑἸΡεσίο ΒΕνασσο. Τυρίηρα, 1784. 4ϊο. 1768. 4ϊο. 
ΤῊ ἰ5 δὴ ὀχοοϊ] εξ οὐἰϊεῖσι, ἑοστωοὰ ἩΙὮ δὴ ΟΣΊΓΒΟΡΙΠΑΓῪ ἄσρτοο οὗ οοηῃδοϊδηεξϊουδηθσεα, 

βοιιπὰ ῥμάρτηοηΐ, δπὰ σοοὰ ἐαβίε, ἴο πιο; 8.} βυθδοσυθηὶ ογίεῖοβ πανα θοσῶς τ ]Πηρ τοκϊ- 
ἸΏΟΩΥ. ΦΖοΒη ΑἹροῦὶ Βεοηχοὶ, οὐ Βϑηροὶλιβ, 88 Π6 15 βοΏΘΓΔ]Υ ο4]]εα ἰη τὨΐα δουπίγγ, αρδοῖ 
οὗ ΑἸρίσγβραςβ ἰῃ ἐπ ἀυσῃγ (ργεϑεῖς Κίηράοτ) οἵ Ὑ τιθαΡατρ, τγὰ5 Ἰεὰ ἕο ἀΐτεεῖ Ηἰς δἱ- 
τεπίίου [0 εδογοὰ ογιεἰοΐσσω, ἴῃ οοὔβοαυδποο οὗ βογίουβ δῃά δηχίουδ ἀουῦ(δ αὐ διηρ ἔγοτῃ ἴΠ6 
ἀενϊαιϊίοπα οχμἰ δι ιοὰ ἴῃ ῥτοοοάίηρ οαϊομδ; διὰ 8 τοδυὶὲ οἵ διῖ8 Ἰδθοσίοιιβ γεϑεδοῆεβ νῦξ, 
ἴδε οὐϊῖου πονν ὑπάον ἐρηβίἀοταῖίοῦ. ΤΠ ἰοχὶ ᾽8 ργεοεάεά Ὁγ δὴ ἰπέγοσμοίξίο ἐπ Ογδὶπ Νουὶ 
Τεείαπιεκέΐ, αὐτιὰ 5 (0 ]οννεὰ ὉῪ δὴ Ερίοσων απὰ “Μρρεκπαϊ:. 
Τθα ἰοχὶ 15 ποὶ ἰογταθὰ οἱ ΔΥ ρδγίίσι δῦ εὐ πίοη, ὑαζ ἴα οοττοοϊοα δηὰ Ἰτηρβουδα δοοοσαϊηῃς 

εἴο ἔῃ οὐϊτοτ᾽κ Ἰυάρτηοπέ; δηά δὸ βδετυρυΐουβ ννδβ Βϑηροὶ, (μδὲ 6 διυάϊουδ)γ δνυοϊἀθὰ ἱπδοτῖ- 
ἸῺ ΔΩ τοδβάϊηρ τις ἀἰϊὰ ποῖ οχὶϑὲ ἰῃ δοτηα ῥτϊηιθὰ θαἀξιΐου, ἐχοορὶ ἴῃ ἔθ Ανροσαϊγρϑε; ἴῃ 
ὙΠΟὮ ὈΟΟΚ αἰοῆε πὸ ἰπϑετίοὰ τοδάϊηρε 1πδὲ παὰ πονεῦ Ὀεθα ῥτϊηιθὰ, Ὀδοδιιδε ἰξ πδὰ ἤθε 
Ῥτιπίοά ἔσοσῃ 80 ἔδτν7 τηδηυδοσὶρίδ, δθὰ 1 ὁπ6 Ῥαββᾶβα ᾽ δὰ Ὀδοῃ ῥυϊηϊεὰ Ὀγ Εγδεηγια ἔγοτῃ ΠΟ 
τοδηυϑογιρί ψὨαίονοσ, Βρηθδῖι [Π6 ἰεχὲ Π6 μἰβοθὰ βοπιθ δβοϊθοὶ σοδαϊηρβ, γοβεσυϊηρ ἴἢ6 
ουξάδησε ἴῃ τδεὶν ἕπνουν ἕοσ ἢΐδ Αρραζβῖιβ Οὐϊουβ. Ηΐ5 ορϊηΐου οὗ ἴμοϑε τηδυρὶμα) το ϊηρ8 
ἢδ οχργοβϑοὰ Ὀγ ἴῃ Οτθοῖς Ἰοίϊοσβ α, β, γ, δ, δῃὰά ε, δῃά δοτηβ ἔουνν οἴμογ τωᾶσγῖ.0. Τδυ5, α 
ἀεποίεβ {πα μα ποϊὰ ἐμὸ τοδάΐϊπρ ἰο "6 σοπυΐπε ; β, ἐπαὶ 1.8 ρεμυϊηθηοβα τγᾶ8 ποῖ δΌδΟ αἰοἷν 
οεγίδίῃ, ὑὰὲ ἴ[δδὲ ἔμ τοδαΐπρ τγλβ 53{1}}} ργείοσαν)ε ἰὸ ἐμδαὲ ἴῃ ἴδ ἰοχὶ ; γ, {μαῖ (Π6 τοδαΐηρ ἴῃ 
ἴδια τηατρὶη 86 οὗ ο4::4] ναὶ ψῖτἢ ἴμαὶ ἰα {πὸ ἰεχὲ, δὸ ναί Πα σου]ὰ ποῖ ἀεϊεγταῖμα ὑγῃϊςἢ 
"Ἢ Ὀγοίοσδοϊο; ὃ, [Πδὲ {6 τοράϊορ ἴῃ 186 τρλσχὶη νψ͵α8 οἵ 1688 σαὶ; δῃὰ ε, ἰδ 11 τνδβ 
δΔρδοϊ ἴον δρυτίουβ, ἐποιὴ ἀοίοπαοα ὈΥ βοπλε οὔθ. Βοηροὶ Β αὐ ΟΠ ττδ8 ῥυϊηϊοά, δίϊου 
Ἡὶς ἀρδασ, Ὁγ Βυτγκ, δὲ Τυρίηροι, ἴῃ 1768, 41ο., τυῖτἢ ἱτηροτίδηὶ οοττγοοιοηβ δηὰ δααϊτοηβ. 
ϑαυθσαΐ 51}4}} ἱπηργοβδίοης οὗ Βοηροὶ 5 Οτγεοῖς Τοβίδιηθηξ ἤᾶνα Ὀδθὴ ρῥγίπίθα ἰῃ Οϑυτηδων, 
σους ἔἶἶο ΟΥεῖοαὶ Αρραγδῖυς ; νἱς. δὲ διυιϊμαγ, 1794, 1799, 1758, ὅτο. ; δἱ Τυδιηρε:, 
1762, 1716, 1790, ϑνο. ; δῃὰ δἱ 1, εἱρεῖς, 1787, ϑνο. Α οορίουδ δηὰ ἱπίοτοβειπρ δοσουπὶ οὗ 
ΒεηροΙ᾿ 5 ἐγ ἰοαὶ οαϊίοη οὗ {6 Νενν Ταβιδϊηθηϊ, απά οἵ 1μ6 τεοθρίίοη ᾽ξ πλεῖ υἱτ, 15 σίνοη 
ἴῃ Βυγκ᾿5 Μοηγχοὶν οἵ 18 1,16 απὰ ΥΥ τἰἰἰημ8 (ρΡ. 226---250.., ν»ῃΐὶς ἢ} ἢ88 θδθη ψ.6}} ἐγαπβὶ αι 
ἔτοτα ἴπ6 Οογηιδὴ ὈῪ ἐθ6 ον. Η. Ε,, γναϊίκεσ, Μ. Α. 1ωοηάοῃ, 1857. ϑὅνο. 

17. Ἧ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυπι Τοϑίαπιοηΐατα ἀτουπι ΘΠ] 0218 Γ6- 
οορίδο, οὔὐτὰ Ι,δοοηῖυ8 Υ Αυϊδητθυ8 Οοάϊουα ΜΌ55., ΕΣ ομαμα 81 ΓΙ, 
γεγβίοηυτη οἱ Ῥαίσυσω, ΠΘΟθΟῺ ΟΟΠΙΘΠίδΣΊΟ Ῥ]ΘΙΟΤῈ οχ βου! ρίογιθυ8 γϑίθ- 

ἱ Τη 1720, 1Π6 οοἰουταϊοά οτος, Ὠγ. ΗἸοπαγαὰ Βοπίΐου, εἰγουϊαίοα ῥτοροβαὶβ ἴος ἃ πον 
ορἀϊείοιι οὗ τἴ6 Οτοοῖς Τοβίδιαθηῖ, πὶ τατγίουβ ἰθοῖ δ, οὶ δ ὭοΥΟσ οχοουϊοά. ΤΠ 
Ῥτοροϑβαΐβξ ἐποιοδοῖνθς δγὸ ὑγίηπιθὰ ἴῃ ἔμ Βίορταρῖα Βυλιδπηῖοα (ασίιο]ας οπέϊενγ ποῖο Κ.) ; 
διὰ το 1] υδίγαιϊνα ροοϊτηοη, Ηον. χχὶ!., ἰδ ρίνου ἴῃ Ῥελυθ Ἰηἰτοά, δὰ [οοὲ, Νον. Τεδὶ. 
ῬΡ. 415---419. Α ἀοια!]οὰ δοοουηὶ οὗ Βοπιογ᾽Σ ργοροδοὰ ποῦς 18 σίνοῃ ἰη Βίβῃορ Μοικ᾽ε 
1,16 οἵ τ. Β., νῆοβο οτιτςαὶ τπδίουδ]5 ἔοσ Ηἷ5 ἱπίοηάοὰ οὐἀϊϊίοη οἵ ἰἢ6 Οτεοῖκς Τοβίδιηθηξ, 
Βιρουηιίηρ᾽ ἴο εἰποίθοη νοΐ τηθ8, ΔΘ ργοθεσυο ἰῃ ἴῃο ᾿ἸΌγασΥ οὐὗἁἩ Τυϊπιγ Οο]]οκο, Οδτοσσειάζο ; 
δυΐ Βεπίίεν Ἰεῖῆ ποιηϊηρ ἰπ 8 οἰδία οἵ ργεραγαιίΐοῃ ἴοσς 186 ργεββ. (Β:εῆορ Ἔοικεν Αῃηΐϊ- 
ὙΕΙΒΔΙ Ὠίδοουσθε, ἀεἰνοετοὰ 0 ἴμ6 ΠΟγαὶ ϑοοίοὶγ οὗ Γὐξογαίυσο, ἰπ 1890θ.0. Δρρομάϊχ, 
Ῥ. 62.) 
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24 Οτεοῖ Τοβρίατηθηξε. ᾿ [ὈῬΒαγὶ 1. ΟἸ.. 1. 

τῖυ5, ΗΘΌγοοΙβ, ασοῖϑ, οἵ 1.Δ}1π|8, ΒΙϑίουϊδι οἵ τυἱπὶ ψΟΥ ὈΟΓΌΤΩ 1ΠΠυδίΓϑηΐαθ. 
Οροσγὰ οἱ βίυάῖο “οϑηηΐβ 9860 00] ὙΥΕΎΒΤΕΝΠ. Απηβιο δι, 1751, 1752, 
2 γοΪβ. ἔο]ο. ἘΜΙο δἰΐογα, δυοία οἱ οιηθηαίβ, οσυγαπία “. Α. 1.ΟΥΖΕ. οΪ. 1. 
Θυδίαπον Ενδηρο]ῖα οομρ]θοίθπβ. Βοίογοάδιῃϊ, 1881. Βογαὶ 410. 

ΟΥ̓ 41] 116 οἀϊίοῃς οὗ ἔῃ Νονν Τοδιδιηοηΐ, ἐπ|5 186 ργοπουποοα ὃγΥ Μ|ιοὮΔ61185 το ὈῈ ἴΠ6 
τηοβῖ ἱπηροτίδηϊ, ἀπά {6 τιοβῖὶ ΠΘΟΘΒΕΑΤῪ ἴο ἔπο86 τὺ ὅτ οηραροαὰ ἴῃ βδοσγοά οὐ Ἰοῖβη. 
Ὑ εἰβιοΐη᾽Β Ῥτοϊεροπλθηβ, τ ἢ] ἢ σοηίαίη ἃ ἰγοάβυγα οὐὗὅἁ βαογοὰ οὐ εἰςΐβπ, σοτο ἤγβε ρυ] ἰδμοάᾶ 
ἴῃ 1790. Τῇ ἰοχὲ ἰβ οορὶοεἀ ἴγτοτῃ (6 ΕἸζονὶν οαὐϊομβ ; {{πῸ νουβθϑ ἀγὸ πυτηθοτοά ἴῃ τἢ6 
τηλσρὶπ ; δηὰ ἴδ νατίουβ γοδάϊηρο, ψ τ ἢ (Ποῖς δυςογιεῖοβ (οοπιδιηϊης ἃ πεον οὗ φυοίαἰϊοπε), 
δῖα μἰδοοὰ θθποδῖἢ ἐθε ἑοχὶ. ὙΝ εἰδσίϑϊ ῃ β εἀϊκίοῃ 18 ἀϊνίἀοὰ ἱπίο ἔουγ ραγίβ, θδοῖ οὗ νῇῃϊςἢ ἷ5 
δοσοιηρδηϊθα πὶ Ῥτοϊομοιλθηα, ἀδβογ ἱηρς (6 Οτοακ τηδηιβοσὶρίϑ αυοϊοα ἴῃ 1. Τῇ ἢτεξ 
Ῥαγὶ οοῃίβίϑ 1π6 ἴουιτ Οοβροἷβ; [Π6 βοοοηά, ἴμ6 ΕἸ 51165 οὗ 8:1. Ῥδυ]; ἴῃς {πϊτά, {πῸ Αςῖς 
οὗ τι6 Αροϑβίϊοβ, απὰ τῆς Οδίμοὶ!ς ΕΡίβε]δβ; δῃὰ πὸ ἔουτγίῃ, {π6ὸ Αροσαῖγρεο. Τὸ πὸ ἰαδῖ 
Ρατί δῖο δῃηποχοὰ ἔνο Εὑρίκίΐθο ἴῃ ϑ'γτίδο, τ ἃ [,διῖη νογείοη ; ψῃϊοῖ, δοοογάϊηρς ἴἰο Ὗ εἰ- 
δῖοι, ογ ψτιτοη ὈΥ ΟἸοοπς οὗ οπιθ. Βυΐ Ὦγ. [δεάπος δα βΒῃονῃ ὑπαὶ ΓΠΘΥ ὅγο ῃοΐ 
ἄεοπυϊπο. (ὌἬοτίκα, 8νο. νοὶ. χὶ. ὑρ. 197----2926. 41ο. νοΐ. ν. Ρρ. 432---446.) Τῇθ οτιεἰςα] 
ΟὈϑΟΥν ΔΙΊ 0}5 Οἡ νδγὶοῦΒ γοϑἰησβ, δπὰ οἡ ἴπ6 ἱπίοτργοίαϊίοη οὗ {πῸ Νὲνν Τοβίδτηθης, “ τηιιβὲ 
Ὀ6 δι ἀϊ6α," βαγ8 Β᾽βϑῆορ Μαγβῆ, “ ὈΥ ἜΥΕΤῪ ταδὴ πὶ σου Ἱὰ ΕΠ ἀρρτοοίδία ἴθ τοσκ ἴῃ 
φυρδίίοη." ἈΠΟ δοΙ 8 Π45 οὐ οἰδοὰ τη Ἰαθοιτβ οὐἁἨ ΝΥ εἰδίοϊπ τὴ στοαῖ φανόν ; Ὀὰϊ [86 
Ἰδίίον μα5 Ὀθθῃ υἱηαϊοδῖοα ὈΥ Βίβῃορ Μαγβῇ, ὑοῖῃ ἴῃ πὶβ ποῖθβ οὐ ΝΜ 1οδδ0}}5 (ρρ. 865---877.), 
δι)ὰ ἰῃ 15 Ὠινι πἰῖγ 1, οοΐυτοβ (ρατῖ 1. Ρῃ. 31---23.). 

Ιῃ οοπδοαυδηςο οὗἉ ἴπ6 ρτοδὶ γασι ἐγ, δὰ υϑῦγ ΠΙΘΖὮ ῥτῖοο οἵ ἮΝ εἰδβίθι πβ οἀϊίοη, τ. 1,οἷΣα 
νγᾶς ἱπαυοοὰ ἴο υηάοτγίδκο ἃ πον ἱτηργοϑβίοῃ οὔ ἱξ; τ ἰο ἢ ουὰ ἤανα θδθη στϑϑῖν ἱπιρτονοὰ 
Ὀγ (ἢ οοττοςσεΐοη οὗἉὨ Ἔἐστοόγα, δῃ ἴπ6 τῆοσγα βοουσγαῖα Ἔχ ΒΙτΊοη οὗὨ νατίοι!5 τοδαϊηρβ το Μ55. 
δηὰ ρασιϊουϊαεὶν ἔγοτα ἐμο86 ἀοχινοαὰ ἔγοιη δπιιθηΐ υθυβίοηβ, ἴθ πῃ] ἢ ἘΝ οἰδίοϊη 15 δοίζῃου- 
Ἰεάμχοά το δανα ὕϑδθθὴ ἀείοοϊῖδνε. Βυὶ τμ6 ἀφοθαθα οὗ πὸ Ἰοασγηθα εὐϊῖονῦ (ν μοβ6 ναϊυδῦ]8 
Ἔχε ἰσαὶ δηὰ μοοϊοσί αὶ ΠΙΌτατν τγᾶβ ἀἰβρογβθὰ Ὺ διυςίίοῃ 'ἰῃ ἴΠ6 διιπηπιοῦ οὗ 1833) 68 οβϑυιξοα 
[19 ῥτοοοϊοα οδἀϊεῖοι τὸ δ6 αϑαπάοηθα. Ὑηο Ῥτγοϊοζοπιθδ οὗ ὟΥ εἰβιεϊη, τπογοΐοσγο, (ογηλὶ πε 
ἃ το] φυδᾶγίο νοϊυμηα οὗἩ 279 ρμᾶρ65,) δῦ δ᾽} τῃπαὶ ἴᾶ5 Ὀθθη ρυν διε ὑγ Ὦτ. 1,οἴζο, 80 
885 οαϊέοὰ ἔθοτα ἢ στοδῖ σασὸ δηὰ νυ σομϑ᾽ ἀθσαῦ]6 ἱηργουθιμθηίθ, Ὦγ. 1,. [Δ8 βοσιιρυ- 
Ἰουϑῖὶν σοϊδί θὰ ἮΡ οἐβίθι π 5 ἐεχί, στὰ ἴῃ6 αχοορεϊομ οὗ ἴμοϑα ραββαροθ ἴῃ ΨΠΪσΣ ἴῃ ἰατίεν μδὰ 
(γον οὐδ πηὐυδὲ ΟὈβογυδίϊοηβ ὕρο οἵμοσ οὐ  ἐἴοβ, θορθο!ν [6 Ρίουπ πὰ ογυάϊίε Βοιροῖϊ, 
δηὰ αἷ5ο στὰ (ἢ6 οἰ βαίοη οὐὨ 18 11 ογασΎ αυδετοῖὶβ ἢ ΕἼΟΥ δηὰ 156]1085: δπὰ ἢ [88 
δα ἀοά, ἴτοπι [δ βεοομὰ νοϊυπηα οὗ ἐπε ἰοἷλο οἀϊείου, ἮΝ οἰδίοἰ π᾿ 8 οὐ τἰσαὶ οὐδβεγνδιϊοης ὕροῖὶ 
γατίουβ τοδάϊηρβ, δηὰ [18 τοβ ἕοσ Ἰυάρίηρ οἵ {μοῖν νδ]ιιθ, ἱοροίμον τῦϊτ σοοϑῖ οὐ εἰὸ ποῖοβ 
οὗ Ὠγ. Φοβη ϑδοϊοπιοη ϑϑίω]οσ, νῦο τορι] θὰ ἐς Ῥτοϊορογηθηδ δὲ Η41]]6 ἴῃ 1764. Ὦτσ. 1. οἱζο 
865 ἔυτί μου 80] οἱ μοα, ἰὰ δὴ Αρροπάϊχ, Ὦτ. ΟἸἹοςοβίον Ε1 Δ] γ᾿ Β Ἰορασηθά 1) ββοσίαιίου οι {118 
ὅγτιας νοιβίοηθ οὗ {1:6 Νοὺν Ταβίαπηθηξζ, ἴῃ τ Ὠΐοἢ {Π6 οἴγοῖβ οὗ ὟΝ οἰβίοϊῃ διὸ Ἵσοσγθοῖβά, δῃὰ 
μὲ ἀοβοϊοποίοβ δὲὸ δ ρρ] 1. Τὶ οἀϊξῖοη οἵ ὙΥ εἰβέεϊπ᾿ 5 Ῥυγοϊοβοιηθομα ἰξ ὙΟΥΥ ὩΘΘΙΪΥ 
δσχοουξοά. 

18. Ἧ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ͂, εἰνε Νονυμ Ὁ. Ν. 7. Ο. Τοβιαιθηίαπι ατϑ- 
οὑπὶ οὔπὶ Ὑ ΑΥΙΔΠ θα 1,δουοπῖρυ8, 48 ἀσπηοηδίγαπύ  υ]ραίδπι [ΔΕ] Π81ὰ 
1ρ515 ἃ ἀτς!β Οοαϊοῖ 5 Βοάϊηα οχίδητ 5 Αὐἰποηςίοαῃ. Αοοσαϊῖ [πᾶοχ 
Ἐριβϑέοϊδσυιη οὖ Επνδηροιὶογιμ), ϑρ ο]θρίυτη Αροϊοροσυμ,, οἱ 1 χ! ἴοι 
Οτϑςοο-" δια. Οὐτγὰ οὗ Οροτα Ρ. Ἡδυμδηπὶ ΟΌΙΡΒΑΘΕΝ. ΔΙ. (δίδο- 
1108 οἱ Νον:ββίῃβ. Μορυπίς, 1788. 8νο. 

ΜΊςἢ86}}15 βίαῖος (πδὶ 6 88 ἤσσοσ Ὅθοη δθΪα ἴἰο ἀἰβοουοσ ἔγοτη σψῆδὲ οἀὐϊοη Οο]παροη 
ἴοοῖκ Πῖβ ἰοχῖ : Πα ἢδ5 σίνοη Πξδγ-ἵνψο τοδάϊηρβ ἴτοτῃ ἴῃς Οοάοχ Μο 5Πμοπιϊοηβὶ5, ἃ πιδηυβογὶρε 
εοηἰδἰπίηρ ἴΠ6 Οοβροΐβ, Αςῖβ, δηὰ ΕἸΡίδι|165, βαθιὰ τὶ ἢ ἤογτηουὶγ θεϊοηροά ἴο (Π6 ςο]] ρα οὗ 
ει 5 δὲ Μοϊβιιοϑιτα ἰη Α]βασθ. (Ἰηϊτοά. ἰο Νενν Ταβί. νοῖ. ἴ2, Ῥατὲ ἴ. ρῃ. 288. 490.) Τῇὴθ 
Ὀοοῖκ 18 ποῖ Θοπητοῦ : ΔΊΘΟΡΥ ἐβ 'ῃ ἴπ6 Βυι ἰ5ἢ Μυϑουτα. 

19. Ἢ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυμ Τοβίδιηθηΐαμῃ γουμη. [π Θθοί ΟΠ 685 
αϊν βιΐ, Τη οραποίΐοποϑ δοουγαίδ ροβιυϊῦ, οὐ Π᾿βροβὶοπθπὶ Τορίσαπι δα]θοῖί 
ΟἸὨ τ βεϊδπβ ΘΟΒΟΞΤΥΘΈΝΙῦΒ. [ρΒίδ, 1744: 1749, ϑγο. ὙΥγαι ϑανίς, 
1765, 8νο. 

ΤΏο ἀϊνιϑίοπθ ἱπέο βασίϊομβ δηὰ (ἢ6 ρυποιίυϑεϊομι δγὸ τορβίιοὰ τὸ 6 ᾿παϊοίουὶν σχοουϊοά, 
ΤΏο οτάϊπασυ ἀἰν βίοῃβ οὗ σμαρίογθ ἀπά συ ϑγβαβ ἃγὸ τοϊδὶποὰ ἴπ τ06 τηατρῖὶπ, Αἢ δοοουπῖί οὗ 
{πὸ ΡΥ μβοῖραῖ δἱἐργαίίοπβ ἰ8 σίνοη ἴῃ τἴπ6 Αρροπάϊχ. 

20. Νονυπι Ταβίαιησηΐμπι ατουπὶ δα ἤάοπι Οατοοσυμῃ βοΐ Μϑϑ. 
ΠΌΠΟ Ρυΐπλαπλ ΘΧργΓΘββατα, δ 81 ]Δηΐθ 670. 6720. Ὑ͵ δἰβίβπῖο, Ἰυχία ϑϑοίίοπϑβ 
ΑΙΡοΓ Βϑηρθ! ἀϊνίϑυμῃ ; οἱ πον ἰηίοσρυποίίΐζοπα βθρίυβ 11] υβίγαΐυμμ. 



ϑοοί. 1.7 Οτεελ Τεδίαρεοηί8. 2ὅ 

«ἈσοΟβθΟΓΘ ἴῃ ΔΙΓΘΓῸ γο]υμ 6 οπιθη δέξο ο8 σομ] οί 8165 νἱτογυτη ἀοοίογυτη 
πηἀοοῦηα 6 Ο0]]Θοίθ. 1οηαϊηὶ, οὐχ, {Υρῖ8 οὖ βιυπηρρυβ (α. [0]16]π|}} 
Β. [ὀὌυυεε.] 1768. 2. νο]8. 12π|ο. 

Α Ὑ ΣῪ νδἰ υδῦ]6 οὐϊείοι, δη ἃ ον βοδγοο: ἰξ τγδϑ τεργὶπίοα ἴῃ 1779, θυΐ ποὶ ψ 1} τἴΠ6 δα πι6 
ΘΟΟΌΣΒΟΥ 88 ἴΠ6 ὅτοι εὐϊπίοη. Τμὸ Οοη)εοΐυτεβ ψογὸ Ρυ Ὁ] βμοά 1ῃ ἃ βεραγαίβ ἔοστω ἴῃ 1772, 
διὰ δρδὶῃ ἰῃ 41ο. ἴῃ 1782, ἴο δοοοιρδην αὶ δδπάδοτη φυδσῖο οἀϊίοη οὗὨ μ6 Οτθεῖ ᾿Γ[εδέδιηθηΐ, 
Ποῖ τδϑ ΡΟ ἰδμοὰ ὃν Μίτ. ΝίομοΪἷς πῃ 1783, τῦῖτ) [6 δϑδϊδίδηοα οὗἩ ἴὸ συν. Ὁγχ. Ὅν. 
1 ἴ5 ὕονν Θχ σοι Εἰ Υ τᾶγο δὰ ἀεαν. Τμα Οοηἰεσξυγοβ σεσο γορεϊπἰοὰ ἴῃ 1819, στε πυτηθτγουα 
Ἄοοττοοῖομα δηὰ δαάϊεϊοηα. ἴῃ Ηἷο οἀϊείοῃ οὗ [6 Νεν Γοείδιηθηὶ, Μν. Βόνγοσ δἀορίορα [Π6 
διηστιάδεῖοπβ ργοροβοὰ Ὀγ ὟΝ εἰπίοϊη." 

21. Νονυχὰα Ταβίδιιθπίυμι, ἀτστο οἱ 1 δἰϊπο, Τοχίυμι ἄθηυο τγϑοθηβυϊῦ, 
 αγῖδβ 1,δούϊ Ομ 68 πυτηχύδιη δηΐθα νυ]ραίδβ οΟ]]ορὶ---- 0 0116 ἀτθοδ δαάαταϊι 
-- Αὐἰηδανγβίομοβ ΟΥ̓ 688 8α]θοὶς, οὐ οαὐϊάϊο ΟἸ γί. ΕἼ. ΜΑΤΤΗΣΙ. 
Εΐρα, 1782---1788. 12 νοἱβ. 8νο. 

ΟΥ̓ Ῥτοΐδββος Μδι με 5 τοοοπβίοῃ οὐὗἁὨ τοδηυβουῖρίβ 5οπ|6 δοοουηῖ ᾽85 δἰτοδάν Ὀδθῃ σίνθῃ 
ἴῃ οὶ. 11. Ῥασὶ 1. Ρ. 50. “Ὑῃηὲ βου ν τ ὨΙοἢ τμ6 ῥτοΐδβϑοσ τοϊηκὶοα ἴῃ Πἷ5 ορροδιίοῃ 
ἰο Οὐ εβθμο 5 βυβίθμι οὗ οἱδϑβϑιβοαίΐοη, ἰθηἀθὰ στθδίν ἴο ᾿πΐυτα ἔπα οῦκ αἱ ἐπ6 {πα οὔ 
115 Δρρϑάσβηςθ, δά ἴο ἰοσοσ μα δυΐμπος ἴῃ (π6 εβίθεπι οὗ ἴῃ οαπαϊὰ δηὰ τηοάοτγαῖο; δὲ 
ποῦν ἐμαὶ [Π6 Πεδὶ οὗ ΘΟ; ΤΟΥΟΥΞΥ ἢ85 οοοϊοα ἀοπη, ἐπ6 ναΐυ οὐὅἁ [18 ἰαβοιγβ Ὀορίηβ ἴο 6 
τλοσο ΒΙΡΉΪΝΥ ἀρργοοϊδῖθα, απὰ τῆοσγθ ἱτο ραν} }  ἀρροα]οά ἴο, οὐ {πὸ βυδήθος οὗὨἨ [6 ναγίουβ 
τεδϊηρε οὗ τἴ6 Οτροῖς ἰοχι." (Ὁ γ. Ηομάογβοη ΒΒ ΒῚΡ]1ςα] Ἐ δοαγοῖοβ, ρ. 58.) ΤΉ ἰαΐθ 
Βίδδορ Μιαάοίοη οοπαϊἀοτοὰ 1 65 ὈὉῪ ἔα {πὸ Ὀεβὶ οἀϊτίοη οὗ {πὸ Οτοεῖς Τεβίδιηθηξ οχίδης ; 
διὰ (μβουρὰ Μ|ΊοΙΔ6}15 [45 ογιἰςϊδοὰ ἃ τ σΟΠ 5: 6. 80}6 βουθσ τ, ἢ6 πον συ 6658 ργοποι πο ο8 
ἴξ τὸ θῈ δὐβοϊυ εν ὨΘΟΘΒΒΑΡΥ [ῸΓ ΘΥΕΤῪ ΤΔῊ ὙΠΟ 18 εῃραρσοὰ ἴπ (Ππ6 οΥἰἰοἶβπι οὗὨἩ ἴῃ Οτεοκ 
Τοδιδηθη. Ας5, βουνοῦ, Μδίμδιὶ υπάοτγίοοϊς ἃ τγονϊείοη οὗ ἴπΠ6 Οτσοοκ ἔοχὶ οὐ ἴΠ6 δὺ- 
ΚΠΟΓΙΕΥ οὗἨ οπε βοῖ οἵ τωδηιδβογὶρίβ οὗ 1Π6 Βγζαηίϊηθ ἔφυν, Βίβθορ Νίαγδι τοστοῖ ἔμδὲ μ6 
τη846 80 ρϑτί δὶ δὴ δρρ᾽ϊοβίέϊοη οὗ ἢ15 οὐ  εῖσαὶ πιαίοσῖδ]β. ““ Απὰ βίησθ πο ἱπηραγίλαὶ υάρα οδη 
δάποι ἱμαὶ [Π6 “οπυΐηο ἰοχὲ οἵ ἴῃ6 Οτοοῖὶκ Τοβίδιηθτξ τοὺ 6 οδί 8Π 6 88 νῦ}], ὈῪ δρ- 
ΡΙ γίης ΟἿΪΥ ἃ ρατέ οἵ ΟἿ τηδίετὶ8]5, δ5. ΌῪ α ἡιάἀϊοίου φιαρ]ογτιηοηὶ οὗἉ 6 ττο]ο, ἴπ6 οαϊτοι 
οὗ Μαιιμεεὶ 15 ΟἿΪΥ 50 ἥδγ οἵ ἱτηροτίδηςο, 85 1 δΙγηβθ8. ΠΕΡ τηδίοτι8]8 [ῸΣ ἔαϊυγο υ.868; 
τηδίοσίδὶς, ἱηάορά, το ἀγὸ δοσοτηρδηϊοα τ] ποῖ 56} ᾿πίοττηδίλου δηὰ τδον Ἰοασηθά 
ΤειρδΣ 8." (Βίδμορ ἴδιδῃ᾽ β 1,οοΐυγοβ, ρατέ ἰἱ. Ρ,, 31.) 

22. Νονυπὶ Τοβίδιπιθηίυῃη ατοθ. Αἄ Οοάϊοοβ Μοβαπθηβοβ υἱγίαβαυθ 
ΒΙΒΠΟΙΒθο: δ. 5. ϑγποάὶϊ οὐ ΤΑΌυΪΑΣΙ προτὶ }18, ἰΐθα Αὐυρυδβίαηοβ, Ὠγθδ- 
ἄθηθ68, (ἀοοί προηβθβ, (οίμδηοβ, πο ρΒογ Ὀγίδμοβ, ΠΣ Δηρ ΣΙ, ΜΙΟΠΔΟΒΊΘΗΒ6Β, 
Τλρβίθηβοβ, ΝΙοθρμοσὶ οἱ Ζιε αν: ηβοιη, Δ 10118 Ῥαίΐγσυιμπι ασοοσγιτῃ [,οοἴϊο- 
Ὠἰθυ8, ΕΣ ΠἸοπῖθα8 Ν. ΤΤοβίδι ῥσὶποῖρὶθ}8 οἱ Ποοίοσαμι ὙΊτοσυτη 1.1106}}18 
οΥ 1618, Ἰογαπι Γοοθηβυϊί, ΘΟ, ΟΠ 68 ΣΩΔ]ΟΓΘΒ οἵ ΤᾺ ΠΟΓΘΒ ΕΒΘΌΪ;, ΕΓ 4111, οὗ 
Αμάγθ (ΒΑΓ 6818 ἠοίανἹ, ὈΣΙτη τα ααθοαὰθ ἤὰποὸ [ΘΟ ΟΠ 68 ΕἸΟΟ] ΘΒ  αϑι 1688, 
εχ υϑὰ τοῦ ἘΠ Ο]681:5 ἀθϑίρῃανὶΐ, 86 ΘΥΠΑΧΑΓΙΔ ΕἸ ΔΠΡΘ]14111} οἱ ῬΓΆΧΑΡΟΒ- 
1011 Δἀα]αϊδ, οὐ ΟΥ̓ οἷ8. ̓ πύθγροβ 8 ΑΙ τηδανθγβίοηι θὰ δα] 1 ΟΠ ΓΙ Βδη8Β 
ἘτΙ ογῖθυβ ΔΙΆΤΤΗ ΣΙ. ΨΜο].1. το θοΣρα, 1808 ; Ὑο]. Π. Οὐσία Υ Αγ18- 
οοσαπι, 1806 ; Ὑο]. 111. ΒοΠπο υγΣρὶ, 1807. 8νο. 
Τδ ἑεοοπα οὐϊιου οὗ Μαιεῖ᾽5 Οσοοκ Τοϑίδιηθηϊ 15 βοϊἀοστ ἴο Ὀ6 τηοὲ ὙΠ. Α ΘΟΡΥ οἴ 

ἢδιε πτεῖ νοϊυπηα ἰδ ἰῃ 6 ᾿ἰθγατυ οὗ (πὸ Βυι ἰδ Μυδεουτη. 116 οὐ εἶοαὶ δηποίδεομβ οἵ μα 
οὐϊίονς ἀσὲ ρμ᾽δοοὰ δὲ ἴτε Ἂεπὰ οὗ {86 νοΐϊυπιὸ; ἴπ6 νδυῖοιβ σϑϊηρ8 ἅττα δὲ {6 ἴοοϊ οἵ ϑϑδοὴ 
Ρᾶξε. Μαϊιιμαὶ 18 ὙθΥῪ βδϑνεσο οὔ ἴπὸ οὐϊογιαὶ ἰαροιιτα οὗ Ὦγ. ΟΥΙΘΘΌΘοὮ, 

28. Ἧ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. ΤΒο Νὸν Τοβίδεηθηίΐϊ, οοἸ αἰοα τ ἢ [Π6 τηοβί 
δρΡρσονβᾶ τυ δηυβοῦὶρίθ ; ΝΊ βο θοῦ ποΐθβ ἴῃ ἘΠρΊ 8}, οὔ 168] Δηα ΘΧΡ]ΔΠδίοΓΥ, 
δΔη4 ΓΟΙΌΣΘΠΟΘΒ 10 [086 Δ ΠΟΥ ὙΠῸ Πᾶνα Ὀοβί 1|Ἰυϑίγαϊοα (Π6 βαδογρᾷ τστιῖ- 
ἷηρΒβ. ΒΥ Εαπαγτὰ Ἠλέσόοον, .}. Τοπάοῃ, 1776, 2 νο]β. 121ηο. ; 1784, 
2 γο]8. 1 2τοο. ᾿ 

“ ΤῊϊς οἀϊίοη," δαγ8 πε Ἰεδτποὰ δηποίδίον οὗ Μ|Ίς ἢ 8 6}15, “ ἱα οογίδ! ΠΥ οπει]οὰ ἐο ἃ ρἶδοθ 
διηοῦῦ ἴα οτιτἶοαὶ οαἀϊίονβ οὗ ἰῃ6 Οτοοὶς Ταβίδτηθης, του σὰ ἢ ἰ8 ποῖ δοοοιηραηὶθα νὴ ἢ 
νασῖουβ γοβάϊηρϑ: ἴοσ, ᾿πουρῃ Ὦτ. Ἡδυνοοά [65 δἀορίεοἀ ἴππ δομηγιοη ἰοχὶ 85 86 Ὀα5ἷ5 οὗ Πΐ8 
οὕ, Βα π88 τηδὰθ οὐ εἰς] σογγθοιίοηβ ὙΠοτονοῦ ἔα τοοοϊνοά γοδαϊηρ δρροδγοά ἰο Ὠΐπη ἴο δ6 
ογγοθθουθ, 26 τηδηυβοτὶρίβ, ὙΏΙΟΒ. ἢ6 Π88 σοπογαγ ἕο ττῆοθη μα ἀδρατίβ ἔγοτῃ ἴΠ6 

᾿ Ὧγ. Οὐοϑῦδο Ἐ βτβὲ οἀϊοι οὗ {πὸ Νονν Τοβίδιηομε βῃουϊά, 1 δισισίμοδα, θ6 ποιϊορὰ 
Βοσα; Ὀυξ 85 }ξ 18 Ξυροτβοίοα ΌὈΥ Ὦ15 ββοοπά δηὰ στολεΐν ᾿πιρτονοα δαἀϊτοη, ἀοβοτι δὰ 'ῃ ὑρ. 27, 
28. ἑπτὰ, ἴξ ἰδ Πογὸ ἀδβίρῃποα)γ οἰπο. ὍΤὨο οἀϊτίοη οἵ Κορρα, θεϊῃρ δοοοτωρδηϊθὰ ψτἢ 
ἃ ΘΟ ΘηΐΔΓΥ, ἰ5 ποι οοα ἐπ, διηοῃςς ἔα οοτατηθηίδίοῦβ ου ἴπ6 Νενν Τοβίδιηθηί. 

.- 



26 Ονγεεὰς Τερίαημθηΐ. ΓΡασ 1. ΘΒ. 1, 

σοϊδηοῃ ἰοχέ, δσὸ ἰδ Οδηίδοτϊ κί ομεὶσ ἴῃ ἐΠ6 Οοεροὶ δυὰ Αοῖς, δμὰ ἐμ ΟἸδγοιωομίδηι 
ἴῃ ἔπε Ερίβι]ο8 οὗ ὅὲ. Ῥαδυ]." ὙὩΤμοβο τσ. ΗἩδσγσοοὰ οοπεαϊἀοτοὰ 85 δρργοβδοϊης ἴΠ6 ποδγοξὲ 
οὗὨ ΔΏΥ τηδηυβογὶρί3 ΠΟῪ Κηοόνῃ ἴῃ ἴΠ6 Ἡνοτ]ὰ το τμ6 οτἰσὶπαδὶ ἰοχὶ οὗ [πε βαογρὰ σοοοσάβ. “1 
15 Ὠοῖ αρτοῦθ 16 ἐπδὲ [18 οἀϊείοῃ οοηξδῖη8 τόσο οὐδ δηοίοπὶ δηὰ σοπυΐηο ἰοχὶ οὗ 6 Οτθεῖς 
Τεδίδισθης (ἤδη {Ππποδα τ δ οἷ ἀγα ἰῃ σομησηοῃ υ86: Ὀμιιξ 85 0 δβίηρίὶο τπδηυδοσὶρί, μουσουοσ 
δηΐζίοπε δ νϑΏοσδαρϊο, ἰς δηθὰ 0 διιοἢ ἃ ῥγείεσεμοα 86 ἴο Ἔσοϊιὰς ἔπε γοδὲ, δρὰ Ὠ0 οσλεὶς οὗ 
πο ῥἈγόβϑοωΐ δβ6 ὁδῃ δὐορὶ ἃ ποῦν σοδαϊηρ, υπΐθες ἔμ6 πεζαὶ ονϊάθηοα θα ργοάιοσεά, απνὰ {π6 
ῬΓΟΡοΟΠάεγδΠΟΥ ἴῃ ἰΐς ἔκνουν αἰδεϊμοῖν 5βθοτη, ἴῃ Ἰοασηπθὰ δηὰ ἰηροηίοιβ οἀϊίοσ μ86 ἰῃ ϑοζὴς 
τροϑϑΌ Το ἀοἔδραιϊοα [8 οὐγῃ οὐδ᾽εςξ, μὰ τεμάεγοά ας ἰδθουγα [688 ΔΡΡ᾽1080]6 τὸ 6 ρυγροϑβεδ οὗ 
δδογο οὐξιϊοΐδεη." (Βιδῇορ Μαδγβιιβ Μ|ς δος, νοὶ. 13. μαγῖ 11. ὑρ. 884, 885.) Αἱ {πὸ οορὰ 
οὗ [86 ξεοοπὰ νοΐμπια ἴδθτα ἰ8 ἃ οδίαίορια οὗὨ ἴῃ ῥχϊποῖραὶ οαἀϊτομβ οὗ [86 Οτοεῖ Τεκξίδιιθηῖ, 
δὰ ἃ 1ϊδὲ οὗ ἴῃ τοδί οβίθοιηθά οοπιτηρηΐδίοσς δηὰ οὐ εἶθ. ΤΏΘ σοῦ '5 υΟΓῪ ΠΟΔΙΪῪ ρῥσυἰπιθᾶ : 
δηὰ ὑπᾶοὺ (6 Οτεοεὶς ἰοχὲ ἀγα βῃοσὶ ογιἶοαὶ ποῖοθβ ἰῃ Εν ρ 18}, οι ΕΗ τοϊδίηρ ἴο οἰαβαῖοαὶ 
1]}υδίτασης οὗἩἨ δοτρίυγρ, [Ιη ἴΠ6 ]ἰοί οὗ οοτητηρηίδίοσς δηὰ οσ  ἴοβ, ἰΠ086 ὅσ τῇοκξ σοτῃ- 
τοοπὰοὰ ὉΥ Ὧν. Ἠδυνοοῦ το ἔδνουν ἴπ6 ϑοοιϊμίδη βοδοῖρθ, ἴὸ πο ἢ6 τγὰ8 δἰ ΓΟ ΡΥ δἱ- 
τδοοά, δηά Πα τπογοίοσε δάτηϊ θὰ ον τεὐθοίοα ἃ νδγὶεἰγ οἵ γτοδάϊηρε, δοοοσάϊηρ δα ἴμεν ἔδυ οΌγ 
ΟΥ Ορροβὲ ἴα ϑοοϊπίδῃ ἀοςίσϊπο. 

24. Νονυμι οδίδιηθεΐαη αγθουμα, ὃ Οοᾶϊοο ΜΆ. ΑἸοχδπάσίιμο, ααὶ 
Τ,οπαϊπὶ ἴῃ ΒΒ] οὐ μος Μυβοὶ Βυιϊδηπῖοὶ δδβοσνδίαγ, ἀθβοσρύατη ἃ Οδγοΐὶο 
Οοἀοίτοαο ΟΙΡΕ. 1μοπάϊηὶ, 1786. [0]10. 

866 δὴ δοοουπίὶ οὗ ἐπα οαὐϊίοι ἱπ ρμαζε 13. Νο. 1. σεργὰ, διηοῃς [86 ἔπο-αἰπιῖὶα οὐϊεοιδ 
οὗ τρδῃυδογιρίβ οοπιδἰπίηρ [6 Νὲν Τοβίδιποηϊ. 

286. Νονυμ Τοβίδιαοπίυα αἀγου, δα Οὐἀϊοθεῃ ΨΊΠἀορομθηβοιῃ Οτθοὰ 
Ἔχργϑβϑυσα : Υ᾽ δυϊϑίδίθιῃ 1,θο Ἰο ἢ 18 δ ἀϊά1 ΕὙἸΑποίβουβ (δγοὶυβ ΑΥΤΕΒ. 1786, 
1787. 22. γοΪβ. 8νο. 

Τοΐδ οἀϊίοη ἀἰβοτς ἐπεῖσεὶ Υ ἕτοπι ἐμβοβα οὗ Μ|]), ΤΥ εἰσιεΐη, ἀπὰ Οτίοθδοι. “ΤΏ ἱεχὶ οὗ 
τη 5 εὐϊείοη 8 ποὐῖπογ {πὸ δοτητηοο ἰδχὶ ΠΟΣῚ 8 τουϊδίου οὗ ἰξ, θυϊ ἃ τῦοσο ἙΌΡῪ ἔτοπι ἃ βἰηρὶο 
τοδηυϑοτὶρί, δηὰ (Πδὲ ποῖ ἃ νευῪ δπίΐεπὶ οπο (ἐδ σοάοχ 1,διη θεοὶ! 1.}, 'π πο ἱτπηρογίαὶ ΠἸΌΤΑΡΥ 
αἱ νίοπῃβ. Τῇ νϑγίους τεδάϊηρβ, τι ἰοῖ δσα μοὶ διγαηρθα 85 ἴῃ οἵδον δαϊοηβ, θυῖϊ ργϊπίορα 
ἴῃ ϑορδγαῖθ Ῥαγοοὶβ 85 τηδά Ὀγ {πὸ Ἵο ]δίοσν, δγε ᾿ἱκαν ἶβα ἀθβοτὶ δὰ ἥγοτω Οσεοὶ τηδηυβογὶ ρὲς ἴῃ 
106 ἱπιροτῖδὶ ΠΙΌτασΥ : δὰ ἐπ6 τ πο1]6 οοἰϊθοϊίοη τγᾶ8 δυρτηθηϊοὰ Ὀγ Ἔχίγας(5 ἔγοτ ἴδε Ο(ορίὶς, 
ϑοϊδυοηίδη, δὰ Σ,δεΐη νουβίομβ, τ ἢ ϊο ἢ ΔΓΟ 650 ρτϊηἰοὰ ἰη ἔπ βατηο ἱπάϊχοβίοα ΤδηΠΕΓ 85 ἴΠ6 
Οτεοῖκ τοράϊηρα. ΑἸιοτ᾿5 αἰτίου ᾿μογοΐοσε σοηίδῖῃβ πλεγο τπηδίογια]β ἔοσ ἑπίυγο υϑ65.᾿ (ΒΡ. 
Μαζσεὶν5 1,δεΐυτοβ, ραγὲ ἰΐ. Ρ. 32.) ὙΏοτο ἴπ6 δὐϊίοῦ μας ἀϊϑοονογοά τηδη εδὲ οσγαῖδ ἰῃ τΠ6 
Ψίοπηδ τηδηυδοτὶρέ, Βα Ὧδ85 ΤοσοῦΓε ἰρ ἔπ ἰοχὶ οὗ δέερμθιβ᾽5 οὐϊιίοη οὗ ]546.--- 5866 ἃ ΤΏΟΤΟ 
οορίουβ δοοουηΐ οὗ [815 εἀὐϊιίοα ἴῃ Μ|οΝδο 15, νοὶ. 11, ρῃ. 880---882, τγβοτα 1 ἰσ βδιὰ μδῖ 
ΑἸ οτ᾽5 οἀϊείομ ἰ5 ἃ οῦκ τ ῖτ ἢ ϊο πὸ οὔθ οηρσαρχοα ἴῃ 5βδοσεὰ οὐ ἰοίβιη οδ ἀἰβρθηβθ. 

26. Φυδίυος Ενδπροὶα, ατθοὰ, οὑτὰ Αγ πὰ 8 ἃ ἰοχία 1, ΘΟ ΟὨΪΌ.8Β 
. (οἀά. Μααηυβογὶρίοσαμα ΒΙΒ]]οἴμοος Ὑδιοαπο ; Βαγρογίπθ, Γυϑυγοπίδηδ, 
Ὑιμἀοθοποηδίβ, Εβουγί]6η818, Ηδυ θη 815 Βορὶθ; αὐυἱδυδ δοοοάυηΐ 1,60- 
ἄοποβ Ῥεγβίοθυ πη ϑγγάσυμπι Ὑοίοτβ, ῬΒΠοχϑηϊάηε, οὐ Η] Θγοβο γτλϊ ἴδ πδο, 
ἦπθϑα οὐ βυπιρεθυβ τόρ118 οαϊά Απάγοαβ ΒΙποη. ἩΗδγυπῖθ, 1788. [Ὁ]10 οὖ 
Αϊο. 

ΤῊΐ ἐρ᾿ βάϊὰ δπὰ ναϊυδῦϊο σοσῖ, οοπίαἰπίηρ ΟὨΪ (Π6 ἴοιις Οοεροΐβ, ἰ5 [Π6 τοβυϊὶ οἵ [86 
υπἱτοὰ Ἰαῦουτ οὗ Ῥτοέδβθογβ Βί γον, Α ἀ͵οσ, αὐὰ Μοϊἀθημανοσ, τθο ἔοτ ϑενοσαὶ γθασβ ἐγαυθἸοα 
πίο Οοειιδηυ, [ἐαἰγ, Ετγδηοο, δηὰ ϑραίη, δὲ [6 ὄχρϑῆϑα οὗ {πὸ Κίῃρ οὗ Πεππιδεί, ἴῃ Ἵγάογ 
ἴο οχαμεΐηθ διὰ ςοἰϊδίδ ἴῃς ργϑοΐοιις τειηβίηβ οὗ βαογεὰ δπιαυΐγ. Βιγοῖ Το] αἰοὰ 411 1868 
Οτοοῖς πιδηυβοτῖρις φυοῖδά, Ἔχοερί ἴῃ ο86 ἴῃ ἴΠ6 ΠΙΡΓΑΣΥ οὗ [Π6 Εϑουτίαὶ, ψ ἘΠ ἢ σι σο ςο] ] αἰθὰ 
Ὦγ Μοὶ ἀδομανεν. ς ϑγτῖας οοἰϊδίΐους τγεσὸ τηδάας ὉΥ Ααΐοσ. Α ἀεοίδιοὰ δοοουηὶ οὗ 
ἐπεθ6 τοδϑυδογιρέβ ἰα χίνε ἰῃ (Π6 Ρτγοϊοχοϊηθηδ; ἔγοτι ὩΣ οἢ τὸ ᾿θάσῃ παῖ ἐπ6 πη δΟΣρ 5 
ψΠϊς Ῥϑοδοὰ υμάοτ Π15 ἱπδρϑοξίοη ΤΕΓΕ ΥΕΥῪ πυτηοσουβ. [ἢ 116 αιΐοδη, ἰοσὶΥ σοσο οο]]αῖοά ; 
ἰῃ τἰῃς Βασρογίαἱ ΠΌσασῪ ἴθ; ἐπ οἶος Εοτοδῃ ᾿ἰργατὶθδβ, δουθηΐθθῃ ; ἴῃ ἴΠ6 ΠΡτασῖος δὲ ΕἸΟ- 
σοπος δπά ἴῃ οἵποὺ ρασγίδ οὐ Πἰδῖγ, ἐἰσίγ-εῖρσῃς; ἴῃ (86 ἐτηρουὶαὶ Πἰῦσγαγυ δ Ψίθμηδ, ἵνγεῖνε ; δὰ 
ἐῶ ἐπα τογαὶ ᾿ἰυγασευ δὲ σορεηδασοη, ἴἤγοο. ὙὍΤὨὸ ἰοχὲ 18 ἔγοπὶ Βουοτὲ Βίορμθηβ᾽5 δα οη οὗἁ 
1550; δυς ἰδὲ στοαὶ υδίυβ οἵ ἐπί βρἰεπάϊὰ πνοῦῖκ, δπὰ ἴῃ ψΐοἢ ἰδ δυγραβ568 δὶ] ἔουτωθν 
«ἀἰτοηβ, οομβίβία, "γσέ, 'ἴὰ [6 νοεγ οοτηρίεῖο οχίγαοϊβ ψ Ὠϊοἢ ἀγὸ σίνθη ἔγοσῃ ἔπ οοἸοὐταιϊθα 
Οοάεκ Ῥαΐξίςαπων, ἀοβοτὶ υοὰ ἴῃ Μοὶ. [1]. ὑρ. 100---02. ; δηά, βϑεοοῃάϊγ, ἴῃ τῃ6 οχίγας(β ἔτοπι 
1:6 Ῥεγοίο ὅγεα Ηἱϊετοεοίϊγνπέέανα, τ ἰοῖι 15 τοιηδγ 806 ἔοτ 115 ἀστεοτηθπὶ ἢ [ἢ Οοάοχ Βοζα, 
ὙὮΕΓΟ ἰδ 8 ψ ΠΟΙ υπευρροείοά ΝΥ ΔΩῪ ΟΥΠΟΣ δα ΠΟΥ ς 6 οἰτοιτηβίδηοε βίο δῆονβ ἔπ 6 
νδῖυς δηά δπιϊηυξίγ, οὶ 80 τοσοῦ οὗ ἐδ τωδηυβουὶρίβ ᾿πουλβοῖνοβ, 85 οὗ [86 ἰεχὶ ν᾿ Ὡῖοἢ ἴΠΟΥ 
οοηέδίῃ. 
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10 1798, Ρτοΐοεϑοε Βίγοῖ ρυθ]᾽εφὰ, δὲ Οοροημαΐοι, ἃ οοἰϊοεϊίοη οὗ νανίουϑ γοδάϊηρε τὸ 
το Αςῖν δηὰ Ερίβιϊοα, ἀσασῃ ἴσου {π᾿ βδιὴρ βουζοοβ; ἱπειευϊεὰ ἤαγία 1, δοξίοπεῦ αὐ ἱεξίων 
“εοίονγωεπε “ροείοίογιιι, Ἐρίεἰοίαγιας Οαἰλοϊοαγιῆι οἱ Ῥαωϊδ, 6 (οαά. Οταοῖε Δ5.8, Βιδιοέλεεα 
Ῥαΐδρακα, Βαγδεγίπα, Αισωείπίαπογαε Ετεπεϊέαγενι ἤοπιδ, Βογσίαπα Ῥείἑἐγίε, Νεοαροϊίέαπα 
Μεσία, 1, αὐτεπέϊπίαπα, 8. Ματεὶ Ῥεπείογιιιι, Ῥίκαοδονενδὶς Οαερατοα, εἰ Ἡαϊείοκπείε Πεσία, 
οοἰϊεοία εἰ εὐϊέα αὖ Απάνεα Βίτελ, Τλοοὶ, ἢ). οἱ ΤῬΥο, ; ἴῃ 1800, πα ρυδὶδῃοα Καγία 7,δείέονιεε 
αὐ “Ῥοοαϊψρείπ: δηὰ ἴῃ 180], ατγία [εοίΐοπες αὐ Τεκέωκι 1}. Εναπσεϊοτωπι ἐ Οοαὰά. 248 5. 
ἑέεγαπι τοοοσπίία εἰ φιαπιρίμτίπεῖδ ἀοοεεείοπίδωε αἀποέα: ΑΪ ἴῃ ὅνο., ἴο 186 ἴοι αοδρεῖὶβΊΌ Τῆα 
οοτηρϊοιίου οὗἉὨ [πὸ τοοχηϊθοοπὶ οὐϊτου οἵ μα Οτεοοκ Ταεδίδιμοηΐ, θεχυη ἴπῃ 1188, νδς ὑσχὸ- 
νεοηϊοὰ ΌΥ α οδἰδιαϊίους ἢτο αἱ (όοροημδαροι, ἡιο ἢ οοῃδιιπηοα ἴῃ 6 ΤογΔ] ρτὶ πιο ρ- οἶσθ, ἰορο- 
πον τὰ τη6 Ὀοδυ δι ἐγροα δὰ ρδροσ, νοι δὰ ὕδϑα ρσοσυγοὰ ἔγουι 1{4}γ ἔοσ [μδὲ ρυτγροεο. 

27. ΧΙΠ. Ἐρίβιίοίασυμη Ῥϑὺ! Οοάοσ ατῷοιβ, δβυμηπιᾶ ἢ46 οἱ αἰ ροπ ἃ 
ἐγαμβοσίρίυβ οὐ οαϊίυβ ἃ Ο. Ε. Ματτησι. Μοίββϑ, 179], 1818 ; 4{ο. 

8εε ἃ ποῖξοο οὗ ἰπΐς οἀὐϊξίοι ἴῃ Ρ. 16. Νο. 7. ἐκῷγα, διωοῦξ ἴδε ἔδε-αἰτλ}}9 οἀϊῖου οὗ ἐδ 
τηδηυκοσὶρία οοπίδιδίηρβ ἴα Νον Τεεϊδιωθδι. 

28. Οοάοχ Τμοοδοτὶ ΒοΖθὸ Οδη Δ ὈΣΊΡ 6518, Εν δΏρ 6118 οὐ Αοίβ Αροβίοϊοσυση 
σοι ρ]θοίθηβ, αυδάγαίς!β 1 οστῖβ, ασοο-] δίλπυβ. .... ΕΘΙάΙδ... .. ποίδβαυθ 
δα)οοϊι, ΤΒοιαδ8 Κιριανα, 5. ΤΣ. Ρ. Οὐδηϊαρτισίς, 1798. 2. νο]5. [Ὁ]10. 

ὅθε δὴ δοοουηΐ οἵ ἰηἷς οὐϊξίοι ἰῃ ρδαρε 15. Νο. δ. σωργτὰ, διαοῃρ [86 ἔδο-Ξἰτ}]6 δἀϊίοης 
οὔ τιδηυποτὶρία οοπίδιηληρς [6 Νονν Τεδίδιηεηῖ. 

99. Νονυπι Τοδίδιηθηΐυπι ατοὺ, Τοχίυμη δὰ βάρ Οοἄϊουπι Ὑ ΘΥΒΙ Ου τ 
οἱ ΡῬαίγυμη γϑοθηβυΐ οἱ 1,θολοῃἱβ Ν δγιθίδίοια δά)θοϊς Ὁ). 90. 98.. ΟἜΙΕ58- 
ΒΑΟΗ. Εάιῦο βοουμάαβ. Τοπάϊηὶ οἱ Ηδὶ ϑαχοηυμ, 1796, 1806. 2 γο]8. 
γε 8ὅνο. . 

Νοινιπεϊδπάϊηρ (π6 ἀἰδετοηὶ ορὶ πίοι οηἰοσγίδ θὰ ὈΥ βοῖμο Ἰοασποὰ τπθή σοΐδιῖνα ἰο (ἢ 9 
οοτζοοΐηοβ οὗ Ὦγχ. Οὐίοβθδς ἢ 5 δγβίοιω οὗ γεοεηδίοηε οἵ δἀὐϊτοηβ οὗ τηδηυβοσὶ ρίβ, 41} ρατγίϊοβ 
δδνο υπϊϊοὰ ἴῃ οοπηηοηάδίίου οὗ 16 ᾿ἰοατηίηρ, ἀἰ]σοπος, διὰ ἰδῦουν νι ϊοῖ μ6 θεβίοποὰ 
ὉΡΟῦ ἷ5 ἀγάυους υπάογίακίηρ. 

Ὧν. Οτοβθδοῦ οοτημπιοηοοά ἢΪ5 οστὶ εἰςδ] Ἰδῦουτβ, ἤγεῖ, Ὁγ ρυ Ὁ] δ της δὲ Η δ], ἴῃ 1774, (π 6 
Ηϊπίοτίςα! Ὀοοΐς οὗ [6 Νον Τοβίδιηθηῖ, ὑπάογ {πὸ Ὁ] σης {1|6 : Ζέδγὶ ΠΙειοτὶεὶ Νοοὶ 
Τεεανεεπίί, Οτάςε, Ῥατε 1, εἰείεπε ϑυπορεὶη Εσαπσεϊίογωπι Μαξίλαὶ, Ἀέατεῖ, εἰ Ζκοα. Τε;- 
ἑκηι αὐ πάεπι Οοαά. Ῥεγείοπππι εἰ Ῥαίγωπι ἐπιεπάαυΐέ εἰ ἱεοξϊοπὶς υατὶείαέεηι ααἀγεοῖξ .70. «ας. 
Ονἰεεδαοῖ. (84 εἀϊι. Ηα]α, 1797, 84 εὐϊι, ἨΔ], 1809,) ϑνο. Ῥαγε 11. εἰδίεις Ευαηπσεϊἑιρα 
ολαππὶε εἰ Αεἰα Αροείοίογωπι, Ἡαϊα, 1775, ϑνο. Τὶς δαϊ τίου να8 ρυ Ὁ] 1βμοὰ 85. 8 τηδηιαὶ 
ΟΥ ἴοχί- θοοΚ ἔῸΣ 6 οουγβα οὗ Ἰεοΐυτοβ γϑϊο Ῥτοίδαδος Οσ θβθδοῦ τγδβ δὲ τῃδὶ (ἰτως ἀ οἰ νοεῖ ρ 
αἱ 7εηδ, δῃὰ ἴπ σῆς δ οχρίδἰποά ἴΠ6 ταὶ ἴὮγθθ ουδηρο ἰδὲς σγπορίϊοαϊῳ, {παὶ 15 ἴο 5αν, ὃν 
υπϊιϊος τοχοίμον ἴπ6 ἴἤγοθ παστδίίοῃβ οὐ {πὸ 586 εὐθηῖ.0 Ὁ τοροοϊνοά ἰοχὶ, σῇ ]ο ἢ 15 
δἀοριεὰ, ἰ5 ἀϊνϊἀοὰ ἰπίο οὔς πυμάτοά δηὰ ἐμιγιγοΐουν δεσιΐοηβ, δπὰ ἴ5 ρεϊηϊοὰ ἐπ τἤγοο 
οΟἸπιῃ5 ; δηὰ Οτεβραςἢ ἱπάϊοδιοὰ ὈΥ νατίους τλδῦκ5 [86 δἰτεγαιϊοηβ το πο λυ άρεοά ἢ φοθ8- 
ΒΟΥ ἰ0 θὲ τοδάθ. Τμα νδεϊουβ τοδάϊηκπ, ἰδίκοη ἔγοπι ἴπ6 οὐϊέίοη οὗ Μ|Ι}, Βεηροὶ, Δηὰ ΥΥ εἱ- 
δῖε, ψοτο ποῖ οἴοβθῃ υπ|}} {ΠῸΥ δὰ ὑπαογβοπα ἃ ΨΕΓΥ δανογο σουϊδίοῃ ; δ ἐμὲ9 οὐϊιίοη 
αἷ5ο σοπίαληοὰ οἵδοσ Ἰἰοοϊοηβ, ψ Ὡ οὶ ἴπ6 Ἰοαγποὰ οἀϊίοτ ἔουπὰ ἐπ τηδπυδοτὶρίς, ργοβοσνοὰ ἴῃ 
ἔς Βεεδ Μυλουπ αἱ Τ᾿ οηάοῃ, δηὰ αἷϑὸ ἢ ἴμο ογαϑὶ ΓΙΊΌΓΑΣΥ δὲ Ῥασίβ. ἴη 1775, Ὠσ. 
Οὐϊεβϑαοῖι ρου] πο 6 Αροβίο! σαὶ ΕἸ Ρ'81165 δπὰ ἔΐε Αροσαῖυρβο, 'ἰπ αὶ βία λ δῖ ΤΏΔΠΠΟΓ ; 
θυῖϊ δ5. ἸΏϑηΥ ρεγβοῦς δὰ ὀχργοδβεὰ (ποτηδεῖνοβ ἀϊβεαιϊδῆθα τε ἢ Ὠ15 δΥμορτῖοα] διταηρσοιθοης 
οὗ ἰμ6 ἰπῖοτῖοαὶ Ὀοοῖκα, πα ρυϊηΐϊθαὰ δηοῖδογ οἀλεΐοη οὗἁὨ ποῖα ἱπ 1777, ἰὼ 186 υδυΔ] ογάοσ. 
ΤῊϊα νοϊυ πιο ἔογπι ἰμ6 βγδέ ρασὶ οὗἁ ὃἷ5 ἥγεέ οαὐϊέϊον, οὗ νη ϊο πὸ Ερίδεῖοα δυὰ Βονοϊαίίου,' 
Ρτίοιοὰ ἴῃ 1775, ἀγα οοπακίἀεγεα 85 {Π6 δεοονὰ ρασί. Α ἔδνν οορὶθβ νσεέτο βίσυοκ οδ᾽ ἴῃ 4ϊο., 
ψ οἢ ἀγὰ ΟῚ δοαῖοθ δηὰ ἀθασ.0 ΤῊ εὐϊείου 15 οὗ Δ υϑσὺ δοηνοηΐοης δηὰ ΡοσίδΌ]ς οἷἶξο, δηὰ 
᾿δ5 δὲ Ὀυποῖρδ!! υδεὰ ἴῃ ἴμὲ ὐηίνοτοιίεβ οἵ Θεοιτδηγ. Ὦγσ. Ηαϊοθα ρῥγοΐεγβ ἴὲ ἴο τὴ 
δεοομὰ οὐϊιίοα, Ὀεσδιθα Ὠ6 {πη Κ8 (μὲ ΟΥοδῦθο τγδῦ δἱ ἴθαὶ {πὸ πιοσο δοτυροϊου οὗ 
ἱπποναδίίηρ ρου ἰῃς ἰοχὶ ἴπδη ἢ δδογνδαγαν τγδδ. 
ΤῊ ἢτςξ νοϊυτηο οἵ ἴῃς φεοοηά οὐϊτίοη δρρεασοὰ ἱπ 1796, ἰῃ ἴαγᾷα οεἴδνο, τ ἢ ἐδ ᾿τιρτὶπε 

οὗ Ζοκπαϊπὶ εἰ Ηαϊα ϑαζοόπυπι ἴῃ πο τεἶ6- ρα; δπὰ τῆ βεοοηὰ Ὑττἢ δὶ οὗ αΐα ϑατοπιηι 
εἰ ],οκπαϊαὶ, οὐ δοοοῦπὲ οὗ τ86 ὄχρεδῆδβα οὗ ἴδ ρδρὸσς οὗ ὑ5α πο οορὶοβ μδυΐηρ θδθη τηυηὶ- 
βορηεῖγ ἀείγαγοά Ὀγ δἷα ὅταςς ἔδο Ἰαῖο θυκο οἵ Οτδαῆου, δὲ (παῖ εἶτα Ομδβοεῖΐοσ οὔ {π9 
ηϊνοσβιεν οὗ Οδιηρει μο. Τἤοβο ἃσὰ τηοδὲ θαι} Ὀοοίκθ, δπὰ δγὸ ον ΟὨΪΥ ΡῬτοσῦγϑ 
ἃϊ 8 ΨΕΥῪ ΠὶρῊ ῥτὶςοο, τπουρῖι, [του ἢ ἢἰ8 Οτδοα᾿β ΠΌΘΟΥ ΠΥ, ἘΠΕῪ σατο οἱ ἢ 4}}γ δβοϊὰ, νὰ 
θεῖϊονο, αἱ ἐν εἶνο οἵ ἰουτγίοοπ 5}}}} 55 ΡῸ᾿ τοΐυπιθ. Εἰ ν οορίεε ἃτα βδαϊὰ ἴο βανς θθϑη βιγωεῖὶς 
οΒ᾽ ἴῃ Ἰδγζε ρβαρεσίῃ φυδεῖο. Βυϊ ἔπ νϑοϊο οὗ ἔπποδο ἔττο γοἱυτλε5 τσ μτιωϊδα δὲ 76 μα, ον 
Οτίεευδοδ 5 ον ογθ. ἴη δάάϊιϊοη ἴο δὰ νδσίουδ τεδϊηρε Ἵσμιυδιοὰ ἐπ Οτιοεραδςβ᾽ ἄτει 
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οὐϊίοπ, Πα οοἰ αϊοὰ 411 56 1,δτῖη Ψοτγθίοπβ, ρυ δ] ἰεμοὰ ὈΥ ϑαθδίῖοῦ δα ὰ ΒΔ ποπιηὶ : δπὰ οοτ- 
τοοϊοα (Π6 τηϊδῖακοϑ τηδάθ Ὀγ Μ|}, Βεηροὶ, δῃηὰ ΝΥ εἰβίθϊη, ἱπ 1ΠῸῚῚ αυοίδι!οη5 ἔγοτα [6 
οτ᾽ οῃίαὶ νοτβίοηβ, Ηδ αἷβο ἱπεβογίθα {πὸ ῥγίπεϊραὶ τοδαΐηρε οοἰ]οοϊεὰ Ὀγ Μαιποὶ, Βίγοῖ, δπὰ 
ΑἸεοσ ; ἰοβοῖμον "ἢ οχίγδοῖς ἔγοθι {π6 ἔνψο οἰ ἔδη τ6] πιδηυκοτὶρί8 οοἸ]αἰοὰ Ὁν Καὶ πἰτίεὶ, 
διὰ (ἢς τεράϊηρε οὗ πε ϑδῃ1αἷσ νογεΐοη, ξαγηβῃοὰ Ὀγ οϊάο, Θοογρὶ, δὰ Μάμπίοσ. Οὔτμο 
Ατιηθηΐδη νογϑίοῃ ἃ οο ]δίΐοη ψγ85 τηδάθ ἔοσ τὰ Όγ Μ΄. Βγοάἀθηκαιιρί, οὗ Βτοιηθη : δπὰ 186 
δοϊδνοῃϊο νογβίοη νσας οοἱ ἰδἰϑὰ (Ὁγ πἴτὰ ὈΥ ΜΙ. Ποῦτονσδκυ δἱ Ῥγαριιθ. 
Το ἤτεὶ νοϊυπηθ σοπίδίπα ἔπ ἴουτ Θοβροῖβ. ΤῸ ἶἴ686 ἃγο ὑγοῆχϑα Ἴοορίοιιβ ὑγοϊθβοτηδηδ, 

ΘΥΒΙθι εἰπε ἃ οὐ εἰσαὶ Ηἰδίουυ οὗ τῆ ρυϊηϊθά ἰοχὶ, ἃ εαϊδίοζιι οὗ 4}} τὴ τηδηυβοτὶρί5 ἔγοτα ψσῃοἢ 
γατίουξ τοδάϊηρε αγὸ αιυοϊοά, δηὰ δη δοοουπὶ οὔ ἰο πιοῖ μῃοὰ ρυτγϑυοὶ Ὀγ ΟΥ̓ ΘΒ δοἢ ἴῃ Ἔχοουϊηρ 
τμϊβ δοοοπα οἀϊείου, ἰοροῖπον τῇ τ[Π6 ῥγιησῖραὶ τ] 65 ἴον ᾿υάρίηρ οὗὨ ναγίοιιβ τοδαϊησθ. ΤΠ 
ἴοχὶ ἰ5 ὑσϊηϊοά ἱπ ἔνσο οοϊ πη 8, Π6 πυταῦθοΓβ οὗ ἔπ ὑοσβοβ θοϊηρ ῥἰδοθὰ ἰπ ἰμ6 τηδγριη, μεῖον 
τ ἢ] ἢ) δσὸ 1Π6 νᾶγίουδ ἰϑοιί 8. 
Τα βοσοῃὰ νοϊυπια οοπίδϊηβ (6 τοτιδί πίη ὈοοΪ8 οὗ (6 Νοενν Ταβίδιωθηϊ, νοι 18 ὑσα- 

οοἀφὰ Ὀγ 8ῃ ἱπίγοάἀιιοϊίοη οΥ ρῥγοΐδςθ, δοοουπείηρ ἴον ἴπὸ ἀοῖαν οὗ [15 ἀρρθάγδῃςθ, δβῃὰ δη δο- 
οουπὲ οὗἉ ἔπε τηδηιϑοχὶ ρὲ σοηπυ ρα ἕο παῖ νοϊυπθθ. Αἱ ἴδε δπὰ τὸ ζυγίν ραφεβ, βοραυαίθὶ Υ 
πυτηρατοά, οοπδἰϑίϊηρ οἵα 2) αίτῖδε οα τἴπ6 αϊερυϊοα οἶαιις ταϊαἴϊνο ἰο (ἴθ ἴπγθο ταϊῖηοβδβαβ ἱῃ 
1 Φοϊιῃ νυ. 7, 8., δηὰ οὗ εὐαϊεϊομαὶ νδγίουβ τοδαϊηρϑ ἴο ἔπ Αςἰβ οὔ (πὸ Αροβίϊεβ, δηά ϑδϊης 
Ῥαυ]᾿5 Ερίβεῖας, στ ἔνο Ῥαβ65 οὗ σοττοοϊΐοηβ. Οὐλθβθδο 5 δεοοπὰ οἀϊξίοη νγα5 ρυ 156 δὲ 
Ι,οπάοα ἰπ 1809, ἴῃ ἵνο οἰορδηΐ ὅνο. νοϊ υπι65 ; ομθ, ργϊηϊοά ᾿γ δέν. (οἱ στ οοά οὗ Οχέοτά, πὰ 
ἴπ6 οἴμεν Ὁγν Με. Η. Τανίοσ, οὗ ̓ οπάοη ; ἔπ ἰεχί 8 ργϊπίοθα ἰπ Ἰοηρ 1ἴπ68, ἀπά {Π6 ποῖεβ ἰῃ οο- 
Ἰυπιη8, αηὰ Οτ᾽ ἐϑὕδο 5 δά ἀπά οὗ νατίουϑβ τοδάϊηρβ δὲ ἱπβοσιοὰ ἴπ ἐΠοῖτ ρσόοροῦ ρ'δοθβ. Α ΨΟΣΥ 
ἔἴοενν ἱπδοούτγδοιθϑ ἤν Ῥθθῃ ἀϊϑοονογοα ἴῃ ἔπ 656 ᾿πβογεϊοηβ, τ ἢΪοἢ ροσῆαρβοου]ά Ππατάϊν μα ανοϊἀφὰ 
ἴῃ ἃ σοτῖς οἵ βυοἢ πιϊηυΐοποβθ. ΤῊ5 οαἀϊτίοη, τυ οἢ οσοπίϑιοά οὐ οπο ἰῃουβαηά οορὶθβ, μανϊηρ; 
Ὀδοη οσὨδιυβίοα, 8 βοοοπά 1 οπάοῃ οἀϊίϊου 158 οα οτα ἰῃ6 ὑτοβ8 οὗ δίεβϑοιβ. ΕΗ. ἃ. Α. Ταν]οσ, 
ἦπ ἔτνο νοϊυτηρβ, ὅνγο. 1818. [{ ἰς Ἔχεουϊοα ἴῃ [Π6 βαπΊὸ μαηπάβοταο ἔΌγπὶ 85 Ὀεΐοσγο, δπὰ ροβ- 
865868 ΒΟΠῚ6 δὐνδηΐδσοβ οὐθῇ οὐδοῦ Οτίβραςῃ᾽ 5 οσῃ βοοοπὰ οαἀὐϊῖοπ, [Ιπ ἴπὸ ἢγβι ρΐδςθ, [Π 6 
δάἀοηάα οὗἉ νατίοιιβ ἰδοιίΐομβ αὔῦονο ποίϊςϑά ἔδυνε θθθὴ πονὶν ςοΟἸ]αἰοά, δηὰ ᾿ηβοσίθα ἴπ {ΠΟΙ 
νασίουβ ρίδοεαβ τ ρτεδί δοοῦτδου. ϑθοοπάϊγυ, [Π6 τεδάϊηρ οἵἩ Αςἰς χχ. 28. ἰῃ ἴμ6 νδίοδῃ 
Τδυβοτρί (Ὑοἢ ΟΥ̓ ΘβΌδοἢ οουὰ ποὶ ρσῖνο, 'π οοηδοαυθηςοο οὗὁὨ Ῥγοίθβϑου Βίγοι, νγ8ο 
ςοἸ]αἰοὰ ἱξ, μανίπρ Ἰοδῖ ΟΥ τη ϊβίαϊἀ ἢιἷ8 τηοπιοσδπάυτῃ οὗἩ ἔπδὶ ρῬαγίϊοσυϊασ ἴοχὶ) 18 ἤθγο ὑγϊπιοα 
ἤτοι ἃ ἰγαηϑοτῖρι οδιδιποὰ ὈὉνῪ Νῖγ, Β. Ταυγΐοτ ἴτομι πὰ θοροῦ οὐἁὨ ἔπε Ὑαίϊοδη ΠΙΌΓΘΑΓΥ. 
ΤΠ τοδάϊηρ οὗ 6 οἴδυβα ἴῃ αυοδείου, ἴῃ ἔπ Οοάοχ Ν ἰϊοδηυβ, 15 [5 ἀφιογταϊηοα ἴο δὲ 
ςΟὨΟΥτΔΌἷο ἴο ἴππ Ἰοοίίοη ΟΥ̓ (Ππ Τεχέμε Πεοερίωβ, νἱΔ. Τὴν Ἐκκλησίαν τον Θεου, ἐλε Ολεγοὶ 
οΓ Οοἀ. Απά, Ἰαβὶν, ἃ5 Οὐ οσυδοῖ, ἴῃ ἢ 5 1, οἰρβῖς οἀϊτίομ οὗ 1805, ρτγοΐοσγοα βοπιθ σοδάϊηρβ 
ἀϊθβδτοης ἔγοτα {Πο86 δάἀορίοά ἴῃ (δαὶ οἵ Η4Δ4]16, 1796----1 806, 8 ϑγπορίϊοαὶ ΤΆΡ]6 15 ρίνθῃ, 
Ἰηἀϊοδιίηρ δυο ἀϊβξγοηοοβ. Βῖββορ Μαγβῃῃ [85 σίνοπ ἃ σῇ οἰδγαοῖοσ οὗ ἴπ6 Ἰαουτβ 
οὗ τ. Οσίοβρδοῖ, πῃ ἰδ Ὠινιηγ Ιδοίυγοβ, ρατί 11, ΡΡ. 44, 45. 8866 βοΐ βίγιοίυγοβ. οὐ 
ἴῃοπὶ ἴῃ τ. ΗΔ] 655 Ττϑδίῖθα οὐ Εδιἢ ἴῃ τ1π6 Ηοἷγ Τειηϊυ, νοὶ]. 11. Ρῃ. 6] ---64. ; δπὰ δβρο- 
οἶδ} ἴπ θα ον. Εὶ, Η. δογίνοποτ᾽ β ϑυρρίοιηθπε ἴο 6 δι οτιϑοὰ ἘΠρ] 8 νογβίοι οὗ 186 
Νὸν 7 οδβἰδηηοηΐϊ, νο]. ἱ. ΡΡ. 9---16. 

Τὸ οομρ]οΐο Οὐ ΘΒ ΌΔ ΟΠ 8 δαϊοη οὗ {6 Νοεν Τοϑίδιηθηξ ἐμ σο ββου α Ὀ6 
δααοά {Π6 ΤῸ] ον πρ' Ρυ Ὀ]1 σα ἸῺ : --- 

1. Οὐτῶ ἴπ Ηἰςίοτίδτα Τοχῖυβ στεςὶ Ερ᾿βϑιοϊαγιι πὶ Ῥαδι]πασιι. {726η8, 1774, 41ο. 
2. ϑυτροῖδ Οτίεἰσδρ, δὰ βιιρρ] ἐπ άἀ65 οἱ σοτεϊσοπάας ναγίαγαπι Ν. Τὶ Τ,θοιοπυτα (]]οο 4 Π65. 

Αοοοαϊς τυυϊογυτῃ Ν. Τ΄ Οοάϊσιτῃ Οτεεοοσυμι Ποβοσγιριῖο οἴ Εχάπιοη, Ηα]α, 1785, 1793, 
2 γοἶΐβ. β:8}} ὅνο. 

8. Οοπιπγοπίδγί υβ Οὐείσιβ ἰη Τοχίαπι Οτεεοιπὶ ΝΟΥ! Τοσίδτηθηϊ. Ῥατγίϊσυϊα ρτῖπιδ, 6 πδὸ, 
1798. Ῥασίίοι]α βοουπάβ, 16, 1811. 

80. Νονυμπὶ ᾿δβίδιαθηΐυση ατωοὸὰ. Εἂχ Ἐδοθηβίοπα 900. “46. ΟἜΙΕΒ- 
ΒΑΟΗΠ, ὁππὶ δβα]θοία [ΘΟ οη18 γαγιοίαίθ. 1,105812, 18038---1807. 4 τνοἱ]ϑ. 
ΠΏΡΟΣΑ] 4ϊο. ΟΥ̓ 20]10. 

ΤῊΪ8 8 ἃ τηοδὶ βιισωρίυουβ οδαὐϊοη ; (Π6 ἰοχέ 18 ἰοσττηθα οὨ]ἸοΗγ οὐ πὶ οὗἩ Οτ᾽οοΌΔοἢ Ξοοοπὰ 
οὐϊεοι, πὰ οπ ἐπί οἵἁἩ Κπδρρε, ποιϊϊςρὰ ἴπ Ρ. 81. Νο. 84. ἐπῦγα. ΤῊ {γὙρ6 ἴδ ἰασρὸ δῃὰ εἶθαγ; 
(6 Ρᾶρογ Ὀθδιι] δπὰ ρΊΟΒΒΥ ; αἱ ἔπε ἴοοϊ οὐ ἴπ6ὸ ραρα τὸ βοῖηβ βεϊθοὶ ναγίοιιβ γοϑαϊπρβ : 
δηὰ δδοῦ νοΐϊυτηο 18 ἀοοογαῖοὰ τ ἱ 1 δὴ ΘΧαυ 5:6} οηρτγανθὰ ἐγοπιϊβρίθοο, 

81. Νονυμι Τοβίδιαθηίυτη ἀτθοὺ. Ἐπ Βοοθηβίοησ 90. 846. ΟΕΙΕΒΒΑΟΘΗΙΙ, 
οὐτὰ βοϊθοία 1ωθοϊϊοπυπι Ν᾽ ατϊθίδίθ. 2. γο]8. 81|8}} ὅγνο. 1ρ8ἰ5, 1806. Α 
ΠΟΥ ἘΙτΠοη, 1825, 4180 ἴῃ 2 γο]8, ϑνο. ; Οδιμοτϊ ρα (Νὸν Ἐπρ]απά), 1809, 
2 γοἱβ. 8νο. ; ΟἸδβριθ, 1817, 18πιο. ; ῬΒ1]Δ46]Ρ 14, 1822, 12τηο. ; Ἰωοηαϊηΐ, 
1829, 18π|ο., ἀπᾶ 1841, [12η10. 

ΤΏ [μεἰρεὶς οἀὐϊιϊοη οὗ 1805 σοηῃίδὶῃβ (6 ἰοχῖ, ἰοροίποῦ ἢ ἃ β86]θοιΐοι οὐἔἁὨ.6 ῥυϊποὶραὶ 
γδιίοιιβ τοδάϊηρϑ, δὰ δὴ οχίτδοϊ ἔσο 6 Ῥτγοϊοροιηθῃδα οὐ ἔπθ βδοοοπὰ ράϊίοη. [{ 15 σϑσν 
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ὨΘΔΕΪΥ Ρεϊηϊοὰ, δηὰ ἔογτηβ 8 ναὶ 80] 6 την] ῸΣ οοηκίδηξ σοΐεγθωοθ, ΤῊ5 18 ἐπ οὐ ἴου ον 
ΟΒΙΟΗ͂Υ υδεὰ ἴῃ τΠ6 υπϊνογβι(ο οὐ Οδγδου. Τρ Απρίο- Αὐιοσίοδη οαἀϊίοη, ρυϊηιοὰ δὲ 
Οδταυτι με, 15 Ββαπάβοιμοϊυ οχοουϊζοά ; δηὰ [Π6 ἐΥ̓ροβτδρῃυ οὗ ἔπ ἰαγζα βδρθὺ φορὶϑθβ ἰβ υϑῖῪ 
Ὀοδυτ]. Το τορεϊηῖα δὲ ΟἸ ρον, ῬΒιδάοἰρπῖα, δὰ πάσῃ, ἀσὸ δἷβδο ὨοϑΕῪ οχθουίεὰ ; 
δηὰ τπῸ Ιοπάοη οὐἀϊοι, Ρυ ] ἰβῃοα ἴῃ 184], 15 θοδυ ΠΥ δηὰ δοουγδίοὶυ ρῥειηϊεὰ Ὀγ τμ6 
οἀϊέοτβ, Μοδετα. Βἰοματὰ δηὰ 1), Ε. Ταγῖίοσ, ἔγομι ἴμ6 1,οἰρζὶρ οἀϊείουϑ οὗ 1805 διὰ 1825. 

82. Νονυχὰ Τοβίδιπδηΐατῃ τοὺ. Ταχίυπι δὰ ΕἸάοτ Οοὐϊοῦχα Ὑ δ οπ μι 
οὐ Ῥαίτυσα σοοθηβυῖί, οἵ 1, ΘΟ. 0}18 Υ ἀγιοίδίοια δἀ)θοὶὶ Ὁ. 670. 645. ΟὙΘΒΌΔΟΒ. 
οΪυταθα 1., Θυδίαον Εὐναηρο 118 σοτηρ]θοΐθηβ. ἘΠῚ ΠῚ Όπ τα ἰογίϊατα Θπλθπαδίβηλ 
οὗ δυοίδτα οσυγανὶ: Ὁ. αν ὅοηῦι,.Ζ. Βογοϊηὶ, 1827. 8νο. [Νὺ πόσα ρυὺ- 
1186. 

Α πον οἀπίοη οὗ Ὧν. Οτίθοθαςἢ᾽Β χουϊβίοη οὗ ἔπ Οσοκ ἰοχί οὗ ἔπ Νεν Τοξίδηλθηξ βαυΐης 
ὈΘΟΟΙΏΘ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ, [6 ἰδϑὶς οὗ οαἰεϊηρ 1ἴ, τ τ συ ἢ δά ἀπ] οηδὶ ναγίοιιβ σοϑάϊρ5 858 πανθ Ὀθθ ἢ 
αἀϊδοονοτοά βῖποο ἴΠ6 ἀδέβ οὗ ἐπδὶ ἀϊξεϊμ ρου 56 ἃ οΥΕἰς᾽ 5 ἰαβὲ Ἰδθουτς, νγαβ οοηβαοά το Ὠγ. 5. 0}2; 
ὙὮοΟ 65 ὀχοουεορα 18 ἴῃ ἴΠ6 [Ὁ] Οὐ ΠΡ ΤΠΔΏΠΘΓ : --- 

10 τῆ ἢγϑβι ρ᾽δςθ, 6 ργοουγοᾶ δηὰ οοἸἸδίοα [ΠῸ νατίουβ ῥγϊηϊθά βοοΐκϑ οὗ ψῃϊο Οτοβυδο ἢ 
Βιδὰ τηδάδ υ86 ἴῃ Ῥγοραγιηρ [ἰθ οαἀϊίίοη, 88 τὴ 6 }] 85 ἐμ νασίουβ ογί σαὶ] τηδίοτὶαὶβ τὶς [86 
ΤΣ ΒοατΟὮ 65 οὗἩ ᾿ἰδαγπρὰ πιο ἢδα ἀϊβοονογοά τ ἱΠϊη ἴΠ6 1αϑὲ ἘΠΊ ΓΓΥ γθδγ5 ; {παὶ ἰ8, ἔγοσῃ [ἢ ἀαῖα 
οὔ τη τι νοϊυπια οὗἉ 8 βοοοπὰ οδαϊτίοῃ, ἱπ 1796. ὯὮτ, ϑ.μ}Ζ ἔπθη ρῬγοοοοάρά ἴο οογγθοὶ 4}]} 
(Π6 ΓΥ̓ΡΟΖΤΑΡὮΣΟΑ] οσσοῖβ ἢ Ὠδὰ ἀοίοοϊοα ; δηὰ πα οχριιηροα ἃ ρστοδί πυτηροτ οὗ βίορβ, 65ρ6- 
ΟἾΔ} σομγπηα5, νσὩϊο ἢ (Π6 5ἰδῖ65) Πα ῬΘΘῺ ὑπηθοοββασν Ἰηἰτοάυςοα ὈΥ τπιοάογη οἀϊίοτβ, δπὰ 
ὙΠΟ 1π ΤΉΔΗΥ ᾿ηβίδησοϑ ΟὨΪῪ ἴοπάοά ἴο οὔβουτο πα Ξδοτοά ἰοχί. Ηδ [85 δ]5ο ἀουϊδιθὰ ἴῃ 
ὙΘΙΥ͂ ΤΩΔΩΥ ᾿Ϊδσθ5 ἔγοτῃ ἴῃ γεοοῖνθά τηοάδ οὐὔἔ ρ]δοϊηρ σοσίδιῃ δοσθηΐῖβ, ἀπά [88 πηδάδ νϑσῖοιιβ 
ἱπιρτουετηθηΐβ ἴῃ 1ἴῃ6 5ρ6]]Ἰπηρ οὗἁ οοτίδί πη τσοτάβ. 

Τηθβο ῥτο πὰ ΠΑΡῪ βίθρα παυϊησ Ὀοοη ἴακοη, Ὦγ. β΄ οὮ1}2 σοἸ] αι δηον [86 ῥγίῃηςῖρδὶ δυ- 
1δογιῖο5 οἱοα Ὀγ Οτοβυβος, ἴο στ Ὡῖ ἢ Π6 οου]ά ῥτόσυτο δοοθβ8, δὰ ποι σοὰ ἴῃ τι πδὶ τοβροοίς 
πον αἰβετοὰ ἔγογα 186 ποίδιίοη οΥ̓͂ ἔοττηοσ οάἀΐϊΐοσβ.0 Ηδ (ἤθη ἱπβογίοα γεδάϊηρβ ἔγοτῃ βοῖηθ 
ΠΟ ΤΩΔΠ 5 ρί5 δηἀ νογβίοηβ, τ ῃοἢ ἢαὰ ὨΙΓΠοτῖο Ὀδοη οἰΐπον ᾿1{|16 πον ΟΥ δἰ ἐορεῖθον 
πορίεοῖοά, Μίογο ρατιἱου αν, ΒῈ ςοΠαίεά δηον, 

1, Το ΑἸεχδηάγίδη Μαηιιβογρὶ οὔ Νονν Τοβίδιηθης οαὐϊοά ὈὉγ Ὦτ. ὕ  οἱάο, (π6 Οδιι- 
Ὀτίάσε Μαμηιοτρὲ οαϊοὰ Ὀγ Ὧν. Κιρίηρ, δπά {πὸ 1 δι Μδηυβογιρίς οἀϊτοὰ ὈΥ ϑαραίίο 
δηΐ ΒΙ ποι ; ἴο ψϊοἢ Πα δἀάοά ἃ οοἰϊαιίοη οὔ ἴῃ ςεἰεδταϊιοὰ σοάοχ γαϊίσδηις ἔγοτχ [88 
Ρδροῖβ οὔ τ. Βοηίίευ, ρυϊηϊθά δὲ Οχίοσά ἴῃ 1799, ἰῃ ἴῃ6 Αρροπάϊχ ἰο Ὦγ. νοοῖ ἀο᾽5 οἀϊιίοῃ 
οὗ ἴῃ ΑἸεχαπάσγίδη Μ5., στ ϊοῦ γᾶ ὑπκπότη ἴἰο Οτιοβθαςοῖ, δηα τ οὮ ἸῺ ΤΩΒΏΥ ᾿ῃβίδη 68 
αἰθοτς ἔγοτη τ. Βιγο ἢ 5 τοδαΐῃρβ ςοἸ]οοἰοα ἔσοπι ἴῃ 6 βδτὴθ πηδηιβοσὶ ρίβ. 

2. Ὧγτ. Βαγγοῖτ᾽ 5 βρ᾽ εηαϊὰ βιο- β' πλιὸ οὗ πὸ Οοάοχ Ποβοσίρίυς οὗ ρματί οὗἉ ϑαΐηι Μεδιμοῖν Β 
Οο5ρε] ρυ ] 5εὰ δἱ ΠυὉ] ἢ ἰῃ 180], ἀπὰ Πογὸ ποία ὃν [86 ἰεϊίοσ Ζ. 

8. Τηα επέΐγε Το ἰδίου οὐ [μὲ Οοάοχ Ογρτγὶυβ, πιδάθ δπὰ ἀδβογιθοά ὃὉγ Ὦτ. Αυρυκίίῃο 
ΘΟΠΟ12, ἀὰ ρῥγὶπιθὰ ἴῃ Ρῃ. 80---90 οὗ ἢ15 Ομγα Ογίξἶοας πὰ Ηϊεἰονίαπι Τοχίμ 1} Εναηπρεϊὲ- 
ογπ, Ὁὰϊ ὙΟΤῪ ἱπαδοσυγαίοϊγ, ἴῃ σΟηΒΟαιιθποα οὐ Ὦτ, 5.᾿5 δΌβθησθ οἡ [15 10]: οο- ον ἰςαὶ 
ἰγδνοίβ, δο πὲ ἢ6 σου]ά ποῖ ροτβοηδὶ νυ δάϊὶ ἢΐ8 οο] διῖοπ οὗὨἉ 16 οάοχ Ογρεῖυβ. (δβοδβοῖζιξ 
Νον, Ταεβῖ. νο]. ἰ. Ρ. χἹ") ὯὉμα ῥοδβδβοᾶβοσ οἵ Ὦγσ, βου 5 οἀϊτίοη οὗἨ [6 Οτοοῖς Τοϑίδιηθης 
τηυδὲ Ἰμπογοίοτο ρδοα πὸ ἀδρεμβάδηςσα ὑροπ ἔπ γοδαϊηρβ οὗ ἔπ οάοχ Ουργίιβ, ἃ5 ὀχ ἰ υἱτοὰ 
ὈΥ Βῖπι. ΕἸ ΣΙΠοΥ ΒΘ [45 βοἰοςἰοα ἴσοτῃ Ὠγ. 5. ῃο 5 δίδίἑβολε- Κείείδοδε Πεΐδε ( ΒΙὈ]1οο-οτιςα ] 
Ττανο 8) [Π6 νδσίοιιβ τοβάϊησε οοπίαϊηθα ἴῃ οοτίδιη 5. ῥὑσγοδοσνοὰ ἴῃ {πΠ6 ἤογαὶ 1 ΌΥΔΙΥ δἱ 
Ῥατὶε, τ ηΐϊοἢ Πα [85 ποίϑα Ὀγ [π6 πυσαθοτβ 240,24],242, 248, πὰ 244. Τὸ ἴδμεβὲ δγὸ δἀἀοὰ 
Ῥτιηςΐρδὶ νατίουβ τοδάϊηρβ ἔγογῃ, : 

4. ΤΠ σοάοχ Πεμάϊσοτγαηυ, σοπιδὶἰπρ ἃ 1, Απΐο- ΗἸογοηυπιΐδη Μεγβίοη οὗ ἔπ ἴΌυΓ 
Οοερο 58, υυ! θη ἴπ [86 βουθηί οὐ εἰθτῃ οοπίυγυ, τ ῃ]οἢ ἴΠ6 οὐ ον μδὰ Ὠἐτη561 ἸΓαῃβογ ροὰ 
ἴῃ τῆς γοδῦ 1819. 

δ. Τῆς Οοάοχ Μεβεδηοηεῖς ἴ, οὔ ἴπ6 ουτίοοπι ον θα π ἢ σοπίΌΓΥ, ἴῃ χυδτίο, Ἰηπρεοϊοὰ 
ὕγ Μυύπίον ; οὗ ψῃῖοῦ δὴ δεοουηὶ 15 ρίνεμ ἰῃ Ὦτ. Βίγοδ᾽ 5 Ῥγοϊοζοτηθπα δὰ αν. 1 εςίε. 
Ἐνν. Ῥ. χοῖἱ!. εἴ δες. Τηϊ5 ΜΞ, ἰξ πυιιροτοά 237. ὈὉγ Ὀγ. βοῇ]. 

6. Το (οάοχ ϑυγδοιυιβδηιβ ἰῃ ἴπο 1,8ηἀο]1ηὶ 1 ἀργαγν, τὶς ἢ τγὰς αἶδο ἰησροοίοά Ὀγ Ὦγ. 
Μαπίοτ, πὰ τ ἱοἢ ἰς ἀοβοτίροὰ Ὁγ Βίτγον, Ρ. χονΐ. οεέ δεῳφ. ΤῆΪβ 15 Ὠυπηρογοα 298. 

Ἴ. Το Βου η Μαπυδβοτῖρε οὗἁὈ 1π6 ἴσους ΟΘοβροῖς, Οὔἴδ6 Θ᾽ νομί σοπίυτΥ, οὗ τοι 8 ἀ6- 
δου ρ οη τᾶ ΡῈ] 158Π6 ἃ Ὀγ Ῥαρροίραυτι ἷπ 1829. [Ιἐ 15 ἠιιπιρεγοὰ 259. 

8. Τα Οοάοχ Οτοπονίδηυβ 13]., ἃ πηδηυϑοτὶρὲ οὗἉ (86 ἔοι Οοεροἶβ οοἰ διοὰ Ὀγ Ποττουὲ 
ἴη 1115 (οἸ]εοίαποα Οτιοα ἴῃ Νονυμλ Τοβίδτηθπίυτῃ, ρατὲ ἰ. ([υρά, Βαι. 1825); {μ18 ἰ9 
πυθογοῦ 245. 

9. Το Οοάοχ Μοεουπιδηπίδηυβ, σοηίδίπῖηρ ἴπ6 ἴουτ Οοθρεἶβ, Αςἰβ οὗ [Π6 Αγροβιΐθβ, τῆ 
Ἐ ρίδι]οβ οὐὗὁἨ Ψ}6πῖοβ, Ῥεῖογ, 1 Φόῃη, δὰ α ἔγαζπιθηὶ οἵ ἴδ ορίβεϊθ ἴο [86 Ποπηδῃβ, δἷβο οο]- 
Ἰαϊορα Ὀγ Ὠοττηουΐ : [ἢ 15 18 πυτηροτοὰ 946. 

10. ΤΏ τοδάϊηρΞ οὔ πΠ6 ΟΘοιὶς ΜΨαχβίοη, ἔγοιη Ζδ}π᾽5 σεογγθοῖ οἀὐϊτίου ρυ ] θη οα ἴῃ 1805, 
διὰ {ΠῸ πὸνν τοδάϊηρ8 σοπίδϊποα ἴῃ πὸ ἔγαρστηθηίβ οὗ [818 νοσγβίοη ἔτεϊ ρυ] ]ῃ6α Ὀγ Μαϊ ἴῃ 
1819, ἰοροῖμον νυ τε τὴ ταρταοπίϑ οὗἩ ἴμε ϑαμιάϊο Ψοσϑίοι ρυὈ] ἰδ μοα 1π ἐπ ΑΡροπάϊχ ἴο 
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ὍΜοϊ θ᾽ 5 ἔπο- ἰτηῖ]ο οὗ ἐπα Οοάες ΑἸεχαπάγίηυβ, δηὰ δα ἔγαρτηοηΐα οὗ [Π6 Βδειυτίοο- Οορίϊο 
Ψοτπίοη οἀϊοα ὈὉγ ΕΠ ροϊδγαίι ἱπ 1811. ; 

Ὧν. ϑοῦυϊς ἢδ5 δἷδο οησίομοα Ἠΐ δάϊεῖοη νἱδ τηδὴν ναϊδὺϊα ποῖθϑ τοϊδεῖνε ἰο ἐπ ϑγεῖας, 
Ατδδῖς, Ῥεγεΐδη, δηὰ Ἐπηϊορίο νοτβίοης, στ τεη Ὁγ Ο. Βεηράϊοὶ Μισμδεῖϊα, ἴῃ Πῖ8 ον ΘΟΡΥ͂ 
οἵ Ἰζυεῖοτ᾽ε οἀϊίίου οὗ Ὡς Νοῦν Ταοβίδιηθης, νῃΐοῖ 6 πον ἀσροεϊἑοα ἰὰ (6 1 ΌΤΑΥΥ οὗ {|| 
Οτρῆδη Ησουδβε δὲ Ἦδ]]6. Επγίμορ, τ. 5. δὰ σσῃδίδηε! Υυ ὀρθοῦ Ὀεΐοσαε δἷπὶὸ ἴΠ6 τῆοτθ 
ψϑ δ Ὁ]6 ογι εἰσὶ θα εοηα οὗὁἨ [86 Νενν Τοδβίδιμδηξ, 85 νγϑὶ] δα οἴμβεσ ψόοσκβ Ἐς ἢ ταῖρῃς αἴοτὰ 
Ἰυΐπι ΔΩ δεεϊδίδησο, ἱποϊάϊηρσ (Π6 φἀὐϊείοπα οὗὨἨ δίορῆδηθ, Μ|), ὙΝ εἰδιεἴη, Βιγοῖ, Μαιδοὶ 
(ἔνο δἀϊεΐοῃβ), δινὰ Ἱζδαρρε, δῃὰ ἀἶδο Οὐίθευδοι᾽ Β οὐϊτίου Ὀτἰπίρα δὲ 1 οἰρεῖς ἰῃ 1805, νοὶ 
ἀμ δες ἔγοπι 18 ον εοοοηὰ οἀϊείοι ἰπ τσ πιϑιν γοδρϑεῖδ; θὰ ὙὙΒ1ο ἢ Ἔχ 15 ἐδδὲ ἔοττα δπὰ 
Ἄοοπάϊεϊοη οὗἉ ἐπ δδογϑά ἰοσῖ, σοὶ ἴῃ Ὠἰβ Ἰδξίον γθαῦβ δηὰ τηδίυτοαοῖ ᾿άρτηοης Ὦτ, Οτιοβθδοῃ 
ἀροπιθὰ ο ὃ6 ἔγιια δηά οογγοοῖ. Το σοδάϊηρσε ρθουν ἴο ἴΠ686 Ἰδίες οἀὐϊιίομβ παν θδθῃ 
αἰ] κοπ γ ποίρα, 
Τα ϑυπιθοὶδ Οτἰεἶοδο δὰ οἵπον νοσίκα οὗ Οτίεθαοῖ πιοηιοηοα ἴῃ Ραρο 38., ἰορεῖπον τ ἢ 

106 οὐ Εἰσ4] ρυ] ]οατίοη8 οὗἩ Οοτβαογῇ, Βοάθ, Βονγγεν, δὶς κθηδον, δπὰ  ἀβϑοηθοῦς, τ σα ἴῃ 
Ἰκ6 ταδηηϑῦ οοηδίρην δὲ μαπὰ ; δηὰ ἱπ ἀουδιυ! οἵ πιογα ἱτηροσίδηϊ οὔβο5, (86 θεβὶ δα πο π8 
οὗ {πΠ6 τηοϑβέ να] Ὁ]6 οὗ π6 Εδίμοτβ σσόσὸ οοῃβι]οά. 
Το ἐγρορτδρηῖοδὶ ὁχϑουείου οἵ (πϊ5 οἀϊεῖοη 15 τηοἢ τποτο ποδὶ δηὰ οοτητηοάϊουβ ἴδῃ πὲ οὗἁ 

Οτίοϑθαςο ΒΒ βεοοηὰ οἀϊξίοη. ΤΏοτο, (μ6 ἰαχὶ τυ ῥγὶπίθὰ ἰπ ἔνγο σο]υτηῃε, δηὰ {6 ποίοθδ το τὸ 
Ῥτὶπεθὰ ἴῃ ἃ πγ888 ἱπ ἰοῃρ 1165, τ τ ἐπ ποίδιϊοι οὗὨ ομαρίοσβ δ νθοῦβαβ ἴῃ ἔπ ταδγρίη, τ Β]οἢ 
τοηάογοά ἴξ ρογρὶοχίης ἴἰο {ππ6 ογ6 ἴο δοτῦρδγε πα ναγῖοι5 τοδϊηρβ {μογεΐίη οοηίδιηθά. ἴῃ 
θτ. 8. μ0}2}8 τε ϊγὰ οἀϊείοη ἔπ ἑοχὶ ἴδ ρτϊπίθὰ ᾿π Ἰοπρ' ᾿ἴπεβ, δῃὰ 186 Ὠοΐε8 δα νἘΥῪ ἀϊβεοιν 
ἐσ δι δι το ᾿π ἵτσο οο υτηπβ, θεοὶ ποΐθ ἔοστωϊῃρ ἃ ἀϊδιιποῖ ραγασταρῃ. Ὅμα σοηνθηϊεηςθ, ἴπυ8 
αϑοτντάθά, ἱπ οοηβυϊεϊηρ (Β6 ποτῖκ, 15 υθσὺ βτοδί. Βϑείἀδβ ἔμ δἀϊίοτγ᾽β ὑγοῖδοθ, δῃὰ {86 ου- 
τοοίοα ρῥγοΐδοο οὗ Οὐθβῦβος (οἷ 15 ΘηἸατροά ἴῃ ἴῃς οαἰδίορυο οὗ Μ58.}, {186 νο]υπη6 ποῦν 
Ῥυθδ] βηο οοπέδίηα Π6 ἔοι. Οοδροῖϑβ : δὲ ἔπε δπὰ ἴμθγα δὰ οἰῆξζθοῃ οἱοβοὶ γ-ρυϊἰθα ρᾶρὸς οὗ 
δάἀάἀοπάδ, πθΐσῃ οὐχμὶ ἴο Β6 σατο ἢν ἐἰδηβογι θεὰ δηὰ ἱπβογίθα ἰῃ ἐποὶγ ῬΓΟΡῸΣ ρἶδοθβ Ὀθίογθ 
186 Βοοΐκ οδὴ "6 δἀναηπίαχοουεῖν οοῃδιιϊοὴ : ἐμοβῈ δα ἀθηάδ μανο ῥγιηοῖραὶν ὕθθῃ οδυξοὰ ὈΥ 
ὯΠ6 δοηυϊβἰεἰοη οὗἁἨ τδὴν Πυηάγοάβ οὗ νδγίοιιβ γοδάϊΐηρε, οὐιδίποὰ ἤτοι Μ. Πεστηουῖβ (ο]- 
Ἰεοείδποα σεῖο πα Νοόνυπι Τοείδιηθοίυπι (οΥ ψ ἢ ΐοῖ δὴ δοσουηῖ νν1}} Ὀ6 ἔοι ἱπ ἃ ξιιθεραυδηΐ 
Ρ849), δῃὰ πνῃὶοῖ ἀἰὰά ποὲ οοτῃβ ἰῃΐίο Ὦγ, δ] 112 ροδδαβείοῃ τη1}} δος [6 ρσγεβοπί νοϊυσηθ 
ὑγ85 ἤπι5ῃοὰ, ϑιυισῃ δά! εἶοῃ5 ὅτ ππανοϊάδοϊθ ἰῃ δ τγοσῖκ οι Ὀγδοῖπα 50 τ δηΥ ἰπουκδηά τηϊηυΐο 
τείεγεωοος δπὰ βριισθβθ, διὰ ΘΥΟΣΥ οδπάϊὰ βοθοἶασ ψν1}} τον οχίθπα ἴο βυοῦ 8 ᾿ἰβϑογίουβ 
Ὁπάογίδκίπρ 85 [Π6 ῥγοβθηΐ, {6 ᾿Ιθ ταὶ δροϊορυ οθδσγεὰά Ὀγ Βιβῃορ Μαγβὴ ἴον ὙΥ οἰβίεϊῃ: --- 
“ΤὮδε τηϊδίαϊςο5 πα ονογει ἢ ἀγὰ ἀϊβοουθσδθὶα ἴῃ ἔμ πγοῦκ, ἀδίγαοιβ ποῖ ἴτοπι 115 σεηθγαὶ 
τηου 8, ΝῸ νοὶ '8 ψἱεμοιι ἔμοτ, δηὰ Ἰοαβὲ οὗ 411 σἂ σοπβιιτησηδίθ δοσιιγδοῦ 6 οχροοίοα 
ὍΠΕΓΘ 80 ΠΊΔΗΥ σαυ.565 ὨΘΥΟΡ οοδϑοὰ ἴο ορογαίθ." (Βρ. Μδυβῃβ Ὠινιπίν 1, δοίυγοα, ρατὶ ἸΪ, 
Ῥ. 33.) Τῇ βοοοῃά νυο]ττηθ τγδα ἴο Βανο σοηίδἰποαὰ (ἢ9 Αςίἰ5β, ΕΡρ 1168, αρὰ ἀροοδίγρϑο, θυὲ 
τ τγδϑ ἀἰδοοπίϊηποά ἴῃ σοποαμθηοο οὗ [86 ἀδδῖμ οὔ [86 Ἰοαγημβά βάϊίου, 

825, Ἶνο ἱηρθβηϊουβ δἰἰθπιρίβ Βᾶνο Ὀ66η τη846 (0 ἜΧᾺ ἴῃ ἘΠ  ΒΉ, ἀπ 
ἴον {86 Ῥεπαῆϊ οὗ ἘΠρΊ 88 τοδάογβ, ἐμ σϑβυ 8 οὗ (σ᾽ ΒΔ ΒΒ οὐ [108] ἸΔθΟῸΓΒ 
οα {λ6 ατϑοκ Τοχὺ οὗ [86 Νὲνν Ταβίδιηθηΐ, Ὁ ρυ Ἰβῃΐηρν {86 ἰοχὶ οὗ (86 
Δ Βοτβοα ΕΠ ρΡΊ8ῃ νϑγβίοη, δ] οσθὰ οὐ διῃθηθα δοοογάϊηρς ἰο 186 ἡπαρτηθηΐ 
οὗἁἨ μδ΄ οἸηϊηθηΐ ΟΥΙΟ, ν]Ζ. : 

1, Το Νὲν Τορίδιηοηῦ ἴῃ (Π6 ΘΟΠλΟῺ Ὗ ογβίοῃ, οοπέοστηθα ἰο ΟΥ̓ ΘΒ ΌΘΟΙ ΒΒ βέδη- 
ἀαγὰ τϑοὶς Τοχί. [ΒΥ {. α. Ῥασβευ, Ὠ.})}.1] Βοβίου [Μαβββοβυδββοίβ], 1880. 
12 100. 

Ιη (15 οὐϊίῖοι, ἴ86 ἰοχὲ οὗἩἨἁ ουγ δυϊποτιϑοὰ ἘΠ 16 γϑυβο 15 τοργ πιο συ ἱπουξ ποῖθ ΟΣ 
οοϊῃητηθηῖ: δηά ἴπ6 τ γβ ὅσο ἴῃ ΠΟ 6886 δἰϊοσο, ὀχοορί γβογο ἃ σἤδηο ἴῃ [Π6 οτἰ χίηδὶ στθοῖς 
τοαυϊτοά ἱϊ,--ἰμας 15, ἴὼ σοηήοτγσαυ ἰο ἐμο οπιθηάβίίουβ οὗἩ [πὸ Οτθοῖς ἰοχὶ ταδάς Ὁ Ὦτγ. 
Οτιθεῦδο, πη ἴδ6 ἐγαποϊδι!ομ8 το ἴΠ6 οαὐἱΐοῦ ᾿α9 ἱπιγοάδυσοά, ἴἰο σοτγοθροπά ψῖῖ 86 
διηθηἀθαὰ Οτροῖς, Ὧθ βίδῖοβ παῖ, “ 11 μδ8 ὕθδθη ἷ5 οδσοίιϊ οηἀθανουν ἴο ᾿πιϊίδιθ [ἢ δῖ }]6 οὗ 
{Ππ6 γοοοϊνοα σνογβίοῃ, δηὰ ὴὩὸ οὔθ 85 ὕδθηῃ δἀτηϊοὰ τἱιϊμουῖὶ βέυγ δηὰ οοηείἀογαιίοῃ." 
[ὈῬεοΐδοε, Ρ. νἱ11,7]ὺ Ετοπὶ δὴ δχδτηϊπδίίοη οὗ ἀϊβεγθηὶς ρατγίβ οὐ Ὧν. Ῥβ᾽ γε γ᾽ νοϊυπις, {6 
ὙΓΙΙΟΓ οὗ ἔπο06 Ῥᾶρθδ 15 θϑηδυϊεα ἴἰο δίβία {μδὶ ἢ [88 ποὶ οὐβογνυοά δὴγ ἀοραγίυγο ἴγοτῃ [ἢ6 
Ῥτίῃοῖρ]65 Ὁ πη ϊο ἢ} Ὦγ, Ῥ. ῥγοίδδεοα ἕο αν θδοη ρυϊάρά. 

2. Το Νεν Ταβίδιηθηΐ, {ταπβ αἰοα ΤΡΟπλ ΟΥΘΒΌΔΟΒ᾽ Β Τοχί, ΒΥ ββδίημ 6} ΚΞΒΑΒΡΕ. 
Τιοπάοῃ, 1840. 12π͵|ο. 

Ιη τοπάοσίηρς ἴμὸ Οτοοῖςκ Τοχὶ ἰηΐο Ἐρ 98, {π6 ἰγαπδίδίοσ ὑγοΐδοβξεα ἴο δάνο τηδὰθ πὸ 
οὔ ρο ἕγοιι οἷν δυϊδοῦῖδθα γογβίοη του ὶυ ἔου ἴΠ6 δακα οὗ ἍἽπαηρίηρ; “ Ὀοίηρς νοὶ δἴναζο. 
ΒΟΥ͂Σ ΤΩ}0}} ΘΥΟΙῪ πον Μογὰ ργαΐθβ Ὡροὴ ἴΠ6 οἂγ ἐμαὶ 16 δοουιβίοιηθα ἴο 1158 Ὀοεδυς αἱ εἰπ- 
Ρ᾽ἰοῖγ. ἩΗΐδ δἰτὰ" (86 δβῖδι88) “Ὡς θθϑῃ, ἰὸ βῖνθ ἴδ τωϑαπίηρ δηὰ ἰάΐουμῃ οὗ τῆ σοττθοιοὰ 
Οτθεῖ ἰοχὶ 88 [ἌΣ 88 ροβϑὶ Ὁ] ἴω {ΐ 6 τυ} }]-ἰτπον νοτὰς οἵ ἐμαὶ νϑγβίοη." Μέγυ. ϑίνδυρθ᾽β νοῦ. 
““βοιηθεϊπηθ8 ᾿πΊΡΤΟΥΘα ὩρΟΠ, βοιπηθιϊπηοα [8}}15 θεῖον, {π86 δυϊποτίδοὰ νογεΐοη." (Εαϊϑοείο 
Βενίον, Νον βεγῖοθβ, νοὶ. υἱ1], ρ. 487.) Τμο δοῦρε οὗ Ζεοματγίδῃ, οὗ [6  ἰγαὶμ ΝΜίασυ, διὰ 



ϑεοί, ΤΥ. ατεελ Τεείαπεεπέ. 8] 

ο δίυσθοι, δσὸ υἱεῖ οΌ 6} ῥσίη!ϑὰ ἴῃ {86 Βοτιοίσελοι ἔοστῃ, δοοογάϊηρ ἰο (86 ἰατς οὗ Ἡεῦτεν 
ὀΕέΣΥ. 

88. Ενδηροϊυμι βοουσπάυτη ΜΑΙ δασι, οσχ Οοάϊοο Βδβοσῖρίο ἱπ Β10]10- 
ἴπθο8 ΟΟἸ]ορὶὶ 585. Τυπτίδβ Ἰυχία ὨῈ Ὁ] 1 : Πϑοβοσρίαστα Οροτὰ οἱ διωάϊο 
Φομδμΐβ ΒΑΒΒΕΤΊ, 5. ΤΡ... ΤΙ] ηϊ, 1801. 4ϊο. 

866 δὴ δοεοῦης οὗ [μῖ6 οὐϊείοι 'π Ρ. 16. Νο. 11. σαργὰ, διοοὺρ 89 ὅ.6- ἔτ ]ο οὐλείοηδ οὗ 
τοδηπεοτιρίΣ οορἰδιηἷπρ (56 Ναὸν Τεεϊδιηθαὶ. 

84, Νογυπὶ Τοδβίδιηθηίαμλ Οτοοδ. Ἐδοορηουδ δίαυθ πὶ σηΐοσοβ ἰθο- 
σπυπι γαγϑίαίθϑ οὐ δυμιυμπδηίοσγυμι ποίδίί 08 βυρ᾽θοῖς ἅθο. ΟΝΥ θα πι5 
ΚνΝΑρΡριῦβ. Ηδ]., 1797, 8νο. ; 24 οαϊε. 1818, 2 υοΐβ. 8νο. ; δῃαὰ πυμηθσοῦϑ 
ΒΒ. Βοαυθηΐ ΓΟΡΣΙΠί8, 811} ἴῃ 2 νο]8. βιη8}} 8γο.; 1.οπαϊηὶ, 1824, 3. γοἶβ. 1ῃ ΟΒ6, 
ϑνο. 

ἴῃ τοῖβ οἀὐϊιίου οὗ πῸ Νονν Τοδίασηθηὶ, ποῖ τεεεϊνοὰ ἐπ τψᾶστὰ ἀρρτοδαῖϊση οὗ Ονεβρδοὶ 
ἿΝ 15 Ῥγοίδοθ ἴο ἴθ βρη οαϊίου αρονο ποιϊοοά, Ὧν. Κδρρα 28 δυδαϊ]οὰ ἩΪπιθοὶ οὗἁ 
Οὐΐεβθδοῖ Β ἰδθοιτο ; δηὰ [88 δἀπιἰοά ἱπίο ἴΒὸ τἸεσὲ ποὲ οΠ]Ὺ ἴποϑ6 τεδΐηρο νἈὲοἢ ἐδὸ ἰαϊίοτ 
οοῃϑίάετοά ἴο ὕε οὗ μπαοκδέεα δαῖμον, ὑπὲ ᾿Ἰκοννῖδα βοιθθ οἴποῦς μῃϊοῦ Ὦγ, Κ. ΗἰπΊβο 
τερατὰςα δὲ δυοῖ, μαΐϊ νι πουΐ ἀϊκιϊη συ βδίηρ εἴπ ον οὗ μοὶ. ϑυοἢ πογάς, 4150, δα ᾽ξ πιΐσ μὲ 
οὨ ἴδ ἐδη6 στουπάϑβ 6 τπουρσῶϊ σῖρῆς ἴο ὀχοϊυάο ἕγοτω [86 ἐοχί, δὲ ποῖ οτ ἴπδ!ν Ῥείη 
ἴο ᾿ξ, ἀγα θα ἱποϊοδβαὰ ἴῃ Ὀγαοκοίβ, ραυιὶγ οὗἩ 186 οοτωσῆοη Κὶη, δὰ μασιν ἰογιηοὰ οὐ ρυτ- 
Ῥοδα ἴον {ῃϊ5 οἀϊίοῃ. ὙὍὙθο τηοδὲ ῥγοῦδῦ]ο τεδάϊη 8 δ τηδυκεὰ τῖτἢ δὴ δείεσίβκ: 10 δἱϊ οὔ 
ἴδοι ἔπε 'ψογὰ αἰὶλέ '6 ῥγεῆχοά, ἴῃ ογάον ἰο ἀϊβεϊησυΐδἢ ἔἴνοτα ἔγοπι ἴμὸ τοεῖ οὗἩ ἰμεβε Ἰθειϊίομβ, 
ὙΒΊΘΝ ἴ ΤΕΔΙ ΠΥ δὰ ἔποβο 'ῃ πο ἢ 1Π6 ὀχορεῖδοδὶ δεμάθηι ᾿5 οἰ! ἱπιοτοαιοὰ, Οτοδῖ αἰϊθῃ- 
τίου ἰ6 μαι ἴο ἐγρορταρμίῖοαὶ δηὰ χταπιτδβιῦθαὶ δοοίγδου, ἰο [Π6 δοσεηῖδ, δηὰ ἰὸ 186 ρυπο- 
τυδίΐοη, τ οἢ αἰ δ τ ἴῃ τἢ}18 οὐϊείου ἔγζοτσα ἔδοδο οὗ ᾿.ουβάδη οὐ ΘΟ ογασὰ τοῦ Μοείσὶςῆι ἴῃ τόσο 
ἴΒδη ἰἤτεὰ πυπάγοάα ρΐδοοβ ὙΨΌΓΥ υδαίυ] συπιτλδῦίοα δγὸ ᾿ἰΚονίδα δἀἀοὰ υπᾶον ε ἰοχε. ΤῊΣ 
νο]υδρὶα οἀξιίοη ἰα ποῖ οοεησηοη ἰπ Επρίαεμ. Τηο τδοοιμὰ ἱπιργοβαῖοῃ, ρυ πμβοὰ 1π ἵτο 
νοϊμπχες, 'π 1813, 15 ΥΕΥῪ ποδεΐν ρεϊηιθ, δὰ ἷ6 οοττοοϊοὰ ἐβτουρθουῖ, [π οὐϊεης ἰξ, τ. Κ. 
845 δυδι δὰ Ηἰτηβεὶῦ οἵ Οτίοδοῦδοῃ᾽ Β ϑδοοομὰ τοΐιιτωε, πϑϊοῖ τσδϑ ποὶ ρυ δ] ενο ψποη δὶς ἤγαος 
εὐϊείου ἀρρεασοὰ. Τδα επἰτγῇ οἀϊεῖοι ἰδ ἃ πεαὶ τορεϊης οὗ ἔμπα βεοοπὸ, οὗ το ἰπς 1 οπάοα 
οὐϊεῖοι ἰδ αἶδο ἃ τερείωί. ΤῊ ἐσπγ οὐϊέοη ἴα τονΐϊβοὰ νἱἢ κτοδὲ οασο, διὰ ἔπο δάἀἀϊεϊοηβ δὲ 
ἔνε εἐπὰ δέ διδηροὰ ἴῃ δ ἕὔοτὰ οοδιυοηίοοξ ἕοσο, Πζγ. Κῶδρρο εὐϊέλου μας οὐϊαϊηοὰ 8 
ἰδτῖο τοεδδυσε οὗ ρυ δ]. ἀρρτοδαίίου. 

86. Ἧ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Το Νὸν Τοδίδιλθηϊΐ ἰῃ ατστϑοκ, δοοοσγάϊηρ ἴο 
1Π6 Τοχὶ οὗ ΜΙ} δηθὰ ϑέθρβθηβ, δὰ 186 Αὐταηροιηθηΐ οὗ Με. ἘδονοσἘ ΒΙΌ]6. 
[Ε41ἰοὰ Ὀγ Φομη ΒΕΕΥΕΒ, Εδαᾳ.1] Ιοπάοη, 1808. 8νο. 
Τῶι οὐϊεοη ἰδ μγἰηΐθά 1} δἰ συ ἡ θδίηςεβ. 

86. Νονυπὶ Τοβίδιοηΐαη ατεοὺ, οχ Ἐδοθῃβίομο ΟΥ̓ ΘΒ ΌΔΟΒΙΣ, πον 1, π 
γοσβίομο 1]]υεξἰγαΐαπι, ἰπάϊοθ ὈΓΘΥῪΣ ῥγεθεῖρυδο Ἰοοοηυπι οἱ ἐμίογργοίδἝ μι πι 
ἀϊνοσβὶ δι Ἰηβιγυσίυτῃ, οὐ Ηδησχίουβ Αὐρυδίυβ ΒΟΗΟΤῚ. 1ρδ8ΐ2, 1808 ; 
Ἑάϊῦο βοουηάβ, 1811 ; ἘΜΙΕΟ Τοσία, 1826. ϑνο. ἘΜΙΟ ἀυατίδ ΠΟΥῚΒ οὐ] 
δαοζῃδία, 1889. 8νο. 
ΤΟ ἰοχὲὶ 5 ἐοεπηοὰ αἦος ἐδαὶ οὗ Οτίοεθδος; υπάον ἴὲ δῖὸ ρτγιπίοά ἐπ πιοδὲ ἱτπηροτγίδηξ 

γδῦῖουδ σοϑημα, ἰοροῖμον τὶς ὙΟΥῪ οοποΐβα ποίθθ, ΤΏ 1,διΐη υογείοη ἱπ ἴ86 τὨϊτὰ εὐΠῖοι 
Ῥιοίοβδοβ ἴο Ὀ6 860 του οἢ οοττοοίδα, 89 ἴο ὈῸ ἔῃ οὔἶβεὶ ὁ πον ἐγδῃδδιϊοω, δπὰ ἰὼ ἐθ ἔουτνιῖν 
οὐἀϊείοη ἔνα ποτ μας θθδθὴ διγῖθον τουΐδο δπὰ δοσσοοϊεα : τῶδην οὗ ἰὶς ἰπιεσργείδιϊοωβ δυὰ 
ποΐα8, ΠΟΎΤΕΥΟΣΙ, ἃγο ἴῃ ἴδ ᾿γογαὶ βῖγ)6 οὗ Οϑσταδῃ Ὠθοϊοβίδει. 

87. Νονυπὶ Τοδβίαιηοηΐαπη αταοὰ. [1 οοηοβ Ψαγίαπῖοθ, Οὐ βΌδο 
}υάϊοεῖο, 1185 488 ἰαχίῃβ τϑοορίυβ δα ἰδοῦ δηύθροη θη ὯΑ8 γ6] ὩαΌΡΑΓΔἢ 48, 
δ)οοϊς ϑοβορθυβ ΤΗΙτε, 8. Τ. Ρ. Τληρυδγυπὶ ΗθΡ. οἱ ΑΥδρ. ἰπ Αοδάδσηϊβ 
Οχοηίθηδὶ Ῥγοίδεβοσ, Οχοδὶὶ, ὁ ΤΥροβγαριιθο ΟἸαγθηδοπίδηο, 1808. 2 νοΪ8. 
ΟΓΟνΤ 8000. 

ΤΗΐς ἴθ ἃ υθσῪ ποαὲ δηά δοουσζαίε οἀὐϊίίοῃ. Τὴ Τοχίυβ Πδοορέτς ἰ5 δἀορίοϑα; δηὰ Ῥτο- 
ἕεπξεον ἴα δδ858 οοπίτγινοὰ ἐο ὀχ δίς ἱπ 8 υογῪ ἱπίο ΠῚ Ὁ]6 ἕογτη ---- 1, ΤΉοδο τοβδάϊησε ῬΠΙ ἢ 
ἴη ΟΥδεθδο Β ορϊΐοη οὐυὐρὶι, ΕἰἴΒοΣ οογίδί ΠΥ ΟΥ̓ ΡΥΌΡΘΌΪ, ἴο 86 τοππονϑά ἴγοπι ἴπ6 τοοοϊνεά 
ἰοχῖ; 2. ΤΏοΞα νδγίουβ τοδάϊηρα ν ΐοἢ ἴΠ6 δδιηα δἀὐϊον ἰυάρσθα οἰ ἘΠ Γ Ῥτοίογ 6 οὐ θαυ] ἴο 
ἐἰοδα οὗ ἐμ τϑορϊνοά ἰοχὲ; δῃά, 8. ΤΏοεο δά ἀϊίουβ τς, οὐ 6 αὐ Υ ΤΥ οΥ̓ πιδηυβοτὶρίσ, 
Οὐοβθδοῖ οοπείάοτο δα αἰ ἰο ΡῈ δά πιϊειοά ἱπίο {πα ἴασί. “Απ ἱπίοττπράϊδεα δἀνδηΐαρο ἴο δ6 
ἀοτί νοΐ ἔγοτη δὴ οἀϊεΐοῃ ἔδυβ τηδσϊεοά '5 ροϊπιοαὰ οὐὐ ὈΥ ἴδ6 ἰοασποά οἀϊΐου δὲ [86 δοῃοϊιιβίοῃ 
οὔ μῖ9 βῃοτέ ὑτγοίδςθ ; υἱζ' ἐἰδαὲ ἴ τῶδυ ἴῇυς Ὅ6 566 δὲ οὔσα ὈΥ͂ ΕΥ̓ΕΤΥ͂ ΟΩ6, ΠΟῪ ΥὙΘΤῪ {1116 
δἴϊον 4} 116 Ἰαῦδουγβ οἵ ἰοασηθά τηϑη, δπὰ ἔς οοἰἸδίϊου οὗ 50 ΤΏΔῺΥ τηδηυβοτὶ ρῖ5 δηα νου βίο 8, 
6 116 016 ἰο ἡιεὶ οὐδ͵οςτίου ἴῃ 180 τοοοὶνοά ἰοχὶ." ( Βειειϑ τις, νοὶ]. χυχῖν. (0. 8.) Ρ. 386.) 
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88. Νονυπι Ταβίδιηθηίαπι σου ; Ἰαχίδ Θχθιρ δ ἯΥ οἰβίθῃϊὶ, ΟἸδθρυ, 
οἱ {. 9. τ βθδοι, Ηδ]6 ἱταργοϑϑυμα : δοοοάπηΐ ῬΥΟΙθροιθθδα ἴῃ Εσδηρ  ΐα, 
ἴῃ Αοἴα, οἵ ἴῃ ΕΡριβίοϊαδ Αροβίοϊοσυῃα. Ασδουσαηΐθ Οὐ] οίπιο Ὑ μἰεβοϊὰ 
Βάκιν8. ἘΛΙο διογοοίγρα, [μοπάϊηὶ, 1808, τογὰὶ ϑνο. Νυμιθσοιβ β0Ὁ- 
Βοαιιοηΐ ΘΟ] 1008 8.6 ἴῃ 1 21η0. 

89. Νονυπι Τοϑίδιηδηΐαπι ασοοῦτ οἱ 1,δέϊπαπι, βοουπᾶα τη ουγϑη [,508- 
4611} οὐ τ β 8 6 Β1,, οαϊέυτη 80 Α. Η. Αἰττον. 1υράυηϊ Βαίανογυμ, 1809. 
18π|. 

Α ποδὶ ἱπιργοβϑίοῃ, ἱπίο ἔπε ἰοχὲ οὗἩἨἁ ψὩϊο ἢ [ἢ6 φαϊίοῦ 885 ἱπιίγοἀυοορα τηοδὲ οὗ Οτλοβῦβοῖ 5 
οτωθηἀδιϊοῃβ. 

40. ἩἯ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. 1.6 Νοῦυνοαυ Τοβίδηθηϊς αἀτοο, Νοῦγνοὶ]α 
Ἑαϊοι, Ρυ ]ϊόθ ρὰγ Εν ΟΑπ, Εν, Μ. [Ἰπἰβίσο] Ὁ. [ἃ] ὅδ. [ἰπ|} Ἐὼκ. [νδῃ- 
5116.1] Απὸνθ, 1818. 2. ἰοϊμθβ 121ηο. 

Τῆι οἀὐϊου οομίδὶ πε {πὸ Τοχίιβ Εδοορίυβ ρεϊπιθὰ ᾿π ρασαστδρῃ. 

4]. Τοβίδιηθηίαμα Νονυμι ατοὸ, δὰ ἤθη ἘδοΘῃβίοπ 5 ϑομοοίροηϊδηθ΄; 
Δαἀαϊία ἐχ Οὐ θβῦδο! δρραγαία 1,δοὐϊοηΐβ γαγϊθίαίθ ργθοίρυθ. [Πρ 8818, 
1820. 8νο. 

Α τορσὶπὶ οὗ ϑοποοιϑηιιβ᾽5 ἰοχί, τς ἢ 85 Ὀθοη ποίϊςοα ἰπ Ρ. 94. Νο. 19., νυ τὴο 
δααλ οι οἵ βοϊθοὶ ναγίοιιβ γοδαϊηρβ οτὰ Οὐ 6βυβοῖ. 

42, Νονυτμ Τοβίατηθηΐυσα ἀτοὰ. Αἀ ἤάδοτα ορ ϊππογατα Εἰ ΓΟΓΌΙΩ τ ΟΘἢ- 
81: Αὐυρυδίυβ Ἡοίησίουβ ΤΙΤΥΜΑΝΝΟΒ. 1ρδῖς, 1820, 18μιο. 

Τἢο ἰοχί οὗἩ ἴδ οὐϊτίοη ἴῃ 18τηο. ἰ8 ἃ οοτγγοοϊοάὰ οὔθ: ἰδδὶ 145, Ῥγοΐδεθοσ Τι[{τδηη Ὧ89 
Ἰπβογίθα ἴῃ 1ξ δυςἢ νατίουβ σοδάϊηρσβ 88 δὰ 'π 15 Ἰυαἀρτηεηΐ ρῥγοίογαῦϊ]α ἴο [μο56 δοσωση 
τοοοϊνοα δὰ υῃοἢ μανὸ θθοῆ δρργονδα ὃγ ἴπῸ τηοβῖ δυγϊηθης οὐἱ το; δηᾶ μ6 δδ5 ρτϊηϊοὰ δῃ 
ἱπάοχ οὗἁἉ 1Π6 α]ογθὰ ραββαβος δὲ ἴπ6 οηὰ οὗ ἴδ νοϊυπηῆθ. [18 ροτίδὈϊδ[ογ, ἱπ αὐ άἀϊίοι το 118 
ἱπίσίηβις οχοϑ]θησο, 18 ὯὨΟ τηθ 8 τοοοπρηθηἀδίίοη οὗὨ ἱξ ἰο διίμαοηίς οὗ ἴῃΠ6 Νὸν Τοβίδιθηΐ : 
1ῃ6 ΟΥὙτοοκ οἰδγδοίοσθ, (που ἢ 518}}, δὶ Πρ ὙΘΥῪ ἀἰβεϊ πο} πὰ ποϑεϊν βἰογοοίγροά. ΤὮΘ 
δνο. εἀπίοη οὗἉ ἴΠ6 ξαπιο ἴοχὶ 15 ὈΘδ  Ὁ]]γ βιἰοσοοίγροά. ὙὭεσα ἀγο οορὶθβ οὗ θοΐῃ οἀὐϊεοης 
ἢ ἤπα ΡΔΡΟΓ. 

48, Ἢ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυμ Τεβίαδιμοπίση Μδηπδ]θ. ΟἸδδρυδ, 
6Χχ ῬΊεὶο Αοβδάθιηϊοο: πηρθηβὶβ ΒΙνἱπρίοηβ οὐ Οὐοῦσγαη, Τωοπάϊηϊ, 182]. 
ϑ21η0. 

ΤῊΐβ οἀλιοη σοηίδίηβ (6 Οτοοῖς ἰοχέ οἡΪν : 1ἰ [Ὁ] ονσϑ (6 ἰοχί οὗἩ Αἰζίοη, οχοορί ἴῃ ἃ ἴδ 
ἰῃϑίβῃοοβ, ἰὴ ψ ΠΊΟΏ [86 τοσοϊνοα σοδαϊηρβ ὅτ βιιρροσγίδα ὈΥ ἴπ6 Ὀ6βὲ δυ τ μου 165, δὰ σοῃ- 
δΟαῸΘΠΕΥ ἃΓ6 τηοϑὲ ἴ0 ὃ6 ῥτοίοιτοῦ, ΤῊ]8 οαϊίοῃ 18 Ὀοδυ ΠΥ ρυϊηϊοά ου 186 ἄπορος ὨΪπ6- 
τἰηϊοὰ τ ΣΙ Ῥάροτ: ἰξ γγαβ τοδὰ 815 ΤΊ ΜΈΕδ, 1} (Π6 υἱπηοβὲ σατο, ἰὰ ῥδβδίησ τσου ἢ ἴ86 
Ρτο5885, δῃὰ υν }} θ6 ἔουπὰ ἴο 6 τππυιβι}}Ὺ δοσιιγαῖίθ. Νὼο ςοῃγβοίιουβ γα υβο. 

44, Νονυὰ Τοβίδιημθηΐυπα Οατθοο- Τα. Ψαυϊραία Γπίογργθίϑ 0} 6 
Τιαῦϊηα ἘΔ ]0η18 ΟἹοπιθη 8 ΨΙΠ. ατῶοο Τοχίυὶ δὰ ΕΔ ΠΙοπ οὶ (ὐοτηρ] υΐθμβθυα 
ἀρ Θη ἰβϑίτηθ ΘΧΡΓΘΒ80 6 σορίομθ ορροβὶίαβ διυάϊο οἵ ουτᾷ Ῥαείτὶ ΑἸογϑιῖ 
Οπατζ. Τυρίηρα, 1821. ἘΜΙΠΟ πονα, 1828. 2 ἰοπιὶβ ϑὅγο. Τδθ βϑοοπᾶ 
᾿ΏΡΓΤΘΒΒΙοη 18 [86 τηοδέ σοΥΘοὗ, 

Απ οὐἀϊίοη ψηϊς 15 ποῖ οΥἱΓ ὙΟΤΥ ΘΟΙΏΤΠΟΙ ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΒ ἴῃ [ἢ]15 σοιηίτγ. ὙΤηδ ἢγβέ ρασί Οὐ 
γοϊυτηθ σοηϊδίης πὸ ἔοι Οοβροῖβ ; πο βεοοπὰ, τ τοτηδἰ πἰηρ Βοοῖδβ οὗ {6 Νονν Τοβίδπηθηί. 
Τῆι στο ἰοχὲ ᾿ς ἃ γοργίηϊ οὗ ἐμαὶ ἴῃ [6 Οοπιρ! υἱοηβίδη ῬοΙγρίοίς, τι τ τἴμ6 ὁχοθρέοη οὗ 
1Π6 οοπιγδοιίοηβ, δη ἃ πε σοτγοςίίοῃ οὐ βοτηβ οὐ Πορυδρῃϊς οσγογβ, ΤΉ 59 ἢ 85 θθθη 80 αἰ ΘΠ 
οοτηρατοὰ ἴῃ {μὲ δὲ οαγέοη, παῖ (8 ἱπηρυθβϑβί ἢ ΤΩΔΥ͂ θ6 τοχαγάρα 85 4}} θυΐὶ ἔδιι} 1665, 
Ορροεΐΐε ἴο 6 Οτοεῖ ἑοχὶ 18 ἴπ6 1.,αἰΐη αυϊρσαίο νογβίοη, δοοογάϊηρς ἴο {πὸ ΟἸοιπεηεῖπα Ηδ- 
οϑηβίοη. Τῇ ρυποιυδίίοη [48 50 γοοοϊνοα ρτοδὶ διϊθηϊίοη ἔγοτῃ ἔπο οἀϊΐοτ, το ΘΧΡΓΘΒ565 
ἴῃ Πἷθ Ῥγοίδοθ ἃ ἀθθρ βεῆβθε οὗ 18 ἱτηρογίδηςθ. ϑοπμο οὗ [5 ομδηρβεβ ἴπ (6 ρυποίμδίοη 
βυρσαοβῖ πον τηοάσ5 οὗ Ἰηϊογργοίϊδιίίοη : οὗ (Ππθ56 ἴῃ τωοϑὲ ἱτηροτίδηϊ ὅτ ἔοπι. χὶ. 8., τ ὮΘΓΘ 
[6 Ῥδγθῃι 5818 15 γετηουθᾶ, δηά 1κὸ Υἱ. 9., ποτα ἃ ποῖϑ οὗ ἱπίοσγοβαίίοῃ 15 ἰπβοσίοα δέον 
τί. Αε ἴδο ἐοοὶ οἵ οδοῖ μάζα ἃσὸ Ἂχ ἱεθα ναγίοιιβ γοβάϊηρ, τοι Ἐοδογὶ δίορμθη8)8 (Ὠϊγὰ 
εὐϊείου, ρεἰμιθά ἴῃ 1550 ; ἕγοπι διε} 5 Ἔτι εἰςα] εὐ! το, ἀπά ἔγοσα ΟὐἹοβῦδο μ᾽ 5 1αϑὲ οἀϊίίοη. 
Το ἴδ Ἰαθδουγβ οὗἩ {π686 οἀϊίοτα Ῥγοίδδβδοσ Οταῖζ ραγβ αὶ Ὀγιοῦ μὰ Πιρῇ ἰσι θυ οὗὨ οοτησαθηᾶδ- 
εἰοη ; δηά ἴῃ οσ οι] ἀθοϊβιοηβ ἢ6 βοΠΟΓΑΙΥ οοϊηςῖὰθ5 τ ἢ Οὐ βδςοῖ, του ρ ἢ σοὶ} }ν ὮΘ 
δὐἀορίβ [6 ευρροπίίοης οὗ Μαιμεοῖ, ραγιϊου δεῖν ἰπ τοϊδιϊοι ἴο {πὸ ἰοχὶ οὗ ἴπ6 Αροσαῖγρεθ. 
1 ογάογ ἴο Ἔεπβιιγα οοστθοίμοςθ, ἔπ6 μγοοίςπεοίβ ᾿σόσὰ τεροαίοἷν τοδὰ Ὀγ {πὸ οἀϊίον δηὰ 18 
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ἤϊοπ δ. Αὔἔὸῦ 186 οὐϊίον᾽' Ε ργοΐιοο, (0]]οτν ἴῃς ῥγεΐδες οὗ Ζὁγοπιθ οὐ ἴδε ἔοιισ σοπρεϊε, δά- 
ἀτεβθοὰ ἰο Παπηδδβιβ, Ὀίβῃορ οὐἁὨ τοῖο, δηὰ Ρορε Ο]οιοηὶ 111. 5 ῥγείδος ἴο Πἰ5 εαϊτίοη οὗ 
1Π6 1,διη υϊχαῖο ΒΙΌ]6 : τοροῖμος ἢ ἃ βυῃορβὶβ οἵ (6 ἕους Οὐοδρε6]5, ἀηά Ῥᾶσβὶ]οὶ Ρδ88- 
δᾶΆζε5. ὙΠῸ τϑαυοπὲ Δρρϑδ]β ταδάθ ἴὸ ἴμ6 (οιωρ]υἱοηβίδη ἰοχί, δῃὰ {Π6 ὀχίγοπθ σαυὶν οὗ 
(ᾶὶ Ῥοϊγχίοεξς, ΘΟΠΟῸΣ ἴο ΓΟΠΩΘΥ [18 ὙΟΣῪ ΠΟΘΕΪν ρυϊπίοα οαϊου ὈΥ Ῥτγοίδεβος Οσαῖζ δὴ 
ΒΟΠΟΡΙΔ]6 ῥγοβοπὶ τὸ [πὸ Β10]104] Οὐλεὶς. 

. Νονυπὶ Τοβίδιποηίαη. Τοχίυῃ Οατθουα (ὐτ βῬ ΘΒ οἱ ηδρρὶὶ 
Γι ν ΣΘΟΟΡΏΟΥΪ, Πεἰθοία γαγιοίδίυμι [66 Γ]0}18 ᾿ΓΟΒΕΪΊΟΠΣ18 ΘΟΠΗ͂ΣΙΙΔΙΔΓΌΠΙ, 
Αἀποίδξοπο οὔπι Οτ οᾶ ἐπι Εἰχοροιοῦ οὐ Τηάίοῖυ8 Ηϊ βίοσϊοο οἱ ἀθορτα- 
Ῥμῖοο, οουμα ἀτθοάσυῖη Γηΐγοαυθηϊογη οὐ δ δι ἀϊοσυπι ΟΥ̓ ΠΙΘΟΓΌ τα 
Ἑ Χορ  οσυχλαπθ, ᾿ΠΒΙΓΕΧΙῦ ΟΆΠη68 ϑανθγίηυβ ΥΑΤΕΕ, ΤΠΘ0]. Ὠοοῖ, οἱ Ῥτοῖ. 
ΗΔ]. Ηδ118 ϑαχοηυχῃ, 1824. 8νο. 

Τὴ τηῖβ ποδιν ῥτὶηιοὰ οαἀϊου οὔτπα Οτοοῖ Τοβίδτηθης, ἔπ ἰοχί οὗ θα ἢ ὈΟΟΚ οσ ορί βεϊο ἰς 
Θχπιθἱτοὰ ἴῃ σοπιϊηιϊιοιι5 ραγα στα Ρ ἢ 5, ἢ (Π6 ὨυτΡοτβ οὗἩ πὸ σμαρίογβ δηὰ υϑσβὸβ ἴῃ [Π6 
ταδγρίη, ἕοσ 6 σοηνθπίθησο οὗ τοίογρησε ; δηά ἴπ ἴπ6 Οο5ρ6}5 ἴΠπ6 ΡΑΓΆ]] οὶ 8 5ϑ 8768 ΔΓ δἷδὸ 
τεξεγγεὰ τὸ ἴῃ {86 ταδσρίη. ὙΤΏΘ ῬΡυποξυδίίοη οὗἩἨ ἴμ6 ἰοχὶ 15 γα ἈΘΏΕΥ ἱπηργονοά, Βοῖον τΠ6 
ἴοχὶ ἃγὸ οχμιλτοά, πῃ Ἰοης ᾿ΐποβ, εἴθ Ῥσϊποῖραὶ νατίους τοδάϊηρε, ἀϊνεβιοα οὗἨ Οτοβῦδο  Β κῖο- 
πορταρὶς στηδσ 8, συἱτἢ [6 Δυ ΠΟΥ 65 οἡ τ Ὡϊο ἢ ἴΠῸῪ τοδί ; δηά, Ὀδηθαί ἰμοτῃ, ἴῃ ἵνὸ οο- 
Ἰαμλπβ, γα Ὀγίοῦ θὰϊ βαιἸοἰβοίουυ χοροῖς] ποῖθ5 ου μϑββαροβ ψῃϊο δγὸ γοδ}ϊυ αἰ βήοι], 
Εουτ ἱπάρσχοϑβ ἃγὸ 30 )οϊ ποι, νἱ2.---ἰ. Ἡ ἰβιογὶςαὶ δηὰ Οδοσγαρῃοαὶ, οὗ (6 Ναπηθ8 οὗ Ῥεδύβοῃϑβ 
δηὰ ΡΊαςεβ, οσσυσεηρ ἴῃ τ Νονν Τοβίδιηθης ; 2. Οὗ πο πιοτὸ αἰδοῦς δηὰ ὑποοιηπηο 
Οὐαὶ ψογάβ; 8. Οὔ ἴμε Μαηυβοτίρῖς ἀπὰ οἴμετ ΟΥΛΟΘΑΙ δ᾽ ἀ5 [ῸΣ ἀδίογπ πίῃς νασίουβ τοδά- 
προ; δπά, 4. ΟΥ̓ Εχερειςαὶ οτ Ἐχροπίίοτυ Αἰἀ5, σοτηρτιβίηρ 8 1151 οὗ (πὸ Ὀαβέ σοτωτηθη- 
ἴδτ16 5 ΟὮ Ῥαγεδαϊασ θοοΐκ5, οπδρίοτβ, δη υϑῦβθβ... ... ΤῊΣ Ὀοοἷς ἰ5 ργπίοά οἡ ἔτψο ρδροτθἝ.---- 
οἷς ἰηΐοσγίοτ, τ 1 ἢ 15 μα δηουρᾷ ; ἴπα οἴποσ οἡ ἃ Ὀοίίοσ βογὶ οὗ βαβρεσ, ὑγῃὶς ἢ 15 ὈοΓἢ ΘαοῪ 
ἴο τοδά, δηά ρ᾽ραβδηξ ἰο {πῃ εγο. ({Π7πίνοσγβαὶ Ἠονίον, νοΐ. 11. ὑΡῃ. 633, 684.) 

46. Ἧ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νοτνυπι Τοδίδιηθηΐυπι, ουταηία 60. ΕἾ. ΒΟΙ8- 
ΒΟΝΑΠΕῈ. ΑΓΪδ119, 1824. 2 [οΠ118, 1 8:ηο. 

Τπ εἰνῖ8 θοδα ΠΠΔΠ]Ὺ δηα δοουγδίευ ῥγὶπίθά βἀϊείοη οὔ [Π6 ὅτθεκ Τοχε, Ῥχοέεξδος Βοϊβξβοῃδάθ 
βίδῖοβ, ἴπδὶ δα [Ὁ] οτνοα τῃ6 Ῥεβὲ σορίθβ, ραγιϊο ]Υ]ν {Ππᾶὶ οὗἨ τ. Οὐ δ δος ; γοῖ "οὶ 50 56ῖ- 
γ Πεἶγ, θὰ τμδὲ Βα Πδ5 δυδὶ]εὰ Ηἰπλβοὶ ἢ οὗ ἴΠ6 λυ άρτηοῃὶ οὗ οἴ Βοτ οτίεἶςβ, πὰ θβρβοὶδ!]ν οὗ {6 
γυϊχαῖο 1,αἴϊν Ψογοίοη. Τῃα να] οὗ [5 οἀϊτοπ, οοηϑιἀογθα 83 ἃ οὐ ἶσα] οὔθ, 15 τηυοῇ 
ἀϊτϊηϊδῃθὰ ὈΥ ἴῃ ἰοΟἴ8] οΟἸ 5510} οὗἩἨἁ ΔῺΥ ποΐ68, ἴο ΔΡΡΙΊβ6 (ἢ6 τοδάθσ πη {Π6 οαΣῖοῦ ἢ δ85 
ἀορατίοα ἔτοπι ἔπ τοσοϊνοα ἴοχὶ, 68 αἶ8ὸ οὐ ν Βαῖ δυ ΠΟΥ ἢ6 Π85 δἀοριοα ραγεϊουϊαγ τοδάϊηρε. 
Τὸ βΞρϑςϊγ ἔνο οσ ἴσθο ἰηβίδησοβ :--Οη [ἢὯ6 δυιζιοτι οὗὨ ΟΥΙβθδοὮ, 6 οπὶῖβ {Π 6 ἀοχοϊορΎῪ 
οὔτμ6 1μογά᾽ 5 Ῥγαγεοῦ ἴῃ Μαῖίϊ. νἱ. 13. Ου [6 βέπ|6 δυϊπογιῖυ, ἰη Αςὶβ χχ. 28. 6 τοδὴβ 
τὴν εκκλησιαν του Κυριου, ΟΛεγοῖ 9 ἐλε Τιογὰ, ἰπϑιοδὰ οὗ τον Θεου, 9 Ουα, Ὠοϊν Πποϊαηάϊηςς 
1815 Ἰαδὲ τοδαϊης 15 βδυρρογίοα Ὀγ {Π|ὸ Ν΄ διϊσδη πηδηυδοτῖρί. 800 δΪ5ο, 1} 1 ΤΊπ,. 111. 16. Ὧ6 τοδάϑ5 
ὁ εφανερωθη, τολὶελ (τ δίοτγ) ιτσαϑ πιαπὶ [εδἰεα, ἰμδιοδὰ οἵ Θεος, σοά. Βαῖ (πο πιυςσὶ ἀϊπδρυϊοά 
εἶδυξο 1 1 ΖΦοΠ νυ. 7. 15 ργϊπιθα, δ5 ἰπ ἴῃ6 (οπηρί υἱοπβίδη πὰ οἵπον οἀϊιῖοηβ, τ τουϊ δὴν 
ἐπειπηδίϊου ἐπ8ῖ 115 ΟΠ 6 η 688 ἢ85 Ὀθοη ἀοηϊοά, ΔΙ ουσῇ τῆι οἶδιιδα 15 οτηἰοὰ ἴῃ Οτίος- 
᾿ς 8 δἰ τ οΏ, δμὰ 15 ΠΟῪ ζΟΠΟΥΑΙΥ σοποιάετοά ἴο "6 βρυτίου. 

47. ἯἫ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ, Νονυμ Τοβίδιηθηίυση ατροὰ. Τοχίαὶ δηϊὰ 
Οτοβυδοβήυσα νυϊροὸ τοοορίο δαάϊζυσ 1δοϊϊομαπι Ὑ ΑΓ δη τη δᾶγυτα ρτρ- 
εἶρυο, ᾳυ ἃ ΟΥΘΒΡΘΟΙο ροίϊΐοτθθ σθηβαπίαγ, 6]θοῖαβ, Βαβι ϊθθ, 1828. 
2 ἴΟΙΏ18, 800. 

ΤΌΪ5 ΥΟΥΥῪ ποδὶ ἀὐτεῖοη ΠΊΔΥ ΟΟσδβίοη γ ΡῈ τοὶ ἢ. ὙὍμα ἰοχί ἰδ τοργιπιθὰ [τῸΠπὶ δὴ 
εὐἀϊιίοη οὗἉἩ {πὸ Οτοοῖκ ᾿Γεκίδταρθιξ, οἀϊοα δὲ 6516 Ὁ πάγον Βίτσγ, ἴῃ 1749; τῖο δάαρά 
φΟΡΙου 5 βοϊθοίϊζοη οὗ Ῥασδ}] οὶ] Ῥάββασεβ. 186 ῥτγϑίδοα ἴο ἴπ6 ῥτεβοπξ φἀϊτίοῃ ἰ5 δἰρποά πῖῖὶ 
106 ᾿η1ε|4] Ἰοιίοις Ζ. Η. Ὑγηοονον {6 οὐἀΐῖοτ τῆν 6, ἢς 858 1η ΤΠΔΠΥ͂ ῬΑΒΒαρῸΒ ἱπιηρτονοά {Π Ὸ 
Ῥυποιυδίίοῃ, 85 ψο ] δ5 (ἢ 5ο] οςξϊοῃ οὗ ρδγὶ]εὶ ἰοχίβ. ὙΤΏοβο νδτίοιιβ τραάϊηρϑ οὔ Οτ᾽οοθαο ἢ Ἐ 
πο ἢ αθδοῖ [86 5656 δτὸ τεϊδϊηρὰ ; δῃά ἴπὸ ραϊίοσ Βα5 βουηθὶ  π|65 βυισσοββίι ἦν νἱπαϊοαϊο 1Π6 
οὐ ϊηαγυ Οτοοεῖς ἰοχὶ ἀρδῖηβὲ π6 ργοροβοᾶ δ᾽ ἰογαϊΐουβ οὗ ἰῃδὶ οτιτῖς, ὙΏῈ ΕΡρίβι]6 οἵ Ζυάς ἰς 
Ῥὶ αοϑὰ ἱτηπιθ οῖΥ ἴον 85.. Ῥείοτ᾽β βοοοπα ἘΕἸῬ'5116, οὔ δοοουηὶ οὗ {6 βἰτα γεν οὗὨ ἱϊε 
δυθήοοῖ. ΤΌΘ ρᾶββαρεϑ οἰϊοα ἔγοπι (6 ΟἹα Τεβίδιηθης ἃγὸ ὀχ δἱτοα ἴῃ ἃ υοσν ἀϊδεϊποῖ ἰΌσπι. 

48, Νογυμι Τοβίδιμθηΐυχη τεθοὺ οἱ 1,Αὐηὸ, ΟΧΡΥΘΒΒαπὶ 84 ὈΪπα8 Θαἐ ΟΠ 68 
8 Ι,βοῃθ Χ. δρργοθδίμβ, (ὐοιηρ  υἴθηβοιῃ βο]]Π]οοὲ οὐ Εγαβγηὶ Βοίοσοδαϊηὶ, Αἀ- 
ἀϊίξ βυηΐ ΔΙ ἸΔΓΊΤ ΠΟΥ 155: ΠΤ τη ΕΒ ΘΟΘΠΒΙΟΠατη γί αηΐθβ 1,θοὔϊομθϑ ατθορ, 
υπὰ οὐπὶ Υ υἱσαιᾶ Τ,αἰἰπᾶ ΕΔΙτἸοη15 ΟἹ πηθηίιποο, Δα ΟΧΟΠΙΡΙΆΓ οχ ΤΥΡοσταρ 
Ἀροείοϊϊοᾶ αἰϊοαπῇ Ποτμδ,, 1892, σοΥΓΘΟ 18 ΘΟΥΓΙΡΘΠα18 ὁχ ᾿πα]ϊοϊδυβ οττθο- 
τοΥ ἢ 8 Ἰθϊἄάσθια οα 18, θοηοη οὰπὶ Δα 118 [ΘΟ ΙΟΏ 8 οχΧ Υ' δἰοδηβ ΕΠ ΠΟ θυ8 

γΟΙ, Γ΄ Ὁ 



94 ατεοοκ Τεβίαριοηίδ. ΓΡατὶ 1. ΟἈ. 1. 

1 Δ01Π18, ἀθ δπηΐβ 1690, 1692, 1593, 1598, ΜαΥΙ ΠΟ ΡαΒ : Δα ροβι δα 0618 
ΡΆΓΔ8116115. διυάίο οὗ ουγτὰ Πιοαηαγὶ ΝᾺΑΝ Ε88. Τυδίησα, 1827. ὅνο. 

ΤΠα τονϊϑοά ἐοχίβ, οοπβυϊοὰ ὃν τ. ἴδη ἘΠππ5 ἴον (ἢ}15 οἀὐϊοη οΥ̓ {πὸ Οτεοὶς Τοκίδιηθηῖ, 
ἅγο, ἴῃς οτἱρίηβὶ (οπιρ]υἱοηδίαι, {μ6 ἔνο ραϊοηϑ οὔ Ετδβηυβ, Εοθοτὲ Βιορῃ θη 5 οαἸοη, 
Ρτϊηϊοὰ δὲ Ῥαγὶβ ἰπ 1546, ν ἢ ἴμ6 ῥτοΐίησα Ὁ πεγίβοανι, ἅς. ΜΔ ο1᾽5 βοσοπὰ θαϊῖοπ, 
Ρυθ] βῃρα δὲ ὙΠ οα Ὀοτρ ἴῃ 18023---1807, δὰ ΟΥοΒΌΔΟἢ 5 τηδπυδὶ οαϊῖοη, ΡυὈ] 5 ποὰ αἱ 
1,εἰρ:ίς ἴῃ 1805, ψ "}} βο]οοῖ νασῖουβ γοδάϊησθ. ὙΠ [Ὁ] ονίπρ 15 {πὸ ρ]δη ζο] ουνθὰ Ὀγ τ. 
αη Εδπθ ἴῃ τς Ογεεὰ ἰοχὶ οὐ ἢἰβ οἀϊεῖοῃ : --- 

Ι, Τπο ἰοχὶ δἀορίοι 15 Πιμἀαιηοηίδ)γ ἐπὶ οὗὨ Εταβπιυδς ἢ φαἀϊτίοι ; δηὰ 1 15 ργείοσδΌΪϊν 
Τοίαϊποα ἴῃ 4}} ἴἤοβα ρίδοθς σοσα {Π6 γΘν]5101.8 ον δηνιπηοσγαῖοα νΑΓῪ ἔγοτω παῖ ΘΙ οη. 

2. Βετε ἔπε τοχὶ οὗ ἴπ6 (οιηρ] υϊοπδίδη ἀπ ΕἸ γαβηχιβ᾽5 δἰ οὐ ΟΠ ἀστοεδ (45 τηοβὶ ἔτο- 
Πυοπίν 158 ἰῃ6 6456) ἴπ6 ἴοχῖ αἴοπα 18 ὑπ! οτταϊν δάορίοα. 

3. ὕΠοΓα {Π 686 ἵνο ἴοχίβ αἰβὲν, (ἰαὶ γοδάϊηρ οὗ ομδ οὗ οἵδοσ οὗὨ ἤθη 15 τοϊαϊ πο, πῃ ς ἢ 
ἷβ Βυρροτίοα Ὀγ ἴδ δυϊποτιεν οὗ ΟἹ οβας ἢ 8 τοχῖ, 

4, ΑἸΊ {π6 τοδάϊηρβ οὗ ἴῃ 6 ἥνβ γϑθσθηβίομϑ αῦονβ δηυτηοσζαίθα, ἘΠ} ἢ νΓῪ ἔγοτα ἴδε τοχί οὔ 
ϑη Ἐ555 εὐϊξίοῃ, ᾶἃτὸ ρἰαοθα ἰῃ ῃοίθβ δὲ {πε ἔοοϊ οὗ [Ὡ6 ραρὸ: δῃηὰ ψΏθγο πὸ νδγίοιβ γοδά- 
ἴῃ 18 Ξροοϊβοᾷ, ἐπ ἴοχίβ οὗ [6 βανογαὶ δά ο 8 ὈΠΙΌΤΤΩΪΥ ἀστοο 
Πα 2. αξϊπ τἰοχὶ οὔ Π6 Ψυϊραῖα 15 ργϊπίοά ορροβίϊο ἴο {π6 Οτοοΐς, οἱ ὁδοῦ ρᾶζο, δοσοτζάϊηρ 

ἴο (Π εαἰϊξίοπ ρτιπίοὰ αἱ ἔπε Νιϊσδῃ ργθεβ δὶ ἔζοῦγο, ἰῃ 1592, τὴ} τΠ6 τοηυ ΐϊδῖτο σογγθοιϊοης 
ἔγτοτη ἴη6 Βοιηδη “ [πᾶάθχ (ογγοοίοτιιβ." Πρίδγοῃμοοβ ἴο ρϑγδ]]εὶ ραββαρσοβ ἀαγὸ δἀ ἀρὰ ἴπ (ἢ 
ποῖο8, ἰοροῖμοῦ 1 [86 ναγίουβ τοδάϊηρβ ἔγοτῃ ἐπ6 οἀϊεῖοῃβ οὐὗἨ (πε 1,διῖη Δ υἱ]χαῖα ρτιηϊορὰ 
αἴ [Π6 5876 ὉΓ655 ἴῃ 16 γθᾶΓβ 1590, 1592, 1593, δηὰ 1598. 
Τα οταϊπατυ ἀϊν!π!οη5 οὐ οἰαρίογβ δη ὰ νϑῦγβοβ ὅτ γοϊδϊηθα ; δι 1Πογ8 ΔΓΘ ΠΟ 5 Ση ΠΙδτίος οἵ 

(Δ00]65 οἵ σοῃίθηϊβ. Τῃο οὐἰῖοαὶ ὁχθουίοη οὔ [ἢ15 ποδῖὶν ρτἰειοά οἀϊιίοη 88 ποῖ τεςεϊνο ἀπα 
αἰξδηϊλοη. ““ Βοβί65 [Π6 Ὄυσουβ ἴῃ δοσδηϊτιαίίοη, το ΠΟ ἢ ΔΓΘ ΟΣ ΠΌΤΏΘΓΟΙΒ, ΠΟΥ ΓΘ ΣΊΔΗΥ͂ 
Οἰογβ βούυ: ον ἰγδηβουι θα ἴγοτῃ Οὐδίζ᾽β ἢσϑϊ οαϊεῖοη, τ᾿ Ὠ]σἢ πᾶν δίποθ θη σοτγεςίοα ; οηά 
ποῖ 8 ἴον ἰγρορτδρῖςαὶ τηϊβίαΚοα οὗ ἴῃ (οταρ] υϊθηβίδῃ ῬοΪγρ]οῖε ἀγα θην πηογαϊοαὰ ἤοσο ἃ 8 
ν8ΓΊΟῸ5 γοδαϊηρσε." (ΒΙ0]1ςαὶ Εοροτγίογυ, νοὶ]. ν. Ρ. 187. Ῥυϊῃοοίοῃη, Νονν Φογβου, 1829.) 

490, Ἧ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυπὶ Τοβίαπιθηΐυτη. Ασοδάπῃηξ ῬΆΓΆ]16]8 
5, Θοσιρίαγῳ Τόσα, ποοποη γαίαϑ Οδριτα]ογὰπι Νοίβίϊο, οὐ Οδποηθβ ἘλιΒΘὈ]]. 
ΟΧΟΠΙΪ, 6 Τγρορτάρηθο ΟἸδγομἀομβίδηο, 1828 ; ΕαΙ το αἰΐογα, 1880 ; τογαὶ 
18π|ο. 

Εσοτ {5 γγῪ σοτηπιοάϊουβ οἀϊξίοη οὗὨἍ 1πὸ Οσοοκ τοςίδιηοπέ, ἰυπίον Ὁ) 1.4] βευἀοπὲὶ5 ([Ὸγ 
γῃο56 086 1ὲ 5 ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἀοπρηεα) ὅτ ἱπάορθίοά ἴο {π6 Εἰσί ον. Ο47}65 Τνόουν, Ὁ. Ὁ. 
Βίβῃορ οἵ Οχίογσά. τῇδ ρίδη οἵ [ἰ [8 45 ἤυ] ον : ---- 
ΤΠ ἰοχί, ψἢϊςοἢ ἰς {παῖ οὗὨ Ὦγ. Μ|1], 15 ργϊπερα ἴῃ ραγβσταρῇ5, ν ἢ (6 ἀϊν βίοι Ἰηἴο βοοίοης, 

δηὰ ἴῃς ρυποίυδίου οὗἨ Ζοῆη ΑἸδοτγιὶ Βοηροῖ: ἴθ πυπηθοῦ5 οὐΓ. ἴ[Π6 σμαρῖοῦ δηὰ γυοῦβοβ 8ΓῸ 
Ῥἰ δορὰ ἱπ ἔπο πηᾶγρίηῃ οἡ (6 ἰεῆ οὗὨ Θφαοἢ ρᾶσο, ἰῃ ΠΣ οἢ ἀγα ᾿ἰηβογίοα [Π6 κεφαλαια ΟΥ̓ σΠδρίοτξ 
ἴουπά τη δηίῖθηϊ τπηδηιβογὶ ρίβ, οὗὨ απ οἢ δῇ δοοουπξ 15 σίνθη ἰῃ οὶ. 11, Ῥαγὶ 1. ὑρ. 7], 72. 
ΤΏόθ6 ὅτὸ ῃσίηἰοα οπὶ Κπκῖοτ᾽β οἀὐϊιίοη οΥ̓͂ [Π6 Οτοοκ Τοβίαπηθηΐ, ογ πὸ σοπνοηίθησο οἔ 
{Π|ὸ56 ΠΟ ΤΔῪ ν Ἰβἢ ἴο σοηβ]} τη ηβογρ 5 [ὉΥ ραγίϊσυ δῦ ραββαροβ οὗ ἴῃς Νενν Τοβίδιηθηϊ. 
πη τῆ6 οἴϊον τηδγρίη ποτ ἀγὸ ῥγϊηϊοα βοϊοοῖ θυ ΠΙρΊΥ να] 80]6 Ῥάγα]]} 6] ΗΠ οἴργθποθβ ἴὸ 
δοεγρίαγο, δοοογάϊηρ ἴο [π6 οαϊείοη οὗ σουτςοθ}}ε5 (ου ΟὉτοο] ]δὺ8). ΤῊ Ἐρίβε]6 ἰο (αγρίδηιι 
ἀπά 1Π6 σαποηβ οὗ Ευξοθῖυς (οὔ σοῦ δὴ ἀσοουηξ 15 σίνοη ἴῃ 0]. 1], Ῥασὶ 1. ρ. 72.) 
ἅτο ῥτεῆχορά, ἴοσ 6 ρυγροβα οὗὨ δῃὈ]ηρ ΔΩΥ ΟΠ6 ὑγῇο ΠΥ Ὀ6 80 ἀϊϑβροΞοά, ἴο σοιωρ!ϊο ἔοσ 
ὨΙπ56 1 8 ΠΑΓΠΊΟΩΥ οὗ τἢ6 ἔουν Οο5ρεῖ5. 

δ0. Ἧ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νόονυπὶ Γαβίδιμποηίαμῃ ἀτεοὺ, βδοουπάμυχῃ 641- 
1068 ΡΓΟΡ Δ ΙΒ 88 Ἔχ ρυ ββάτῃ ; οὐτὰ Ατο Μοηίδηϊ [ηἰογργοίδίϊοηθ [,8{1η8. 
Ουτγαπῖο (ὐάγοὶο ΟΠ γιβίῖαμο Πευτβοη. 1081, 1828. 8γο. 

Δ ποῖ τορτὶπὶ οὗὨ (6 Οτοοῖκ τοχί, δῇτον (Ἰιαῖ οὗὨἨ Ὠγ. Κααρροῖβ ογ εἰσαὶ οἀϊιίοηβ, τὴ 1116 
Ι1,αἰἴη νογβίου οὔ Ατίδς Μοπίδβῃιβ, ψ ἢ ἔγοπι 118 σόπογα] Πα 6] 1 γ ἴδ 6] 4 1η Εἰ οδεϊ πη τίοι 
Ὀγ Ῥγοϊοβέδιιῖβ δπὰ οιπιδπῖβῖθ. Το Οὐσοοῖκ ἰοχὶ δηᾶ {1|ὸ 1 δἴῖη τγαηβδίίοπ δγο ῥτιηϊοὰ ἴῃ 
σΟ]υτηπ5 οἡ Θαοἢ ρᾶρὸ: (ὃς οτάϊπατγγ ἀἰν,βῖοηβ οὗἉ ΟΠδρίουβ δῃμα νϑῦδο5 ἀτὸ γοίδιποά. 

51. Νονιηι Τ᾽ οβϑίδιπθηΐαπι αγωοὺ, 1, παϊπὶ, πη ροηβὶβ α. ῬΙοκοσίηρ, 1828, 
Ἴδιηηο. 

ΤῊΪ5 5 (η6 ἤτοι Οσοοκ Ταεβίατηθηςξ ῥγὶπίοα Ση ΕΠρΙαπα 11} ἀϊαπιοπά ἔγρο; δηά 11 15 αἷ5οὸ 
186 5π|4}16δὲ ἴῃ ροΐπξ οὐ βῖζα σῃῖςῖ [85 θυ Ὀθθῃ ῥγίπιθά. ΤΉ τηδιτίςθβ, ἔτοπι ἐν ἰςἢ 16 
ἴγρο5 τσοσο οδδὶ, σοῦ ουἱ Ὁγ Μγ. (αβίοη. ῬὍμ6 ἰοχὶ 15 βιδιθα (ο "8 σορὶοἀ Θχϑοῖν ἔγοπι {116 
ΕἸχονὶν οἀϊτίοη οὗ 1694; δηά, ἴῃ ογάον ἴο δῆβισο {Π6 σγθαδῖοσ σογγοοίηθββ, θυ σΥ Ῥγοοῦ θεῖ 
νγα5 ογΙΕἸσα ἰγ Ἔχαπιϊποὰ ἘΙΘῊΤ Εἰπη65. ΠΟΙ ἴ5 ἃ ἐγοπιβρίοοθ, εηρτανοα οη 566], γεργεβοητη 
εἶα 1,451 ϑιρροτ, αἴοῦ {πὸ ςο]ο γαῖα ριοίαγο ὈγῪ Ινοοπατάο ἐδ ΝῚ ἴῃ]. 

ὅ2. Ἧ ΚΑΙΝῚ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυμ Τοβίδιηοπίατα δὰ Εἰχοπιρίαν Μ|]1- 



βοοῖ. 1Υ̓͂.] Οτεοὰ Τεδίαπιεπίδ ὦ 8ὅ 

Δηῦ1η, ΘΌΠῚ ΘΠΘΠἀΔΟΩΣ 8 οὐ δου οἰ α8 (ὐΥΙΘΒΌΘΟὮ, ὈΓΘΟΙΡ 8. νοοῖ- 
905 6111}0[1615, {ΠΟ πΔ Ε θ5 ΟΠ τη σοσὰπὶ αἱ] οσατα, αἴαπϑ Ἰος18 βου! ρί το. 
ῬΆΓΔ116118 : βίμαϊο οὐ Ἰαῦογα (α] 16]: ΟΒΕΈΝΕΙΕΙΡ. Ιοπαϊηΐϊ, 1829, 4ϑιηο. 

Τῆς Οτοοκ ἰοχὶ οὗἉ {}}}5 Ὀδαυ Ἢ] ὀχοοιῖοα ροοίκοι-οἀϊίοη οὗἨ 6 Νὸνν Τοβίδτηθης 15 
Ῥυϊηϊοὰ αἴτοσ Ὦγ. Μ||}}8 οἀϊιίοη (Νο. 11]. Ρ. 21. δκργαὺ ἴῃ σοἰ πλη5, δα τ τἢ ἐῃ6 πδυδ] αἰν]- 
δ'οῃβ οὗ Ἑ“μαρίοσβ δηὰ σϑῦβοβ0 δο᾽ οὐ εἶσαὶ οτηθπάδείοηβ δηα νϑγῖοι5 σοδάϊησε ἱπο]υάθ τὴθ 
Ῥτίποῖρϑὶ οὗ τποβὸ πὶ Οτοβθδο 5 οαὐϊξίου οὗ 1805 (Νο. 81. Ρ. 98. ἐκρυγα). ἼΠθβο δπγθη- 
ἀδιϊομβ δῃα γοδάϊησπ, ἱοροῖθον τὶ εἰ [6 Ἐποτηθβ οὗἁὨ {6 τῶοσε αἰ θῆουϊε τνογά8, δῃὰ ἃ βεϊδοιίοη 
οἵ τϑββἢ]γ Ῥδᾶγβὶ]οὶ ραβϑβεβεβ, δγ6 8}} οἰθασὶγ Ἂχῃὶιιθὰ ἴῃ ἃ οοϊυπιῃ ἴῃ ἴΠ6 σοπίτα οὗὨ ϑαςἢ ρᾶρο. 
ϑυο! οὗἨ Οτοσῦδο᾽ 5 νδυίοιιβ γεδαϊηρθ 88 σου]ὰ ποῖ 6 ἱπβεγίβα ἰπ ἴπ6 σοπίγαὶ ςοϊ υτὴπ δι 6 
Ρτγιηιθα ἰῃ δὴ δρροπάϊχ. Το πραῖ τηϊπϊβέυγα τηῶ05, --- σὴς οὗ Ῥδιοβιῖπο, δπαὰ δποῖμοσ 1]}85- 
ττδιϊηρσ δι. δι} Ὑγανςεὶβ, ἰποσθδβα (6 ὉΠ οὗὨἁ [Π]5 γεσν ρογέαδΙε ταδῃιιὶ οαϊείοη οὗἉὨ {Π|Ὸ 
Οτοοῖς Τοβίδσωηθηξ; 85 ἃ δοιυρδηϊου ἰὼ ψῃΐϊοῃ, Μυ. Οτερηβοϊὰ ρυ] 5ῃοα, ἴῃ 1829, “ Τῆο 
Ῥοϊγπιϊοσίδη 1 οχίοοη ἴὸ ἔμ Νενν Τεκίβιηθης," δἷϑο ἴῃ 48... ““ ΕἸεβδηοα δηὰ δοούγθου οὔ 
ἘΥΡΟΖΎΔΡὨΙο4] οχοου(ζίοη, δὰ 16 οχίγοπια απ] ποι οὗ ἴῃ νοΪϊιιπηο, τ ἢ ἢ τοηάθυβ 11 ἃ συτὶ- 
οβίἵυ, δ θυΐ {86 Ἰεαδὶ οὗὨ [[8 τοοοπητλοπάδιϊουβ. Τἢδ ποσκ ἀοοα [Π6 Πἰρῃεβὲ Ποποὺγ ἴο ἐπ 
«ὐΐτον᾿ 5 Βάθ! γ, οοτηροίοηί ᾿ρατηϊηρ, δπὰ δουπὰ ἡπάρτηοηῖ." (Εοϊεοεῖς ονίονν, Εδῦσυδγυ, 
1852, νοἱ]. νἱῖ. ρ. 160.) 

ὅ8. ἯἩ ΚΑΙΝΙῚ ΔΙΑΘΉΚΗ, κῖνα Νονυπὶ Τοβίδιηοηΐιπ αταοὰ ; οὐἱ δυὺ- 
}᾽αἴαν βοϊθοίζο οορίοβα 1,δοὐοπαμα Ν᾽ αγϊαπέϊυσσα Εππθπααίλοηιπηαια (τὴθβ- 
ὈΔΟΒῚ ὈΓΘΘΟΙΡΌΔΓΌΙΩ, ΠΘΟΠΟῚ Αυδιρ] γῆ οςσθθ ΕΠ] ρίοδ : δοσυγδηΐα 
αυϊοῖιο θῦνσαν. ἘΠ υτΡΊ, 1880. 12τηο. 
Ἃ πον δηὰ σγϑϑιν ἱπιρτουεά οἀϊιοη οὔτμο Οτϑεὶς Τοβίδιηθηῖϊ ἤτει ρα Ὀ]Π15Π6α αἱ Εἰ θυτρ 

ἴῃ 1811 ὈγΥ Μτσ. Αάδῃ Πιοκινβον, ψ1}}} ἃ 51:18]] βεἰθοϊϊοῃ οὗ νατίοιιβ τοϑάϊηρε, ἴοσ [86 τ|86 
ΟΥ̓ ἴΠ6 βθηΐογ οἶβββϑθβ ἢ βοῇοοΐβΊυ [1 νγὰβ βίοσοοϊυροα ἴῃ 1817, δῃὰ ν͵δβ βυθδθαυθηὶν οἴη 
τοργιηῖϊρα, Τὸ ἰοχὶ 18, ἴῸσ ἴΠ6 τηοβὲ ραγῖ, παῖ οἵ Ὁσ. ΜΠ}: δὲ πὸ ἴοοι οὗ ἴπ6 ραρεβ ὅσα 
Ῥτϊπίοα [86 ῥτγίμοῖραὶ 6] 1ριῖςα] τγογάβ, οο]]οοῖοαά ἔγομλ (π6 ρυθ]!οαἰιϊοηβ οὐ Βοβ, 1,οἰβηθσ, δπὰ 
οἴμοῦ ομηϊηθηΐς οὐι(ἰο8δΊι [}π (πὸ ἰοχὶ 4}} {π6ὸ ψοτὰβ δῃ ρϑββαρϑθ, δ] βοϊ αἴεὶ]γ γεϊοοῖοαὰ ὈγῪ 
Οὐιοβθδοἢ 88 βρυσγίουβ, δῦ ροϊηϊοὰ οὔἱὐ ὈΥ ἱποϊοβίηρς ποτὶ νλϊπῖα Ὀγδοίκοῖβ. Ὅθο οαϊοῦ 
(Με. θιυιποδη) μ85 ἀπῃοχϑά ἃ Ἴορίοιιβ βοϊθοίίοη οὗ ἴπ6 τησβὲ ωροσίδηϊ οὐ Οὐ οευδοῃ᾽ 5 ναχίοιιδ 
τεδάϊησε ἀπά διηθηἀδίϊοηβ, νυ Βἰο ἢ ΔρΡροᾶσβ ἴο ᾶνα Ὀδθη πιδάς Ὑἱὶῃ στοδί οασο, Τῆς ἴγρο- 
δταροα] δσχθου ἢ 18 νΟΥΥ πθαΐ, 

δὅ4. Νοντππιὶ Τοβίδιηθπίαπι ἀτοὺ,. Τοχίαπι δα ἤάοιι Τ βίϊυπη ΟΥ̓ σοσιπὶ 
τοοθηβαΐ,, Γ ΘΟ μι πὰ ΕΔΙΠ11188 80] 6οἱΐ, 6 το Οὐαϊοῖδυ8 ΜΠ ΒΟΓΙρΡ 5 
αυϊ ἱπ Ευσορα οὐ ΑΑβὶα ΒΒ]: 6618 τορογ αηΓΓ ἔθ γα οὐ 118, 6 Ν' ΟΥβιοηἶθ15 
᾿Απίϊχυθ, (θη ο1}118, ϑδποῖβ Ῥαίγι θυ οἵ δουιρίογιθιιβ ΕΟ] Θβιαβεϊοῖβ ααϊθι8- 
ΘΌΠα016, γ6 1] ΡΓΪΙηΟ γ6] ᾿ἰ6Ρυτῃ οΟ]]α18, ΟΟρίδ8 Οὐ σα8 δα] 411, δίχα (οη- 
ἀΙοποῖ δογατμὰ Τοβύσθα Οὐ σοσατη, Ηἱδβιοσϊδιησαθ Τοχίῦ8β Νουὶ Ταβίδα- 
τη ηὐ 1η ῬΓΟΪΘΡΌΓΔΘΠΙΒ 1818 δχροβαϊί, ρῥγΐοστοα δυπαχατῖα Οοαϊουπι 
ῬΡΑΓ β θμβίυπη ὑγρ15 Οχβου θη 4α συγανῦ ὮΓ. 6“. Μαγπυ8 Αυρυβίη5 ΘΟΗΟΙ,Ζ. 
Ιλρβί, 1880----986. 2 νο]β. 4ϊο. 

Τῦρθ Ρῥγοςοάϊηρ οορίουβ Εἰ] 6 ραρο οὗ 1ἢ}18. Ὀθδι" }}}γ ὀχθουιοα το κΚ τ 1} σον Υ ἴο 186 
ΤΟΔΩΘΡ δη ἰάδβα οὗἩ {πὸ ρΐδῃ δάἀορίεα Ὀγ ἴπε Ἰοαγπρὰ εὐἀϊίοτ, Ὦτν. 4. Μαγιΐπ ϑ.ῃοῖζ, σῖο 
ἀενοιεά ἐϊσεῖσε γοατπ οὗ ἰποθββαηΐ Ἰαῦουν ὑτγουϊουβὶν ἴο ἴπ6 ῥυϊηεησ οὗἩ Ὠ15 ἀγτάιουβ ψογκ. [Ἃἢ 
οτάογ ἴο οὔϊαϊῃ τηδίοτὶδὶβ, ἢ υἱβιιοὰ ἴῃ Ῥούβοῃ 6 ΙὈγαγίος οὐ Ῥαγίβϑ, ϑίθμηα, 1,δηάβῃιξ, 
Μαυηίςοῦ, Βοτίη, Ὑτόνος, Γομάοη, σθηονα, Τυτῖη, ΕἸοότγοηςο, ϑοηῖςο, Ῥαάστηα, ἰζοηο, ΝΡ Ϊ65, 
οὗ τἴπ6 Οτοοῖ Μομπαβίουϊος δὲ Ζογυβαΐοτη, οὔ 81. ϑα ρα, δαπὰ {πῸ 1516 οὗἨ Ραϊΐπιηοβ; ἐπά οο]]αἰοὰ, 
οἴ ποσ ΒΟΪ οὐ ἴῃ μαζί, 4}} {π6 τηδῃυβοτὶρί οὔ τπ6 Νονν Τ βίος τ Π]οἷ στὸ ἴο ὕς ἕουπα 
ἴηι ἴ86 ΠΡ τατὶθβ ̓ υ5ὲ ἐπυτηογαῖϊοὰ (1 Οτεοκ, 1,δἴἰπ, Αταρὶς, ζς.), σοπηρατίης ποτὰ τ ἢ (πὸ 
ἴοχι οὗ Οτίοϑυαο. ΗδἜ δἷ5ο ρτιοΐδββοβ (ὁ ἢανθ θχδιῃϊηθαὰ δῆθι πιοβὶ οἵ ἔδθ δητθηΐ υθγβὶ 5, 
85 Ὑ76}1 848 ἐπ ρϑβϑβαροβ οἰἰεα ἔγοτῃ ἔπε Νὸνν Τοβίδιιθηϊ ᾿ῃ (ἢ6 ΤΣῊ ρΒ οὗἉ {1Ἰὸ δε οΥ5 οὗὅἁἩ {6 
Ομ τιβιίδη ΟἸιγσῆ, δηά οὐ βιιςςοοράϊηρ Θοο] δι βεῖςαὶ δι ποτβ, δηα ἴῃ ἴδ δοῖβ οὗ σους]. [Ιἢ 
δαάϊιοπ ἴο 4}} ψ ϊσἢ βουγοοβ, 6 85 δυδι δα ἢιταβοὶ οὗἩ ἴῃς ρῥγϊηϊθὰ ςοἸ]δεϊοηβ οὗ ργθοθάϊησ 
τὶ ςα] οἀϊίοτβ οὗ τς Οστθακ Τοβίατηθηί. 

ο]. 1. οοπίδϊης ἔπε Ῥγοϊεροτηθηα ἀπὰ ἴδε ἔοιις σοβροὶβΌ Τῆς Ῥτοϊοροπιθηα, νος ἢ 6]] 
οὔθ δυπάτγοά διὰ Ξονοπίγ -ἔννο ρΡᾶρο5, σοτηρτίβα ἃ οὐ εἶοαὶ ἢὨἰίοσυ οὔ (6 ἰοχὶ οἵ ἴπ6 Νὸνν Τοιβ- 
ἰδτηθηΐ, το ῖΠοΥ τ ἢ ἃ σορίοιιβ Ὠἰϑίοτυ δπα οὐὶε σαὶ θϑεϊπηδίθ οὐ 4}} ([Π6 βουγοεβ οὗἨ νδγὶοιβ 
τοδάϊησῃ οοπϑι!οὰ Ὀγ Ῥγοίθθδου ϑομοὶζ, ἀἰδεϊ συ ϊδηϊηρ ἴπΠ6 Μ| 58. ςοἸ]αῖοά Ὀγ οἰοσβ ἴγοιη 
ἴποβο πο 6 8 ΠΙΠ15610 σο] ]αἰοα ἔοτ {ἰτὸ ἢγβι τἰτη6, ΘΙ ΠΟΥ τ ΠΟ}]ν οὐ ἴῃ ραγῖ. ΤΠοβο Νῖ 58, 
ἴοτπι ἃ ἰοϊαὶ οὗ 5ῖὶχ "υπάγοά δπὰ βενθηϊυ-ουν; οὗἨ τη θοῦ πυταροσ ἴγοα πυπαγρα ἀπά ἔοτίν- 
1ῃγοο ττοσο οοἸαΐοὰ Ὀγ ἢ 8 ρτγθάδοθββθουβ ἴῃ {1118 ἀθρδγίπιθις οὗ βδογοὰ 1 ογαΐισο, --- 286 οὗ 
γδτίουβ ρογίϊοηβ οὔ πο Νεὶῖν Τοβίατηθηϊ, ἀηὰ 57 ὀνδηρο ςοτγῖα ΟΥ [6550 } - 005 οχίσγαςιοα ἴτοιηῃ 
{Ππ6 ἴουν Οοδρε]ς; δπὰ τὸ πιάτο ἀπὰ {Ἰγίγτοῦθ σοῦ ον {πὸ ἤτδε ἔπππὸ ςοἸ]αιοα ᾿γ 
Ὧν. ϑ μοὶ ΠΙπη56 1}, νὶΖ, 910 ΜΙ95, οὗὨἩὨ ρατίς οὔ ἴῃς Νὸν Τοβίαιπθηΐϊ, δπὰ 12] δὐδηρε! βίοσὶθ, 
ΟΥ̓ τπ6 Ἰπθοσυ οὗ τοσεπβίοης δϑἀοριοὰ ὕγΥΎ Ὠγ. 5. ἴῃ ιἷ5 Ῥτγοϊοροιαθηβδ, δηὰ ἴω 1ι15 Βιθ]1ςοο- 
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86 ο΄ ΟΦ κοοῖ Τορίαπιοπῖ. ΓΡατε 1. ΟἿ. 1. 

Οτιεῖςαὶ Ὑτανοὶς, δηὰ οὗ ἔπ ἴἔνχγο οἰδϑϑθοβ οὗ ἱπβίγυτηθηῖϊβ ΟΥ ἀοοσυτηοηίβ ἴο τπίοϊ π6 χοίογα 
84}} τῆς Μ55. οἵ τη Νονν Τοβιδιηθηξ, δὴ δοσουμὶ ἰ5 ρσίνοη ἴῃ οὶ. 11. Ῥασὶ 1. ὑρ. 58----6 5. 
Το {ἰἰὸ Ῥσχοϊοβροιηοῦδ βυςοθοά ἴ8ο ἔουν Οοβρεῖς, πο ἢ 411 ἔσαν πυπάγοα δηά δ υ-ἴτο ρᾶζοβ, 
ΒορδγαίθὶΥ πυπιθογοὰ, Το ἰοχῖ, ψ ΗἸοἢ 18 σθηθσα! νυ {πᾶὶ ο4]1οἀ [6 ἐεχέες γεοερέμε, 15 1χ61- 
οἰουθν ῥγιηιεὰ ἴῃ Ῥασγαρτάρῇδ, τ εἰν ἔα πυτάροῖϑ οὗ σῃμαρίοτε δὰ νοῦβοβ ρἰδοθὰ ἴῃ τῃὸ εἰ ἀθ 
ταδυρῖῃ : ποῖ ἃ τνογὰ ἰ58 εἱίοσοὰ τιῖμουῖϊ ἴΠ6 δυρροτί οὗὨ [Π|6 τιοβὲ ἀθοϊβῖνο οὐ 108] τοβεἰσΠ165. 
πη τῆ6 ἵππον τοδγρίη Ὀεΐον {6 ἑεχὶ ὅγὰ ρἱδοθά (86 μαπιέίεα οὗ νεδάϊηρβ, δὲ Ὦτν. ϑοιοὶς 
(ογπιβ ἴποπι; (παῖ 15, [1886 βΈΠΟΓΑΙ γεδάϊηρϑ ἕουπὰ ἴῃ ἴΠ6 ἵνγοὸ ρτοδῖ οἴδββεβ οὔ τηδηυβοτίρίς, 
ΥἱΖ. τῆς Οοπειβηεϊ πορο ἕδη, δῃά ἴῃς ΑἸοχαπάγῖπαε: δηὰ θθηθδίῃ 1Π686, ἴῃ [6 ΟἸΘΥ τηδυβΊη, 
8ΤῸ Εἴνεη 186 το ἀοίβιϊεὰ βροοϊβοδίίοπβ, ψἘ]ο ἢ ΔΓΘ ὙΟΓΥ οἰοαυὶν δηα οοπητηοάϊου Υ 
αἀἰϊβροβεὰ ἴῃ ἔτο δοϊαπλη5, δηὰ ἰπ ἔπ ἐο]]ονγὶπρ ογάογ; νἱζ, 1. Μαπυξεσίρίβ οὔ [πε ρτεδίεβε 
δηϊαυῖγ, νι μΐοῖι ἄγ υγτϊεΐδη ἴῃ ποῖα] οὐ σαρὶταὶ Ἰοϊίοτα : (Π 656 δγο ἀεεϊρηαίοα Ὀγ {86 Ἰε(ο 5 
οὗ 186 αἱρῃαβροῖ, ἔγοπι Α ἰο Ζ, δμὰ ὈΥ {πὸ ἔψο Οὐϑοκ ἰεϊίοτβ Γ δῃὰ Δ; 2. Μαιηυκογιρίβ 
τὶ τἴεῃ [ἢ ΟὐΓϑῖνο ΟΥ ΟΥἰπασΥ Ογθοῖς σΠπασγαςῖοβ; 3. Εὐυαηρο δίογα. Τα τοίδεησεα ἴο ἔδιθθ 
ἔνο οἶ45568 οὗ τηϑηυβοτὶ ρὲ ἅτ ὈΥ Αταρὶς ἤἥρυτγοβ; 4. Τα σοδαϊηρβ ἐοιπὰ ἴπ ἴΠ6 βενογαὶ 
δηϊίθηὶ νογαίοῃβ; δπὰ 5. ΤῈ αυοίδιϊοηβ ἰουηὰ ἴῃ ἴἢ6 νψυϊίησε οὗὨ (Π6 δι ογβ δὰ οἴμεν 
Θςο  οϑἰ 58} 681] δυῖμοτβ απὰ ἰὴ ἴπα δοῖβ οὗἉ σουῃς1]}5. 

ο]. 11. ςοπίδἰπ9 πα ἑοχὲ οὗἨ [Π6 Αοἰ5 οὔ 6 Αροπίϊεβ, ἰἰπὸ ἘΡ 531165, ανὰ 1π6 Αροσδίσρεθ, 
ψ ἢ τδα νατίου 5 τοδαϊηρβ, ψὨϊοἢ τὸ ἀϊβρ᾽αγθα ἴῃ [Ώ6 β88τὴη86 ογάοσ δβ 'ὴ ἴπε ἢγδὲ νοΐ πιο. 116 
Ῥτοϊοοτηθπδᾶ σοτηρΓΙ86 8η δοσομπῃῖ οὗ ἔἶΠπῸ τηδηυϑοσί 8 οὗἩἨ ἴΠῃοδ ὕοο δ, Ὑπεῖποῦ οοἸ διοὰ ὈΥῪ 
Ρτονίους οὐϊΐοτβ, οὐ ὈῪ Πἰπφο] ; ἱποϊ ἀὴρ βοα δάἀάθπάα ἴἰο ἐμε Ῥσοϊοροτηομπα οὗ πὸ ἢτεϊ 
νοΐϊυαπιθ. ἀπ Αρροϑπαϊχ ἰ5 βυϊμοϊποὰ τη ]ϊοὴ ἴγοαῖβ οὐ πα δα ἰοῦ ρτγοῆχοα δπὰ δημοχοὶ ἴἰὸ 
186 τηαπυδοτὶρίβ οὔ {π6 Αςὶξ δπά Ἐρἰβιϊοβ,; δπὰ 2. Οὐ ἴμε ϑυπδχασία δηὰ Μοηοϊορία ἰουπὰ 
ἴῃ 1866 πιδηιϊιβοτιρίβ οὔ (6 Αοἰβ δηὰ Ερὶϑεῖεβ ψῃἢϊοϊ) δὸ ργοβδεγυρὰ δὲ Ῥαγίξ. 

ΤῊϊπ 15. [Π6 πηοβὲ οορίοιβ ογὶ εἰσ 8] οἀϊιλοι οὗἨΊΠ6 Οτροῖς Τοβίαπιθηῖ, στ νατίου τοδάΐηρ5, 
ψἘ]Οἢ 65 ὄνοσ ὕθοη ρυθ  ϊδῃοά, [γα ποῖ, οτνονοσ, γοσοϊνοα ἴῃ Οοττήδην τ {πα δἰΐοη- 
εἴσῃ τ ἢϊοὶ ἴξ ορεδϊποα ἴῃ ἘπηρΙδηά. [ἢ τουϊοσίηρ τ. 5. ἢ 0] Σ᾿ 5 ἸδθουΓβ, “τὸ οὐρῆς ταί εγ 
ἴο ΟΠ ΟΡ (πὲ 8 ρχίναϊο ἱπάϊνϊἀι8] οου]ά ἀο 50 πιυοῦ, {δὴ ἴο τισιν αἱ {Π6 δ᾽ ριιὶ δηὰ 
ΘΌΓΒΟΤΥ ΤὨΔΏΠΟΥΓ ἴπ πῃ σἢ {πὸ στοδὶ Ὀθ]Κ οὗὨ ἷ5 ἀοοιπιοηῖς 48 θοοη ἰηδροςίο." (πον. 
Ε. Ἡ. ϑοετνίνθηου 5 ϑιιρρί οπιοπὶ ἴο {πὸ δυϊποτὶδοὰ ΕἸ ρ ] 15} Μογβίοη οὗ ἰἢ6 Νονν Τοβίβιηδηξ, 
Ῥ.17.) ἴῃ ῃρ. 18---93., Μτ. 5. μα5 ρίνϑη ἃ σορίουΞβ δηα νδ]υΔ 0] οὐ τἰςῖβα οὐ Ὦγ. ϑοῃοἶΣ 5 
Ἰαθουτα, ἴο τς ἢ 1Π6 ΤοδάοΥ 18 ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΪΥ σοίδτσοα, ὙΜΉ116 ἐν βμεθὶ ττ85 ραβεϊηρ ἴὨτοιιρ 
πὸ ῥσοββ, 1 νγὰβ δῃπου πο ἔμπας Ὀ τ, βοῇ ΟΖ γα5 ργοραγίηρ ἃ πον οὐϊπίοη οὗ ἴπ6 Οτροῖς [65- 
ἰατασοηΐ, νὴ ἢ 8. βοϊθοϊίοη οὗ [Π6 ᾿τίποῖρα] ναγίοιι5 τραάϊηχβ, (ο Ὀ6 μι] 5ῃοα ἴῃ 8νο. 

ὅδ. Νονυτὰ Τοβίαμηθπηίαμῃ ατθοὺ, ἤονᾶ Ὑογβίοηθ [,αἰϊηᾷ ἀοπδίυτῃ, δὰ 
ΟΡ 88 ΓΘΟΘΏΒΙΟΏΟΒ ΘΧΡΓΘΒΒΊΙΩ, 86 6 ο 8 ΑΓ}18 ΘΟ οηΐθυ8 ρογροίυοαυθ 
βΒπρυϊογαπι ΠΣ γοσγαπι ἀγραπηθηΐο ᾿πϑίγυςσίαπι (Δα ἃ 111. Ῥ4Ὰ]1 δὰ (ΟΣ Β108 
Ἐ 8101), δαϊαϊε ΔΙ. Ετθά. Αὐρ. ΑἀοΙρὰ ΝΆΕΒΕ. 1ρϑιο, 1881]. 8νο. 

Ιῃ {π6 ατσαηροπιοπὶ οὗὨ ἔμ Οτδοὶς τοχὶ οἱΓἁ {Πἷ5 οὐϊτῖοη, τ. Νδοῦθ “85 ομἱοῆγ Ὁ] ονοὰ 
{|Ἰὸ τον βίο οὗ ΟὐἹοβῦδος, σοηϑυ ἰηρ, πονσονογ, ἐπ ογιεῖοδὶ ἰαυουτα οὗἨ Ὁτβ. ϑοδυϊ: δηὰ ὅς θο]Σ, 
πὰ ἀναι!πρ 1}} πι56 ] ἢ ΟΥ̓ ποῖ ἃ ἔευν οὗ {ΠῸ οσπθπἀδεϊοηβ Ῥτοροβθὰ Ὀγ Κπαρρο, ϑοβοῖϊ, ψαίεσ, 
απὰ ᾿ππἰθδηη. Ηδ Πδ5 αἶβὸ σαγθ!!} }ν σογγοοίοα πὸ ρυησξυδίίοη ΓΠτουρῆουιί. [ἢ ἐγαπιϊηῦ 
ἢἶ5 1ατῖπ νογβίου, {π6 δαΐτοσ δοκηονιοάρος ἷβ οὐ] ραιίουβ ἴο ἴῃ 6 οὐ εἰσὶ δηά οχοροιιεαὶ 
σοτηπηοηΐδτὶοβ δὰ ἰγοδίϊθοβ οὐὗἩ Οτοιίυ, ΥΝ εἰβίοϊη, Νούξβοῖς, Καὶ], Ηοβοηπ ]ογ, Κυϊηδεϊ, 
Ῥαυΐι5, Ροῖς, Βογρβογ, Ηοἰϊηγίοἢβ, Τιτηδηη, ΤὭΗοϊυςὶς, ὙΝίποσ, Βυοιδοπποι ον, Ετϊίβοῖθ, δὰ 
ΤΊΔΏΥ Οἴποτβ, δηά ἐβρθοίβ}}ν ἴο πο 1,δἴϊπ νογείοης οὗ (8516]110, Ἠεϊοπατὰ, Βοδοῖξ, ΤΏΙ οπδπη, 
αηά 5ρ15. Ηϊς νογβίοη," [πογοΐοτρ, 15 δὴ φοϊθοςὶς ὁπ: 1: “15 δοσυγαῖε, Ῥογβρίσιοιβ, δηὰ 
ςφοηςίβα ; δηά (πουρὶ ἢ Ῥτοίεπαβ ποῖ ἴο οἴθβαποθ οἵ 1,βεημν, ἃ ἴ5 ΠΟ ΒΕγα Ὀδγρθαγοὺβ οὐ 
ὩποουίΒ. ΤΠΟ μγίποίραὶ νατίουβ τεδαϊηρδ ΟὨΪΥ ἀγα φίνοη, σὨϊοἢ ἀγὸ μοδὲ βιυρροτίοα Ὀγ 
“οΥἰτἰσαὶ [6 5ΕἸΠΠΟΠ165 ; δπαὰ ἴΠπ6 ὑτγιοῦ βυτηπιάσῖος οὔ σοηίθηϊβ ἴῃ ἴπ6 βουνοὶ οπδρίοτα ψνὰ}} ὕα 
συμ ἃ σοπνοηίθῃϊ δὰ ἰο 1ῃη6 βυάορης. Ιπ οοτρὶ!ϊησ ἔποτι, Μ. Νδορε 88 ἕο] ονσοά, βουλο- 
ἴπ|ὸ5 Εσὶῖβοδο, δοπηθί!ηθ5 ΚΌσρΡο, 5οπιδιϊπιοβ 945ρ15, κοπλοίτηοβ ΕἸοποση, πα βοσῃθιϊπηιοβ 
Ἡυζ, δοοογαϊπρ 85 ὁὴ8 ΟΥ̓ ΟἴΟΥ οὗἉ [Π656 οὐ εἰσ δρροδσοά ἴο Βανο ἐγοδιθά {πὸ βούθῦδὶ 5 )εςῖβ 
πὶ τη ρσγοδίοϑι δοούγαου. ΤΠ Εἶτα ορίϑι]6 οὗ Ῥαδαμὶ ἴο {π6ὸ Οοτι πε πῖδῃ5, τ Ὠἰς ἢ '5 Ἰγογο 
βίνου ἴῃ [μα Οτοσεῖβ 1.,β(ϊη νογοίοη ἔτοπι {Π6 Αταιθυῖδῃ τταμβἰαἰϊοη οὐ {Π6 Νονν Τεβίδταθηξ, 
18. ΘΟΠ ΟΒΊΘΟΪΥ ΔΡΟΟΤΥΡΔΙ], ἀπά οὐὗὁἨ πΟ υ18δὲ τνβαίονος ἴο {6 ΒΙΌ] οὶ κει άοπι," ( Εογεῖρη 
Θυκτίοεϊγ ονίον, νοὶ. νἱ}]. Ρ. 497.) 

ὅ6. Νοναπὶ Τοβίαμηθηΐσμλ Οτγοῦ, οχ σγϑοθηβίοηθ ΟὐἍΓΟΪ: [ΑΟΗΜΑΝΝΧΙ. 
ΒΘΙΌ]ΙΩΙ, 1831. []ΙΖ2τηο. 

ΤΠ οὐἀϊίον οΥ̓ (15 Ἰπιρτοβϑίοη οὗ {πὸ Οσσοοκ Τοβίατηοηϊ ξἰδῖος {πὶ πὸ Πᾶς ἐτατηϑὰ ἴξ ὑροὸπ 
1Π|σ Ὀτϊποῖρ᾽ 5 ἀσνοϊοροά ἴῃ 0] πηγδητι᾿8 απ {Ππιηθτοῖι 5 “ς Τὐεοϊοσίεολε διιάίεη πὰ Κτειεκεπ," 
1830, Ρρ. 81 7---3,.15. Ὧνγ. ,λο πιαπ ρτοίδϑοος [Παὶ 6 ἢα5 1 ΠΟ ἰηκίδηςσο [Ὁ] ον οὐ ἷπ οσα 
λυάρστηοηῖ, θυ {πὶ θα ἢα5 γοβιοσοά ἴῃς ἴοχὶ αἃ5 1 νψὰᾶβ τοοοϊνρα Ὀγ τη Οτίοπίαὶ Ομιγοῦ ἴῃ 
το ἢτβι ἔουγ σομειτῖοβ ; δπά Γπγίπον, ἐμαΐ θπόγονον 6 σου], πὸ 65 φίνθη 8. ργοίθγθησα ἴο 
1056 τοδάϊηρα ὙΠ Οἢ σουὰ [6 βιιρροτιθα ὍΥ ἐπα σσηπβοηΐ ΟΥ͂ [ῃ6 11] απ δὰ Αἰτίσαπε. 
Δ ΈΘΓΟΝΟΣ {ἰἸοτο νὰ ἃ ἀἸδοτοράπον θοίνγοσῃ 1} 11|ὸ δα ιΠποσῖεῖοβ, ᾿ς πὰς ἰηαἀϊςαϊοά 10 ρατι]γ ἴῃ 



ϑοοῖ, ΤΥ.] ατεολ Τεεδίαροη 8. 37 

Ὀγαοϊκεῖς, δηἃ ραν ἰι 1Π6 πιατρίη. Τῆδ Αροβίο]ϊο ΕἸ ρί51168. γα ρίνθπ ἴῃ ἃ ἀϊβδγεπί ογάογ 
ἴτουα τπαὶ το ἰ5 ἐουπὰ ἴ ὀνοτΥ οἰποτ οἀϊτίοη, Αἶἶον ἴῃ Αοἷβ οοτηθ ἔπ βευθὴ (δέ ο]}ς 
Ἐρίπιϊος : ἴμβοβο δ ἐοϊϊονγεὰ ὑγ ἴποβο τυ θη ὈΥ 8ι. Ρδὺ], ἴω ἴμ6 Το] οινίηρ οτγάοσ, υἱζ. 
Ἠοιηδῃς, 1 δπὰ 2 Οοτιηἰ έδηβ, (ὐα]αἰίδης, ΕἸ ποβίδης, Ῥἢ] ρρΊδη5, Οοἱοκαίαηβ, 1 δαπὰ 2 Γῆε8- 
ΒϑΪοπίδης, Ηοῦτονβ, 1 δπὰ 9 Τὶηοίῃγ, Τιτυβ; [πΠ6 Αροσδίγραθ ἰοσιηϊπαῖοα ἴΠ6 νο ΠΊ6. 
Αε το ἐπὰ {πετο ἀρ ζγίψ- ἦγεθ μασεα οουπιαϊηἰηρ ἴΠπ 6 τοδαϊηρε οὗ {π Τοχίυβ δοερίιι, 
τ οἢ 1,ἈΟὨτηδπη Πδα τοὐοοῖϊοα δοτα (πο ἑἰοχί. ΤῊΣ τγρα οἵ {Π15 οἀὐϊίοη 18 σογγ ποαῖ, θυῖ {16 
ΒΑΡΟΥ 18 ΟΥ̓ ΥΘΡῪ ἱπίδγιου αυδ] γ. Ὅλ οαἰτίοπ ὯΔ5 Ὀοθ τοοεϊνοά ἱἰῃ ΟογδοΥ τὶ τους 
οἴδσειςο. 

δ65. Τοβιδιηθπέυμα Νονυ ἀτροο οἵ 1,811π6 (ὐἀγοϊ 8 ̓ ΑΟΗΜΑΝΝΟΒ Γϑοθῃ- 
810, ῬΆΠΙΡΡυΒ Βυϊηδηπαβ, ΡΗ. Ει, ατος 1,Θο.]οη8 Αὐοίϊογ  δἴ68, Δρροβαΐξ. 
Βογο ηϊ, 1842-45. 22. ἰοτηΐβ. 8γνο. 

ΤΊ ἰοχὶ οὗ ἔμα ῥγεοοάϊπρ οἀϊτϊου ᾽5 τοργϊπιθα ἰη Ἐπ|5, τὸ ψτὩϊοῦ τΠ6 γουηρον Βυϊτηδημ 
μδ5 δά δά ἐμο οὔ οὶ διε μβουι το ἴον ἴπ6 νδεῖοιι8 σοδαϊηρθ. Τῆο ῥτοῖδοε οὗ 1,βομιπδηπ ἰ8 
εἰπδγβοιοείϑβοα ὈΥ ὁ ὑϊείογμοβθα οὔ ἔθροῦ ἰοναγάς ςοτίδίη ἰοδιπθα οαἀϊΐονβ οὔ ἴ6 Νὸν Τοβίδ- 
τηοηΐ, δῃὰ 4120 ἰοτναγάβ ἢϊα σουϊθιγοῦβ ἱπ ΟΟΓΙΒΗΥ͂, “ ὙΠΟ 5. δηγίμβίηρ Ὀυϊ ΘΥΘα 80]. ἴὸ 
διὲς οαεβοίοσ 85 ἃ βοῦοϊδυ Οὐ ἃ Ο( γἰβιϊδη. ΤὨδ ΟἿΪγΥ τηδηυϑοτῖρι δυϊιογίτἰοα σοηβ θα ἴοσ 
τηϊ9 οὐϊείοη δτο,--- Α. Τηο Οοάοχ ΑἸοχαμηάγίηυβ; Β. Το Οοάοχ ναϊόδηυ; (. Το Οοάοχ 
ἘΡὨγεετϊ (4 ρα]πιρϑοδῖ : ἴπΦ τοδαάϊηρε δ ἔμοβθ οὗ Ὑνοἰρίοίη, Τιροποπάογί᾽ 5 ἔβο.βἐπιῖ]θ 
εὐϊεῖου ποὶ θοΐηρ Ρυ ] πο πψβθη ο]. 1. ἀρρϑαγεὰ); Ὁ. Τῆηο Οοάεχ Βοζϑ; Δ. Τημο (οάεχ 
ΟἸαγοιοομπέδηιυ, οοηἰδίπίηρς 8ι. Ρδὺ}5 ΕΡ δι]οὶ; Ε΄ Τῆς Οὐάοχ ᾿αυδικηη οὗ τε ΔΑοῖς; 
Ο. Τρ Οοάεχ Βοοπιετίδηιϑβ οὗ δι. Ῥδυ}β Εριδι]οβ; Ἡ. ΤΏα Οοἰβ᾽η Ἐτδρτηεηΐβ οὗ ϑ8ι. 
Ῥαυ 8 Ερίβξι!ιοβ ; Ρ. δπὰ 9, Τῆαε ὙΝ οἱ οπιριείεὶ Ετδρταθηῖδ οὗ {16 Οοδρεὶς; Τ. ΤΏο Βοτ- 
δἰδὴ Οτεεῖκ διὰ ϑαϊιίαϊς Ετσαριποηῖβ οὗ ϑαΐπε ΨΦοϊηβ Οοβρεὶ; διὰ, Ζ. Τα Ῥαϊπιρεοβὶ 
Μαμυβονῖρι οὗ ϑαίπε Μαεαιμον 5 Οομβρεὶϊ. 
Το Οτροῖς Τοχὶ ἰδ ργϊπιθα ἴῃ ῬΑΤΑΘΎΔΡΉΒ, Ὀοϊονν ψ Ὡς ἢ ἀγο νδγίουϑ τοδάϊηρβ, τι ἐμοῖν 

τεξρϑεῖϊνο δυϊπουιῖοα; δηά δὲ ἔμ ἴοοὶ οὗ ἴπ6 ρᾶζθ ἱ5 ἔπ 1,δἰΐη νοτβίοῃ οὗ «ΖΘγοιηθ, οοσὰ- 
ΤΩΟΙΪΝΥ ἰογηθὰ ἐπ νυ ϊμαῖο, ἰπ ἃ ἰοχὶ ψἢϊο 1, Δοτηδηη [68 ἔοτγπηοὰ ΤῸ: Ὠἰπηβο] , οι ον ἰγοῦ 
ἵνο δηίοηὶ 1, διϊῃ τηδηυδοτγὶρία, ΤΏ ΟὨΪΥ ἔβέποσα ποῖ πα οἱο5 88 δ ΠΟΥ {165 ἀγὸ ἰσχθηθουβ 
διὰ Οτίχεη διῃοηρ ἴπε Οτθεΐβ; δηᾶ, δπιοηῦ ἰδ [«Δεἰη, Ογρτίδη, Βίβϑῃορ οἵ (δγίναζο, 
Ηιίατν οἵ Ῥοϊοείογε, δῃὰ 1 υςἰοσ Βίβμορ οὗ (ἱαρὶϊασὶ ; 4} οὔ σσοπι ᾿ἰνοθά δηά στοῖο θοίογθ 
οὐ ἴῃ {π6 ἐουγιἢ οοηίωγν, ὑεῖοιν νῇϊοῃ δορτηβηη ἀοεβ ποῖ οοθ.0 1ῃ6 ον. Εἰ. Η. 
ϑουίνθηοσ Ὧδ85 ρίνοῃ ἃ δούθγαε Ὀυΐ ἰυδξ ογτἰχὰθ οὐ ἰπὶς οαϊτίοηι οὗ ἰῇ. Νον Τοδίδιηθηξς ἰπ 
νοΐ, ἱ. ὑρ. 98---30. οὗἩἉ Πῖ58. “ϑυρρίοιμοπς ἴο ἰπ6 δυϊδμοσίδοα ΕἸ ρ] δὴ Μογείοη οὐ 1:6 Νοὸν 
Τεβιδσηοθης." Ῥτγοίραδονυ. Ἰποϊιοις τυ ὑτγι ον ἙΠαγδοίοσιβοβ 1 δο σαβηη᾽ κε οἀϊίίοη : “ ΕΗ] ἰ5 ἰοχί 19 
ΟἿΪΥ 4 τορτοάἀμυοϊίοη οΥὨ ἴΠ8 τοαάϊηρβ ἕουῃὰ ἴῃ {πὸ τροδὲ δηϊοπὶ τηβηυϑοσρίβ, [ἰ ἰς ἐπογοίοτο 
ποὲ δὶ 4]} κυΐϊιϑὰ ἰο 6 υ86 οὔ εἰυάρηϊ5.52 [Ιζ σαπηοῖ ὕδ οδὶ] θὰ ἃ ογιιὶοαὶ οἀϊίοη οὐ 86 
Νον Ταβίδπηοπί, μὰς ΟΠ]Υ ἃ ργορατβϑι!ο [Ὁ βυςσ δὴ οἀὐϊίοῃ." (Ὠοοϊοσίοαὶ Εἰπογοϊορεεάϊα 
δηὰ Μοιποάοϊοργ, ἐγαῃϑἸαιοὰ Ὀγ Ε;. Α. Ῥαγίς, ἰῃ Βιθ) οἵμοςα ϑδοτα δηὰ Γποοϊορίὶςαὶ ἤνίον, 
τοὶ. 1. Ρ. 354. Νὲνν Ὑοεῖίς, 1844.) 

δ7. Ἢ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Τμὸ Νὸν Τοβίδιηθηϊ ; τ ἘΠ Ρ]151. Νούαϑ, 
Οὐ οῖοαὶ, ῬΒΠο]οσίοαδὶ, δἀπὰ Εἰχρ]παΐοσγ. [ΒΥ {86 δν. Εὰ ψάυρυ, Β.}).} 
Νον Ἐκ ἴοη, ωοηἄοη, 188]. 38}. νοἱ]β. ϑνο. 

ΤΌΘ ἔοστηοσ οἀϊείοη οὗὨ {8 Οτοοῖ Τοβίδιηθηϊ δρρθδγοὶ ἴῃ 1826, δῃή ἷἰπ τἢϊ5 πον φαξιΐοπ 
ἴα τρογκ ἰ8 στοβν ἱπηργονοὰ. ὙὉΠο ἴοχὶ ἰ5 ἴπδὲ οὔ {π6 οαἀϊεἶο ῥγίποορε, δὲ εἶνε ἔοοϊ οὗ υυἱιῖοι 
8γὸ ΧΙ δ᾽ 1οἀ {Π6 ργὶποῖραὶ νατίουβ χοαάϊῃρο; δηὰ βεῖον {ἰδ τ ῥ᾽ δοθὰ ςορίουβ οτιεἰς αὶ, 
ῬὨ)]οΙορίοαὶ, απὰ Ὄχρ᾽ πδίουυ ποῖοβ, ἱπ Ερ] δῆ, Ξοϊοοῖθα ἢ} στοδῖ στὸ ἰγοιη ἘΔρΒεϊἑτο, 
Κυρίκο, Ῥαϊαῖτοῖ. δε] ουξηοσ, Εοβοητα  οσ, ἀπά οἴδιον αἀἰξε συ θη ἐοτγεῖ χη οὐ εἶθ. Ατρὶο 
δὲ 8495 ὕδοθη τηδὰθ οὗ ἐδ Ἰἰαῖθ τωυοῃεζοβροοίοα Βίβμορ Μιάα]οῖοι᾿ 5 δἀπιῖγδῦ] Τγθαῖῖϑο οα 

1 Ἷῃ 1890, ἐψοῖνο γοδγ δεογα 1, Δο πῆδηη Ῥὰ 0] 15 6ἀ ἐο ἢτϑὲ νοΐωτας οὗ ἢἰ8 Ξξοςοπὰ φάἀϊεϊοη, 
Ὁν. 8..!"ο]Ζ αββιρπρά {πὸ Ἰεΐίογ Δ ἴο {πὲ Οὐοάοχ ὅδ Οα]]οπς15. Οὐ εῖοαὶ βιυάοηίθ ν1}} ἀο ψ ε}] 
ἴο Ὀθαγ {Π15 ἴῃ ταϊηά, ἴο ρτονοηΐξ σοηβιβίοη. 

3 Ἴπαιὶ 1,ἈοὨτηδηπ 5 οαὐϊίοη οὗἩἨ 16 Νονν ᾿Γεβίδιηθηϊ “15 ποῖ δάδριε ἴο ογαάϊπατυ ὑ5ὸ᾽ 
(Ρτοῦῖ, Ὑποϊαεὶς τουηδγὶς 5) “ 15 ον ἀθηΐ ἔγοιῃ ἔα Ὁ]]ονν πη σοη σι ἀργδίίοῃβ : - 

“ Εϊτβῖ, δίησο ἔποσο ἃγὸ 8ὸ ἔδιν σοάϊσοα, τ 16 ἢ ἀγα τυ τθη ἴπ τποΐδ] οπαγδοίςτς, ανὰ τὸ 
ῬΤοβασνοα βηξῖγα, υβομπιδηπ Π85 δὲν Οὔ] ροά βοπηθεϊπιε ἴ0 δβάορι τϑβάϊηρβ ψ ϊςἢ ὅτ δυῖβο- 
τἰβοὰ ΟὨΪΥ ΟΥ̓ ἃ βίωρία οοάοχ. ΤΊ πὸ ἢ85 σίνοη ἴῃ6 ψΠΟ]6 ἴοχῖ, ἔγοιπ πὸ ἔθαγε! ἰὼ [Π6 
ἔπ ΔῊ οἰαρίογ οὐΓ[ἁἩ 2 (ον μ ἴδῃ 5, δοοογάϊηρ ἴ0 πο Οἴπεῦ δῖ ποτῖεν ἴπᾶπ πὰς οὐὨ Οούοχ Β., 
δηά τπ6 ψ 8016 ἰοχί, ἔτοταη Ηῦτονβ ἰχ. 14. ἴο [68 οηά οὗ ἴΠ6 δορὶ 5116, ου τῆ "8815 οὗ Οοάεχ 
Α. τηοτο] 

“«ΪΤῃ Ὡς Ξδςοηά Ρ]δοο, 41} 1π6 τηοβὲ δηιτίθηΐ οοάϊοθβ σοη δὶ 5ουη Ε! 268 {Π|6 βατὴ 6 ΟΥΤΟΓΒ οὗ 
1π6 σοργἶϑε ; ἀηὰ [8686 ΘΙΓΟΥΒ ἀτ ἱμοτγοίοτο δάοριθά ΒῪ 1,δομτθδπη. Τῆι, ἰπ ΕΡἢ ἱ. 15.» 
{πὸ τογάς τὴν ἀγάπην τὸ οτηϊἰοἦ. [Ιπ ἩΗδϑῦ. νἱ. 14., ἰπβίοδα οΥὗἔΓἩ ἢ μήν, {Πε86 τηδπιϑετὶ ρῖ8 
ληϑοτὶ εἰ μήν." (ΒΙ ΠΟΙ Ποςα βδογα, νοὶ. ἱ. ̓ . 554.) 

Ὁ 8 
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16. ἀοοίτγιπα οὗἩ ἐπα Οτϑοκ Ασεοὶο, δῇ αρβίγαςς οὐ ψ πο ᾿ς ὑσγοῆχοα ἴο πὸ ἢγεί νοϊυτηθ. 
Ἅοεγθδὶ οτιἰοἰβτα 15 8150 ἰπίγοάμυςοά, τοχοῖποῦ νὰ οὐδογναίοῦβ οὐ ἴ86 Οτοοῖς [ἀΐομ ἴτοπα 
γίσογυ5, οα ἴῃς ΕἸΠ 0865 ἴτοπι Βοος, απὰ οὐ ἴπὸ ρμαγίϊοϊοβ ἔγοι Ἡοορσοόνθοηῃ. 4.8 ἴῃ ποῖθβ 
οὐ ἴῃ6 Θοβρεὶ οὗ 8ι. Μαΐίίμον ἀτὸ 4.11] διὰ Ἵορίοιβ, ἰῃοτθ νγῶ9 1658 ΠΘΟΘΒΒΙΥ ἱῃ ΤΏΘΩΥ 1. 
βίβῃοοβ, Θϑρθοῖα] }ν ἴῃ {Π6 ρδγα}]οὶ ραββϑαροβ, ἕοσ [6 βαπηῈ οχίθηάθα τοῦς οὗ 1) γδιίοη ; ας 
8 ἰγρηυθηῖ τοΐθσοησθ 15 τηδάθ γτοπὶ ο"6 ἴο ἴῃ6 ΟΥαΥ ; δπὰ ἴπ8 [6 διυμάοηξ ἰΒ Ἰηδυσοάὰ ἴἰο 
σοηϑαῖε δηᾶ ἴο δοπηρατα ἴπα τοῖς Ὀοάγ οὗ δηποιβδεϊοῃβ, δηὰ 15 ΔιγιοΓ θη ]οα το χ τηοσα 
ἀμγαῦ]ν οἱ [18 τηῖπαὰ τ σοβϑϊὲ ἀπά ἔγαϊς οἵἁ Πὶ8 ᾿ἱπάυβίιγγ δῃά σεβϑεδγοῦ. Ὑπὸ Νίαρβ οὗ 
υάεα δἀαρίοα ἴο τ6 Οοβροὶ Ηἰκίοσυ δὰ οὗ εἰιὸ Τύανο]β οὐ {ῃ6 Αροβι]οβ (Ὀοιδ οορὶοὰ 
ὈΥ Ῥοτγιλιβοίοη ἔγοτῃη ἴῃ Μίαρβ {Ππ|ιοιγαῖπς [Π18 σγοῦκ), τὶ} Οτθοκ απὰ ΕΠ ἢ [πάρχος, 
οοπίτιθαΐο ἴο Θμἤδησα 86 Ὁ1Π{π Ὲ οὗὨ [15 οὐϊίοη. 

ὅ8. Ἢ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Το ατροκ οϑίδιηθηϊξ ; 1} ἘΣ ΡΊΒ}. ΝοΐαθΒ. 
ΒΥ {86 Βδν. Εάπναγα Βυπτον, 0).}ὴ. Οχίοσγα, 1881. 2. νοἱβ. 8νο. 

ΤἼο ἰοχὶ οὗ Βίβδπορ [ον 5 οἠϊιοηϑ, ρυϊηϊοά δὲ Οχίοτά, ἰῇ 1828 δηὰ 1830, 185 δἀορίδὰ ἰῃ 
(}15 δαϊκίοη οὗ τὸ Οτσοοὶ Τοβίδπιοης. Τμο αἰν βίομβ οἵ σὨδρίοσα δῃ νοῦβοβ ἀγὸ [σον ἰηἴ0 
ἴθ τιδγρίηῃ, πὶ ψ ῃοἢ [Π6 Ῥάτα}]6] τοίδγθμοοβ οὗ Ουγορ ]εβιιβ ἀγο ῥτϊηϊοά δον ἃ νϑσὺ οαγοίαϊ 
τον βίο οὗ ἴοι, τ ϊο ἢ; ομδϑὶοὰ Ὧν. Βυτίοη ἴὸ ἀρῖθος ΠπυπΠΊογοι 5 ΟΥΣΟΓΒ. ΤΏρβο σοτγγοοίϊοα 
ἸΠοΥΊΠ4] τοίδγθησοβ 8ΓΘ ὙΟΥῪ νϑ]ιδῦϊο, ἢοϊ ΟἾΪΥ 85 ροϊπίϊηρ ουξ ίῃθ Ῥάγδ}]61 ρϑῆβαρθβ ἴῃ 
εἶτο ἔουν ΟὈθρε}5, Ὀυξ 4150 88 ἔγθαιθηῖν βανίηρ ἴπ 6 ἰπϑογίϊοη οὗ'ἃ ποῖθ, τνῃοσο ἃ αυοίδιϊοη ᾿5 
τη866 ἔγοτη π6 ΟἹ Τοβίδπιθηϊ, τ Ὠϊο ἢ ἀο065 ποῖ γοηαΐτα δὴν υγίθεν ἢ} ιιιγαιοη. Βοῖον (ἢ6 
ἰοχὶ ἃσγὸ ρἰδοοά {πὸ ποίος, τυ ῃϊοἢ (1ῃ6 οαϊῖον βίδι65) “δγὰ σα συϊαϊοα ἴοσ [ἤοβθ ροιβϑοῦβ ψῇο 
ΑΓ6 ποῖ τοδαΐϊηρ ἴπ6 ατγθοκ Γεβδίδιηθης ἴῸσ {πὸ ἢγβι τππη6, θὰ1 0 845 γοὲ ἤανα {|{16 δς- 
ηυδὶπίδηοα 1} {πὸ ἰαθουτβ ΟΥ̓ ογιεἰσαὶ σοτητηθηίδιουβ,᾽" (Ρτγοῖ, ρ. 111.) ὍΠΟΥ ἀγα ῥμδγν 
δχρ δηδίοσυ δηά ρῥῃ]]οϊορίςοα), δὰ μάγον οὐ  εἶσαὶ οὐ {Π6 νϑγίουβ γοδαϊηρε Οσουττίηρ ᾿η {Π|6 
Νειν Τοβιδηθηῖ. [ἢ ῥτερασίηρ {656 οΥς4] ποίο5, Ὦγ. Βυτγίοῃ οχδιιϊπεοα ἔοσ Πιτηβοὶ ἢ, σ ἢ 
ὯΟ 518}} Ἰδθουγ δῃὰ αἰϊθπιίου, [Π6 σορίοιυβ τηδίογί]5 ἢ οἢ) μαὰ ὕθθη οο᾿]οοῖοα Ὀγ ΟΥ̓ οβυδοῖ : 
δηά, δἴϊον πεῖ ρῃῖηρς τἴ86 ουιάοθποο δἀἀιςοαά ὈΥ ὲπὶ πῃ ἄνους οὗ ΔΩΥ ραγιίϊουΐας τοδάϊησ, τ. Β. 
ποίοὰ ἀοπτη 4}} ἔμ νασίδιϊομς ἴγοτα ἴη6 χϑοοϊνορα ἰοχί, Ὡϊοἢ βδϑόῖὴ ἴο δδνθ ἃ πιδ  ΟΥΥ οὗ 
ἀοοσυϊηρηίβ ἴῃ {Ποῖγ ἔανοιιγ. Τῇ πιοβὶ γι] ΥΪκΔΌΪΘ Ὑδυὶ δι: 5 δ.α 5: ΠΡ]Ὺ βίδιθὰ ἰῃ 86 Ὠοΐρ68 : 
μιιῖ, ἰὰ υπάγοάπ οὗ ᾿πεοίδποοβ, στ ῃοσο ἴῃς αἰ σθποα σοηβἰβῖβ ἴῃ ἔπ σοἰϊοοδίϊοη οὗ ψοσάς, ἴῃ 
τῆς δάἀάϊϊοη ΟΥ {π6 οτηϊβδίοη οὗ ἴῃ δὐβοϊο, [Π6 δυο οὗ δὲ ἴογ και, ζο, ἄς., Ὠγ. 
Βυτγίοῃ 68 ποῖ πουῃς ἰξ ΠοοΌββασΥ ἴὸ τηθητίοη ἴΠ6 ναγιδίίοη, [Ι͂ἢ 8}} (ἢ6 οδβ8ὲ5 ψὩϊοἢ Π6 
λας υοιϊςοα, {Π6 νατίουβ τοδάϊηρ 15 ρΡγοῦδὈΪΥ ἐμαὶ τ] ἢ οὐδὲ ἴο ΡῈ δἀταϊ ρα ἱπίο ἔἰ6 ἰοχὲ. 
Τῆς ἀδῖο58, ψν ςἢ δ6 Πᾶς ΤΟ] οὐνοά ἴῃ τῃς Αςίϑ5 οὗ ἔπ Αροβί]θβ δῃὰ ἴῃ διτβηρίηρ ἴΠ 6 δροβίοὶϊς 
ΘΡ 5.165, ἀἰθοσ ἔγοτῃ ἴῃοβο σοτησηοηὶΥ δαἀορίθαὰ. ὮὯγ. Β, [65 οἰδίϑα ἢ158 γεϑϑοῃβ ἴογ ργοίδσσι 
1π|5 οἰ γοποϊορίσαὶ βοβοπηα ἴῃ “ ΑῺ Αἰϊοτηρὲ ἴο δβοογίδίῃ [86 Ομγοποίοσυ οὗ 1:6 Αοἰβ οὔ [Π6 
ΑΡοβε[ 65 διὰ οὗ 8ὅι. Ῥϑὺ}᾽5 Ερ βι166,᾿" ([μοπάοῃ, 1830, 8νο.} ἴο τν δῖος: ἔῃ σθδίοσ 18 ΠΘοββατ 
τοίογγρα ῬὍνὸο ὙΟΣΥῪ υδοῖ] ᾿πάθχοϑ (ογπιὶπϑία [ἢ 8 οἀϊτίομ οὗ 1πΠ6 Οτροὶς Τοβίδιηθηξ ; νἱζ. 
]. Α ]15ὲ οὔιδο πγοβῖ τοπηαυκαῦ]α Οτϑοὶς ἰθγτηβ οχρίαἰποὰ ἰη πὸ ποΐθϑ8; δπὰ 2. Δῃ ἱμάοχ οὔ 
[ϑοῖ5 ΒπΠ ῬΤΟΡΕΟΥ πᾶτηθβ. Τῇ ἐυρορτγαρῃΐοαὶ οχθουϊίου οὗἉ [15 οαἰ ἴση 18 βιηρυ]ασ]γ ὑθαι Ὁ] 
δηὰ δοοιιγαῖο. 

δ9. Ἧ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. Τβο ατϑοῖκ Τοβίαμηθηϊ ; ἢ ΕΏΡ 5} Νοΐας, 
ΟΥσα], ΡΒΠ]οΙοσΊσαὶ, πα ὀχαροίῖοαὶ. ΒΥ {πὸ ον. 3. Τ Βυοόμειει, .}. 
Οδιδτϊάρο δηὰ ΤΙ οπάοῃ. 1882. ϑαοοπά Εάδιίοη, Τοπάοῃ, 1886. ([χ6- 
ργϊηίοα δ Βοβίοῃ, [Μαββδομυββαίί81, ἴῃ 1887.) ὙΤμγὰ Ἐδηίομ, Ἰοπάοῃ, 
1889. 2. νοΪϊβ. ϑνο. Εουγίδ ΕΠ οη, 1841. ΕἸ ἙαΙ ἄοη, 1848. 2. νοἱβ. 
ὅνο. 

ΟΥ̓ ἰδο γιμβτ οὗ ἔποϑα οὐϊιίοης οὗἨ ἴπ6 Οτοοῖ Τοοίδιηθηξ, ἴπΠ6 Τοχὲ ἰ5. ἃ πον ἘΘΟΘΠΒΊΟΙ, 
[ογπιθα πιοβὲ σαγοα γ οὐ ἴΠ6 Ὀ6515 οὗἉ ἔἰἰδὶ οἔὗἩ ΕΗ. Βίθρμοηβ, δἀορίοα ὈγΥ τ. ΜΙ], ἔτοτη σπΐος 
{ποτ 18 ηο ἀονϊδιίοη θὰ οα {Ππ6 [Ὁ]165ὲ ουϊάθηοο ; βιιο}} αἰ ογα[ἸΟἢ5 ΟΪῪ Πανΐηρς ὕδθη ἱπιγοάυςοα 
48 τοϑῖ οὐ {πὸ υηϊτοὰ δι ποτ οὗ Μ58., Νογβίοηβ, Ἐδίμοσβ, δη ἃ φασ]ν ῥγί πιο φαϊοηβ; ἀπά 
ΠΟ παν Ὀθοη δάἀορίοα 'π οΠ6 ΟΥ̓ Τποτα ΟΥ̓ ἴῃ οτἰτς4] οαϊτοης οὗ δ οίδίοιη, Οτιοβθδοῖ,, 
Μαιιμδοί, δπά ϑομοΐζ. Νοιίβιηρ ἴ88 θθθη οὐλοὰ ψηϊςἢ ἰ5 ἑσυπὰ ἰῃ πα διορμαπὶς ἰοχῖ; 
5160 ἢ πτοτάβ. ΟὨΪΥ 85 ατο, ὈῪ (ἴ6 αἰτηοϑῖ ὑπίνουβαὶ σοηβθηΐ Οὗ οἀϊῖοῦβ δηά οτιτἰςβ, τοραγάοα 85 
ἱπξοτροϊαιίομς θοΐηρ ρ]δοοά τι ΐῃ ἀ ΙΒ. ΠΟ ΕῪ τηατκοὰ Ὀγδοκοῖβ, τόσο οὐ 1655 πο] ιιϑῖνο δοοοτά- 
ἴῃς ἴο ἴπ6 ἀορτοο οὗ βυβρίοῖοι αἰίδομοὰ ἴο [η6 ψογάβ, Νοιίῃΐηρ μ45 Ῥθϑῃ Ἰῃβοτιοὰ θὰϊ οἡ Π6 
581Ὼ6 γαῖ ΣῪ δυϊῃογιυ ; αηα ὄνθὴ ἰποϑα τνογὰβ ἀγὸ ἱπάϊοδίθα 85 ᾿Ἰῃβογίοπβ Ὁ. Ὀοϊης; ῥτϊηῖοα 
ἴῃ 5:14 }16Σ σμβαιβδοίοσβ. ΑἹ] δἱτοσοά τοδάϊηρβ (τ ΒΙοὮ ἀγὸ σοιηραγϑίίνοὶ ἔδνγ, πὰ βΘΏΘΓΑΙΎ 
[ουὐπὰ ἰπ 1.6 Ἑϊεῖο Ῥυγίποθρβ) μανο βίου" Κα ὑτοῆχρα, {πΠ6 σοϊηπῆοη τοαάϊηρε Ὀοῖηρ ᾿παϊ- 
ςαἰρὰ ἴῃ τπ6 Νοίοβ. Αηά βυοῆ τοδάϊηρϑβ 85, (που ρὴ ἰοῖΣ υπιουςσποά, ἀγο σοηοσα! Υ ἐπουρὶῖ 
ἴο προά αἰτοταῖίοη, μανθ 8ῃ οὔ 15 Κ ρτοῆχοα. [Ιῃ 411] οδβοθβ 6 τθδϑοῦβ ἴοσ δὴν ἀονιαίίοη ἔγοτηῃ 
ἔπε διορἤῆδηο, ΟΓ σοπητηοῇ ἰδχὲ, αγὸ σίνοη, Γῆ, [Π0 γοϑ σὺ ροβς65565 ἴΠ6 δἀνδηίαρο οὗ Βανί 
ὕο.}} ἰοχίϑ ρ]ασοά Ὀοΐοτα ᾿νπ, {Π6 σοπητηοῃ ἴοχὲ δηᾶ τπ6 σοττγροιοα τοχῖ, σοηδιϊτυξῖηρσ, 1 15 οου- 
ςοἰνοᾶ, {1π6 ἴσα στοοκ Ψυϊσαῖο. ΤΊ ρυποϊυαδιίοη πᾶς ὕδθῃ τηοβῖ σαΓΘ ΠΥ σοττοοϊοα δηὰ δά- 
Ἰυβίοά, αἴοῦ ἃ σοτηράδγίβοη οἵ δ] {πῸ »εβῖ οἀϊτἰοηθ. Τὸ οδοὶ νουβο 18 5] οἱ πρά, πῃ 116 σπέεν 
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τηδτρίη, ἃ βο]οσί Ὀοάν ΟΥ̓ ραγδ]]οἱ τοίογθηοοβ ἔσο Ουγοο] δο}9᾽5 οαἸτίοη οὗ ἴπὸ Νον Τοδβίδτηθηΐ, 
[86 ἐππεῦ τα ρὶη θοίπρ Δρρτγορτίεἰοα ἴο ἴπ6 πα πηῦδῖβ οὗ οπαρίουβ δηά νουβεβ. ΤΉ οἰ[διϊοηϑ ἴτοπι 
6 ΟἸΙα Ταεεϊαπιεηξ, δὰ ἐπ Ἰνοσάς οὗ ἀπ  βρϑδίκου, ἀγα οἰθαυὶν ἱπάϊςδίθα ὈΥ͂ ἃ ρθε δ τηοάθ 
οὗ ρτϊπείησς. ἴὐπάον τπ6 ἰαχὶ ἀγὸ σορίουκ Ὠοΐ65 (τη δῖΥ οτίρίπαὶ, δι Ραγὶν ἀογινοα, ἢ δς- 
Κκηον!οάμηιοπε, ἔγοσι ἴῃς "οϑὲ Οοπηπηθηϊδίοτβ δηζτίοηξ δά πηοάθγῃ}) σΟΙΏ ΤΊ 5 ὙΠΔΊΟΥΟΥ 
τεβροϑοῖβ ἴπ6 ᾿Ἰη οΓργοίδιῖοη, οὐ ἴ6Π65 ἴο 658 158}} ἘΠ6 ρστατϊητηδίῖοαὶ δ6 186. ἴπ ἴΠπ656 1πΠ6 δαϊῖον 
πᾶ5 δηἀοανοιτγοά ἴ0 υμἰτ6 σοι ργ θη βιν 685 ν ἢ ὈΓΘΥΪΎ, 50 88 ἴο ἔογιι οὔδ σοηῃδίβίθηϊ Ὀοάγ, 
ἴῃ δρίίοπιο, οὗἔὨἨ Θχερειοαὶ δθὰ ρῃ]]οϊορὶςαὶ δηποίδεϊοι, οἵ στῆ ΐοἢ ἴΠ6 τηδίζοῦ (ν ΣῪ σαγθί}} γ 
ἀϊρεοβίοα) 15, ἴῃ 115 σϑηδγαῖ οἰαγαοῖοσ, εἰθτηθηΐδσυ, δπὰ ἱπισοάἀυοίοτυ ἴο πα ἰατροῦ (οτησηθῦ- 
ἴδγιο5, δβρϑοίδ]γ Ὀνγ. ΒΙ]οουῆθὶ 8 Εδοδηβῖὶο ϑυπορίϊοα Νονὶ Τοβίδυγθηιϊ,, ποιὰ ἴῃ ἃ 
δυϊδεαιυθηϊ ρᾶρβο : δηὰ ἰξ {Ὀγίμοσ δυβεθιδις δ! }Υ ̓ παϊςδῖο5 ἴμ6 ἱπίογρζοίαδζίοη οὗ οοπίτγονετγοα 
Ῥᾶβδαρσος  Ὀδιηρ Θβρϑοῖδ! ν δάδαρίεά (ο 1Π6 τι86 ΟΥ̓ ΔοΔοπλῖο!] βευάοηῖβ δυα σδηαϊ δῖα ον {116 
βδοτοὰ οἱῆοο, (που ρἢ ἱπιοηἠοα 4͵50 88 ἃ πιδηιδὶ οαϊείοη ἴον {Πθο] βίος] το θγβ ἴῃ σΌΠΟΓΑΙ. 
ΤΏ βέοονῃ δαϊίοη 15 στοαὶ οη]αγροα δηὰ ἱτηρτγονθὰ ; {π6 ἰοχὶ αν πρὶ ὈΘΘη τΓϑ- χϑι)ηρα 

δηὰ οοτγεοῖθα, Ὅηὰ ρυποειυδίίοη νγαβ αἰ] ροθΕἶν τον βοά, δπὰ ΌΥ Θηϊδυρὶηρ [86 51:6 οὗ 16 
Ῥᾶρα του δἢ πον ἰπηροτίαπί οΥἰ 108] ἀπ Ἔχ οζοῖῖοδὶ πηδίίοσ τᾶς δα ἀ66 (ἀππουπεπς ἴο 160 ρ4968), 
Ἰποϊυάϊηρ οοηςῖβο ἰηἰτοἀυοίίοηβ ἰο [πΠ6 βονογαὶ θοῦ οὗ ἴῃ. Νονν Τοβίδτηθπε δηὰ οορίουβ ἰη- 
ἄοχοβ οἵ στεοὶς ψοτὰβ πὰ ρἤγδλοθϑ, δὰ οὐ ἴΠ6 τηβίζοτϑ οσρ᾽αἰηοά ἰῃ τἴῃ6 Νοῖθβ. Τῆα ΒΑΥΤΊΟΗΥ͂ 
οὔ τ6 Οοθρεῖὶς 15 γτοργοβθηϊοα ὮὈγ ἃ ἰδῦυϊασ βγῃορϑβὶβ οἵ ρδγαὶ]οὶς ἰῃ τ86 τηάσρΊη, μον Πρ δὲ ΟΏ6 
γίονν τ πδῖ ροτγίϊοης οὗὨ ὁαοἢ ΟΟ506] 8.6 Ῥθοῦ  γ ἴο ἴπδὲ ΟὐΟ5ρο] οΥ ἃσο οοτητηου ἴο 1Π6 ΟἴΠΘΓΒ. 

Μαυςἢ 85 ῃδὰ ὕβϑθὴ ἀοπθ ἴῃ ἴΠ6 ἔνγο ργθοθαϊηρ' ᾿τυρ  βϑῖοπβ, [Π6 ΤΗΙΚῸ οαἰτίοη, τ ΠΙςἢ 15 βίοτθο- 
ἰγρεά, 15 γοῖ ἔτ μον ϑη]αγχοά (ἰο {πὸ οχίθης οἵἉ ποῖ 1655 (Πδπ 200 Ῥδ965), δηἀ ὙΘΟΣΥ τηδίοτΊ ἢν 
᾿ρτονοά, [ἢ δα αλίοπ ἴο ἢ]5 οσσὴ τοβϑαάγοῆ θα, Ὠγ. ΒΙοοιηῆο! ἃ 85 ναι ]θαὰ Ὠλη)56 1 οὗ νϑγίοιιβ 
βυσροἌίίοης ἴον 106 ᾿τηρτγονοιηθηΐ ΟΥ̓ ἢ15 ψγοσῖκ, τ ἢ οἢ ἴῃ 115 Ῥτθβθηὶ βίδῖθ Ἔχ! Ὁ115 {Π|6 σϑβι]ξ 
Οὔτδα Ἰαθοιιτϑ οὗ 411 ὑγοσοοάϊηρ οτι ἶσα] οἀϊίοτβ οὐὗἩ ἴπΠ6 Νὸνν Γεϑίδιηοηΐ, 88 τ).}] 45 οἵ ἢ 8 οὐγῇ 
ΓΕΒΘΆΤΟΠΟ5 [ὉΓ τηογο ἤδη (Ὠϊγῖν γοᾶσβΌ ΤΏ Ὁ] ον πη ἅτ ἴπὸ Ἰοδάϊηρ ἔδδίιγοβ οὐὗἁὨ 115 
δαϊιοη- --- 

Ι. ΤΠ Τοχί "88 δραίη βδθπ σδγο Ὁ} οχδπιϊηρά δηὰ ἤπ4}}γ βει 6, 80 88 ἴο ἔοστῃ ----ἰη οβθοῖ 
---.ὃἢ πον δὰ δοσυγδῖα γοοθπϑίοῃ ; τ] ἢ 15 50 οοπϑίσιιοϊοα 88 ἴο σοργοβϑθηΐ ὈοΐῺ {Π|6 δοτηϊηοη 
δηὰ {Π6 οογτοοίοά ἰοχί, δηἀ δὲ {Π6 βᾶτηθ {ἰπ|6ὸ δάνογίβ ἴο {π6ὸ νατὶουβ ἴοχίβ ἕοστηθα Ὦγ {Π6 Ὀθβὶ 
Ῥτοσράϊηρ οὐ ἰςαῖὶ οἀϊίοτα, οβρθοΐδ! γ Οὐ οβυδος, ΜΙ δ πὶ, ἀπά ϑομοὶζ. Το τοδαϊηρβ οὗ Ὠγ. 
ὅσῃ 25 ἰοχί, ἤθη ναγυγϊηρ ἴγοπι (πὲ οὗ ἐπα ρτοβοηΐ αϊεΐοη, ἅτ σίυοη ἴῃ τΠ6 οΥἰ ἴσα] ποία. 
Το ρυποϊυδίϊοηυ ἢ85 ὕδα δραΐῃ γον δε, δπὰ νασίοιιβ ᾿πιρτονοιηθηῖβ ἤν Ὀθοη Ἰπιγούσυςοὰ, 

2, Τα Τάρυ]ασ Ῥάγα]]ο]5, τοργοσοπίϊπρ ἴπῸ Παστήοην οὗ [Π6 ἔουτ Οοθρεῖβ, τυ ϊο ἢ Πδά οτ]- 
διθΑ ΠΥ θθοη ἀογινοὰ ἔγοπη Ὦγ. ψαίοτγ᾽β δαϊείοη (ποιϊςοα ἰπῃ Νο. 45. Ρ. 33, σωρτα), αν ὕδϑθῃ 
το - ο]] διε απ σον 56, δῃὰ την σογγθοιίοηβ δηὰ ἱπιρτογετηθηῖς πᾶνο Ὀθθη Ἰηἰχοάιτιορά, ΕἸ ἘΠ Γ 
ὈΥ {πὸ γοπηοναὶ οὗἉ τοΐογθησος τ ῃϊςὶ σοσὸ ποῖ 5εγ οΕἶγ ῥδγα}] 6], οὐ Ὁ. πὸ ἱπιγοἀποίίοη οὗἉἨ ον 
δηἀ ἱπιροτίδπε ρϑγΆ]] οἱ τοΐογοποθϑ, δ νΥ ἀοτνοά ἴτοπι {πὸ ον. Ενναγὰ Οσοβννε}}᾽ 5 νϑ] υΔ 0 ]6 
. Ἡαττηοηΐα Εὐνδηροὶ σα, δηὰ " Ὠ᾿ββογίδιϊομβ, τ αἰσἢ ἀγὸ ἀθβογι δα ̓ ἢ ἃ ϑυθβοαιοθηξς ρᾶσο. Απά 
(ῃε ΟοἸ]εςεῖοη οΥ̓ Μαγρὶπαὶ Πἰϑίδγθμοθ ἐπγουρμουῖ {πὸ Νὰ Τοβίατηθηϊ Π85 θη τηδίοσ 8} } Ὁ 
οσοττοοϊοα δηά ππρτονθα, 

8. Βαυὲ τα οἰ οΥ ̓πιρτουθιηθπέ ψν1}} θ6 ἔοιιπὰ ἴῃ ἐπ6 Απποίρεϊουθ. Ατποηρ ἴπ656, (Πα Ογὲ- 
ἐϊοαὶ ΝΙοίεε ἀτὸ φτοϑιν Ἰπσοτοαβθα 'π ΠυτηθΟΓ 85 τγ6}} 85 ἱπῃροσζίδηςθ, θβρϑοΐδυ ὈΥῪ ἃ ρογρεῖυδὶ 
τοίοσοποο ἴο Ὦγ, β΄ ιο  ᾿5 οἀϊείοη οὔ ἴπ6 Οτοοῖ ᾿Γεβίδγηοηϊ (ποιϊορα ἰπ Ρῥ. 85. Νο. 54.}), [88 τὸ- 
8} }15 οὗἉἨ τῆρβε ἰδθοιτβ, 85 ΓᾺΡ 85 15 ργδαοίςδυθ, ἃσο Ἰαϊὰ ὑυδίοσα ἴῃ τοδάθσ. Τῆς Εἰ σεσείϊοαὶ 
Νοίεβ ᾿ανο τϑοοϊνοα φαιαὶ δἰξοπιίοη, απ πον ἔυσ πῇ 8 ρογρϑῖι] σοταπηθηΐατυ ἴῃ ορίτομη ; ἴῃ 
ὙΠ ]οἢ ἴῃ σοπποχίοη οὗ ραββᾶσοβ ἰ8 ἰ(γαοϑά, [ῃ6 οοῦγβο οὗ ἴπ6 βδοσγοὰ τγιτοτ 8 ϑγρυτσηθιῖβ 15 ἀ6- 
γεϊοροά, δηὰ ἴπ6 ἀοοϊτί πα] Παγτηοπγ οἵ βαπεϊπιοπί στ οἴ οτ ρᾶτῖς οὗ δογρίυσο 15 ἀἰϑραγοά, [πῃ 
Ππ656 ἢοΐθ5 ΠυπΊΘγΟΙ 5 Δρροβὶϊθ ραγα 6] σοπβίγαςιοῃ8 ἀγὸ ἰηϊγοἀπςθα ἔτοπι (]8 551 8] Απΐμοτς, 
μοί ἄθς βοῖηο βοϊοςοϊ οἰ υοιἀδίϊοης ἔγοτα Ἐδυθὶπὶςαὶ ΥΥ̓σιϊοσβ. ὙὍὙηο Οἰοδεατίαὶ Νοίεδ,  Ὠιο ἢ 
5.40] 19} οὐ ΠΠυπίταϊο [Π6 56 η86 οὗὨἁ 4}} γϑδὶγ αἰ δῆοι]ς σογά8 ΟΥ̓ ῬΏταϑαβ, ἃτα τηδδ 80 σοτηρτο- 
Ἠδηβῖνο, 85, ρ ἢ ἴπ6 δἰά οὗὨἨἁ τῆ Οτοοκ Ἱπάρχ οὗ τογὰβ δῃὰ ρῆγβαβοβ ὀχρίδϊπθα, ἴο τοπάοσ ἴ 
1655 Τγεαυ ΠΕ ΪΎ ὩΘΟΟΒΒΩΤΥ ΤῸΥ (6 βἐυάρηί ἴο τοῖον ἴο ἃ 1,οχίοοῃ. 

4. Τῆδ ἐὙροργαρ σαὶ οχοουίοη οὔ 115 οἀϊιίοη οἵ ἴῃ ατεοκ Ταβιαπιοηῖ 15. 85 Ῥοδυ 1} 88 
ἴξ ἰς οογτοςῖ : δηὰ 115 να] 8 ποῖ ἃ {{π||6 θπβαπορά ὃγ ἴῃ δα ἀϊξίοη οὗἉ δὴ οπίγοὶ νυ Νὲν Μαρ 
οὗ Ραϊεϑίίηο δπὰ ϑ'γυῖα, τυ! οἢ 18 ρσοῆχοα ἴο ἴῃς ἥτε νοϊστηθ. ΤῊ Ϊβ τηαρ, σι βῖοι 18 δἀδρίοα τὸ 
Πυϑέταῖα ποῖ οηἱν (πὸ Νοὸν Τοβίαπιθης θὰ 50 {π6 σσοτῖκ5 οὔ ἔπε εν 158} Ηἰδίοτίδη, Φόβορῆυ5, 
[45 Ῥθθῃ ἀσγατγῃ ὈΥ Μγ. Αὐγουβι τη, ἔγοπι [Π6 τηοσα τοοθηΐ δπᾶ ἱτπηρογίδπί δ που 165, ὈΠῸΟΓ 
ἴΠ6 Ξρϑςῖδὶ αἱτθοϊίοη οὗ (ο]οποὶ 1, θα Κο. [ 

ὕροπμ τ1π6 ψ μοῖα, νυτποὺς ἀδρτοςϊδιϊηρ τ86 ταοτῖς οὗ πα ἸΔΌουτβ οὗἉ ργβϑοθάϊηρ οἀλίοτβ, [815 
(εἰγὰ οὐϊείου οὗἉἩ 16 Οτροῖκ Γ δβιδταοηῖ, ὑγ Ὦγ. ΒΙοοτηῆο!ά, τλαν ᾿υθΕ]Υ Ὀ6 τοραγάθα 858 {πὸ 
ταυβὶ ναὶ υ88]6 ἴοτ 1164] δι ἀοηΐ5, [μα Πα5 γοῖ Ῥδθη ἰβϑιιθα ἔγοπι ἴπ6 ργο88 ἴῃ 115 συ ΠΙΤΥ. 

Τῆο Ἰουγίἢ δηᾶὰ ΔῊ οαἰῖοπβ ἀτο τορσγίπῖβ οὔ ἴπὸ ἕὨϊτά, νὴ ἢ 8 ἔενν υπὶπιροτίδηϊ (ΟΥ- 
ΤοστΊ ΟΠ 8. 

ὅ9.5 Ἧ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ͂. ὙΤμὸ ατροκ Ταοβίαιηθηΐ, τ τ Ὀγιοῦ ἘΠρΡΊ 5} 
Νοίοβ, οἱ ον ΡὨ]]Ο]ορΊοαὶ ἃπα ΟΧρ  μδίοσυ, Θβρθοί ΠΥ ἕοσταθά [ῸΓ {16 86 οὗ 
ΟΟἸ]οσα8 ἀπά Ῥυθ]ῖς βομοοὶβ, ἀπ 4180 δἀδρίθα ἴο Β6ΥΥ6 848 ἃ δοῃυβηϊθηΐ 
Μαπυδὶ [ῸΓ ΘΌΠΟΓΆΙ ρυγροβθθ. ΒΥ {πο ἴον. 5, ΤῸ Βιοομειει, 1).}. 
Ἰ,οπάοη, 1837. Εουτίΐ ΕΠΙοη, 1846. 19πιο. 

᾿ υ» 4 



40 ατεεὰ ΤορίαηιοΉ 8. ΓΡΑΓΕ 1. ΟἹ. 1. 

ΤρΙβ οαἀϊίοι 15 δυονθὰ]ν ἀοειρηοα ἔον ἴμ6 6 οὗ οοἸ]ορο8β δῃά βοθοοΐβ, δπὰᾷ α͵βο ἴου βιιοῦ 
θηογαὶ βιυἀρηΐδ, ἴου τῃοτῃ ἃ ἰδῦρογ δῃὰ πιοτὸ ὀχρθηβῖνο οἀϊιίου ψουἹὰ να υπδυϊϊεὰ, Τῆς 
ἰοχὶ 15 τιδἱ οὗ Ὠτ. ΒΙοοπιβο] ̓ 5 Ἰαγρε οεἴδνο οαἀϊεῖοη. ΤΒδ ρυποιυδίϊου π85 Ὀθθῃ τποβὶ σδσο- 
ἔᾺ]1Υ αἰοπάοὰ ἴο, 50 85 τηδίουϊδιυ ἴὸ αἱ πιϊηῖ5}} ἐπ6 ἰαδουτ, δηᾶ (δολ αῖα ἐΠ6 ᾿τόρτοβα οὗ ἔΠπὸ 
ὉΠ] 1ςα] δεαάθηῖ. ΤΠ ποῖοβ, τὩου σ᾽ σοῃοῖϑο, ἀγα οἶθαν δπὰ βαιἰβέβοίονυ : δπὰ ἃ ροοά ἱπάοχ 
οὔ τΠ6 Οτγοοκ ψογάβ δῃὰ ρίγγαβοβ δχυρ δίπρα, οοποϊυάθα ἐπ 18 οἴθαρ δηὰ δοτητποάϊοιι οἀὐϊτῖου οὗ 
τῆς Οτεοῖκς Τοβιδτηθηὶ, 

60. Νονυπι Ταοβίδιηθηίαπι ατοὺ δὰ ορίπαογυτα ΠἸΡτογυπι βάθη τθοθηβυ1 
Απίοπίυβ ΦλῦμανΝΝ. ὕὐυπὶ Βο]θοία 1,ϑοοπαπι γ᾽ αγθίδῖθ ΜΟμΔΟΙΒΙ:. 1882. 
8νο. 

Τΐα 15 ῥτοίδεβθυ ἃ πιδῆυαὶ οὐϊίίοη ἕογ [Π6 υ86 οὗὨ βυοῇ κἰυἀοηῖ8 ἴῃ (86 [Ππἰνογεϊεῖοα οὗ 
ΟΕΥΤΏΔΠΥ 85 8.6 παῦε ἰ0 ῥγοουγα ἴπε ἰαῦροῦ δῃὰ τόσα ἊἼχρθηϑῖνο οὐ σαὶ θαι το οὗὨ {Π6 
Νὸν Τεβίδωθηϊ. ΤὉῆνε ἴοχί ᾿ς ἴον {Π6 τηοϑβὲ ρατὲ ἰδίεοθη ἴσομ ΤΙ τ 8ηπ᾿8 οὐϊῖοη (Νο. 42. Ρ. 32. 
διρτα). ατσίοιιβ γοϑδαϊηρβ ᾶγὸ βοἰ οι ἔγοτῃ ἴθ οἀϊτοπ8 οὗἩ ΟΥ̓ ΘβΌδοι, Μαιμεὶ, Οταῖζ, δπά 
Καδρρο. Αβταϊρῃξ θα οὌχροοίοα ἔγοπι ἃ Κοτηδιϊϑῖ, ἐπ οἀϊίον πδ5 Ὀθθπ συϊάρα νΟΥῪ τηδίου!}ν 
Ὀγ {πὸ δι δοῦν οὗ πα [,αἰπ Ψυ]χαῖθ νουβῖοῦ Α ἰδθυϊασ Βαυτηοηγ οὗ ἴμ6 ἴουγ Οοβρεῖβ 5 
ργοῆχοα : δηὰ {π6 νοΐϊυ πιο, ἢ ῖο ἢ ἰβ ΕΛ ὨΘΔΟΪΥ Ρῥτιηῖθά, δομοϊυάθϑθ νὴ δὴ ἰπάοχ οὗ πα 
ἘΡ 86] ε8. δῃὰ Οοβροΐβ ἴῸ Ὁ θνοσυ ϑιιπάδυ δηὰ ἐδϑίϊναὶ οὗ ἴῃ6 Πότ 88 ΟΠ ΤΟ. 

61. Νονγυμ Τοβίδιηθηΐαμῃ τοὺ οὐ Τ,αὐϊπὸ. Ἐπ Τοοθηβίοπο παρρ δηδ, 
Δα) θοῦ γγ}18 οἵ (Ὑ ΘΒΌΔΟΝΙ οὐ ΓΟ δηηὶ Ἰθουϊοπῖρυ8, δα ΑΘΟΙρΡ 8 
ΟΟΕΒΟΗΕΝ. 1 ρ8ῖ:, 1882. ϑ8νο. 

ΤΗΐδ αἶβο 18 8 τηϑδηυδὶ οἀϊεΐοη ἔοσ ἢ υδ6 οὗἨ Οοττηδη ΒΙΌΪ] σαὶ ϑευάφηίβ. ΤΠ ἴοχί 15 ἰδίζομ 
ἴτοτη Κπαρρθ᾿ 5 εἀὐϊίοι ; δηὰ Ἰνοϊουγ ἰξ αγὸ μα. ῥυϊησῖραὶ ναγίουβ γοδάϊηρβ δἀορίοα Ὁ. Οτιοβθδοὶι 
δηὰ [δοῃτηδηη, ΤΤηο Γ,διίϊη νογβίοη, τυ Ὠϊο 15 ρ᾽δοθὰ βοΐονν ἰῇ στη, 18 οἷοβο δηὰ ἔα: 1. ΤΠο 
αινιβίοηβ οὗἨ οἰιαρίοτβ δῦ τοδὶ ποά, Ὀπὲ ἔπΠ6 πιὰ ροτβ οὐὗἩ {π 6 υθῦβοβ διὸ ρίνοῃ ἴῃ [Π6 τηδυρίῃ : 
Δηα ἴο ΘΔ 0} οΠαρίον 18 ρχγοῆχοα ἃ οορίοιιβ βυϊηιηασυ οὐ ᾿ΐβ οοηίοηΐβ. Α οὨγοποϊορίοαὶ τἈ0]8 
τογιηληδία5 {Π|5 σοηνθηϊθηΐ, σἤθδρ, δπὰ "δι }}} ῥγϊπίθα οἀϊιίοη οἵ ἔπ Νοῖν Ταβιδιηθηί, 

62. Απεϊαιυϊδβϑίλαβ υδίποσς Εὐνδηροιϊοσαηα Οδποπίοοσυτα Οοάθχ ὅὅ'δη- 
(8116 η818 ἀσεοο- [Δ 01Π08 1ΠΓΘΥΙΙΠΘΑΓΙ8, . . . « ΘΑ Η. Ο. Μ. Βεττια. Ταυτχὶοὶ, 
1886. 4ϊο. 

866 8ὴ δοοουηῖ οὗ {μ15 οὐϊοη 'ῃ Νο. 9. ΡΡ. 16, 17. δερτα, βιβοηρ [6 ἔβο-βἰ π}}16 οἀϊεϊοη8 
οὗ Μαπυβογρίβ οοῃίδιητηρ ἴπ6 Νενν Τοβίατηθηί. 

68. Ἧ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. Ἐχ οὐϊίίομο δίαρίιιδηὶ ἰογίϊα, 1660.(ὡ. ΤῊ 
Νον Ταοβίδμηοηϊ οὗ οὐ Ἰοτὰ πα νου “6818 ΟἸγῖϑὲ : δοοογάϊηρ ἴο [Π6 
Δα ΠΟΥ βοα νογϑίοη. ὙΠα, ατϑοὶς ἀπά ΕΣ ρΡΊ 8} ἰοχίβ δυσδηρθᾶ ἰῃ ρΆΓγΆ116] 
σοἸυτηπ8. Α Νοὸν Εαϊοη, 1 (86 δαάίίίοη οὗ [86 τοϑγρίηαὶ γοίθσθ πο θβ. 
Ομ τ άσο, δἱ [μ6 Ῥι[ Ῥ͵θββ, 1886. 12τηο. 

Ἐρτ {Π18 ὑϑδυ }} ν δη ἃ ποσαγαίοὶν ρσὶπίθά οἀϊίοη οὗἩ ἔπε Νὲνν Τοβέδσηεηξ, δ᾽] 164] πε πὲ 5 
ΔΤ ᾿πἀο διορᾷ ἴο ἔπ λον. Φάτὴο5 ϑοβόυξειε, Μ. Α., Βορίυ9 Ῥτγοΐρεβον οὐ Οσθοὶ; τπιῆο βἰδῖοβ, 
τῃαΐ ““ὙΠΘ ΟὨΪΥ ναγίδιίοηβ, ἱπίγοαμςσα ἱηΐο [18 οἀϊίοη ἔγοτη πὶ οὗἁἩ ἤοῦοτε ϑίθρμοηβ, 1550, 
(θεβ: 4659 οοσδβίοπαὶ σμδηρεβ 'π ἴα ρυποιυδείοη, δηὰ {1|6 σοτγροοη οὗ τηπηϊἔοβε ἐΥροργαρῃϊοαὶ 
ΘΓΓΟΙ5,} γα ἴΠ6 ζ0]] ον ηρ : ---- [πη δι. νἱ. 24, ἀηὰ 1μ]κὸ χνὶ. 14, 6 νογὰ μαμωνᾶ 15 π ΌΤΙΩΪΥ 
Ρυϊηϊοὰ δἴξον Οτλοβθδοῖι ; ψἤθσγθαβ ἰῃ ϑίθρμοηβ ἰξ γασῖθ8 Ὀοίνοοθη [ἢ6 εἰηρίο δηὰ ἀουθὶα μ. 
2. 1ῃ Μαῖί. χχίν. 18, 14, {6 ογτάου οὗἩ {Π6 νϑῦβοβ ἷἰβ ἱηνογίθα, ἴ0 τῆλ 1ἰ δρτοὸ τι [Πα 
ἘΠ ΡἸἸβἢ νογβίοη. 8, ἴῃ Μαιχῖ χῖν. 19, Φοδη υἱῖδ. 9, "οτηδι}8 χὶ!. 5, καθεῖς 158 υἱηἱέοστα] Υ 
Ῥυϊηϊθα 858 οπὸ ποσγά, τβϊοῖ, ἰὼ τὴ6 ὅτεῖ ραββαρο, δίθρ!θηβ ἀϊνιο8 ἰηἴο το. 4. ἴῃ 1 Ρείογ 
111. 11, τ τνοσά5 ἀγαθον' ζητησάτω ἀτὸ τεϊαϊηποά, (πουρὶ Ομ 64 ἰη ΘίοΡ θη β᾽ 5 Θἀϊίοη ; 85 1818 
οὐ ἰϑϑίΐοη δρρθδσβ ἴὸ μάνα θθϑὴ Ῥυγοὶν δοοϊἀθηῖαὶ, σΟΠΊΣΑΓΥ 0 4]1 Νῖ 8. γετγβίοῃβ, δηὰ ἔοσγιηον 
οὐϊιϊοηβ. [πα τηδυρίπαὶ τοΐθγθηςσοβ, τυ ἱο τὸ ἰπγοάυσοα ἰηίο ἰπὶς οὐϊκίοη, ἐπα γα πβ]8- 
τίοπδβ, ἱποϊοκεά οί Ὀὑγδοίκεῖβ, ἀτὸ {Ποβθ, το ἢ πᾶν ὕθθη δα θα κυ θβοαυ δ} γ ἰο 161], 
οὨοΗγ »γ Ὦτγ. ΒΊαυποΥ, ἱπ 15 Γουβ0η, ρα] βμοὰ δὲ Οχίοτα, 1769.᾽ 

64. Ἧ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. Το Νὸν Τοβιδιηοηΐ ἴῃ ασθοκ, οἢἰ ΘΗ͂Υ ἔτοια 
ἴμ6 Τοχί οὗ ΜΙ], νι οορίουβ ΕἸ Ρ] 8ἢ. ηοΐθ5.. . . . Τὸ7 ἡ ΒΙΘἢ 86 δηποχϑᾶ 8 
ΟΠ γοποϊορίοαὶ Ηδγιιοηγ, δηὰ γα 6 χθθ. Βγ ἴΠ6 Εου. ὙΠ] πὶ ΤΈΟΙ,- 
ΤΟΡΕ, Μ.Α. Τωοπάοῃ, 1887, 8νο. 

Ερτ δὴ δοσουπὲὶ οὗἉ {Π|15 οἀϊίοπ οὗ ἔη6 Οτοοῖς Τοβίδιηοηξ, 5δθ6 [86 (τ ϑζῖδη ἩΙΠΘΙΠΥΒΏΘΟΥ 
ἴον Εορσυδγυ 1888 (νοὶ. χχ. ὑη. 65--70.). 

6ὅ. Τα Νὸιν Ταβίδιημθηῦ ἴῃ ατθοῖκ δηα ἘΠ 9115}, 1} {Π|Ὲὸ ἀ8ὺ}] Μαγρίηαὶ 
Ἐλοΐδγθμοθϑ δηᾶ Εθδάϊησβ, ἃ Μαγρίηαὶ Ηδγιηοηγ, οὐ Οὐποογάδσπορ οὗ Ὑ ΟΓᾺΒ, 



δοσῶ 1Υ.] Οτοοκ Τεδίαπιοηίβ. 4] 

δΔηἀ ἃ σταἀδυδίοα οΟἸ]οοοη οὗ ναγίουβ Βοδάϊηρβ ἔγοτη ἀὐ β δ. ἢ. Ατταηροάᾶ 
δηὰ οαἀἰϊϊοα Ὁγ Εἀπαγὰ ΟΑΛπῦννει, ἢ... Ογχίοσα, 1887. 2. νοἱβ. 12π|ο. 

66. Ἧ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Οὐ βθδο!ββ Τοχῖ, νἱτὰ 186 ναγῖουβ Εοδά- 
ἵῃρ8 οὗ Μ}}1 δῃὰ ὅϑὅΐομοὶϊζ. ]1ωοπάοῃ, 1887, Β1η8}} ϑνο. 

“ΤΉ {Π|6-ρᾶρο, Ὀτγίοῦ δα 1'Ὲ 15, ἀθβουῖε8 6 σοῦῖκ γοτῪ νοὶ]. [Ι{ ρῖνοβ ἴπῸ τοδάσθσ, ἰῃ ἃ 
Ῥογίδθ! 6 ἔοττω, ἴω ποσί, ἐπ γοδάϊηρε οὗ ἴσο ψο]}-Κηονη ἰοχῖβ οὔ πὸ Νὸνν Τοβίδτηθπε. [π 
δαάϊκίοη ἰο {ῃ15, Οὐ εβῦδοἢ᾽ 5 ὑσοῦβῦ]α γοδαΐημρβ τὸ σίνθη ἴῃ ἴσοϊ-ποῖοθβ ; δηα ἴποτο 15 δὴ ὑπο] 
δῃά οοτηροηάίουδβ δοοουπῖ οὗ πε νατίουβ οἀϊιοης οὗἩ [6 Νον Τοβίδτηοπι ῥτοῆχοα, τορεῖθοῦ 
ὙἰῈἢ ἃ ΠΑΓΤΩΟΏΥ,᾽ Ῥτοβοηρ βοπιε ἔδδίυτοβ οὔ ἀϊβΈτοπος ἤζοτ ἴμεν δτυδηροτηθηίβ, “ οἤτοπο- 
Ἰοσὶςαὶ δπὰ οἵδπογ υϑ6Ά.}] ἰΔ0͵65, ἰοροῖῃον νι ἢ ρᾶγ}} 6] ραβϑβαρσθβ σίνθη ἰῃ ἴΠ6 τηδτρὶη." Βυϊο 
Ῥτοΐδοοβ δᾶζὸ ργοῆχοά (ο ϑαδῇ ὕοοῖ ; διὰ, ἴον ἴπθ σοηνθηΐθησο οἵ ἴῃ 056 το τῇδὺ 1536 15 αἰ οι 
ἴον ᾿βοοϊορίςδὶ ριγροβοβ, ἃ Ὀοὰγ οὗὨἉ ραγβὶ] οἱ γοΐθγεποεβ 5 σίνοη ἴῃ ἴπ6 τηαγρίη ; δηὰ τη6 ἔδςΣ γ 
οὗ σοπηρασίβοῃ 15 τη οἷ ἱπογθβϑο ΟΥ̓ οὐυβογνίηρ ἃ ἀἰϊδεϊηςι ποίϊδιϊοη ῸΥ ρῬάγα}] 6} 5 οὐ β'πρὶθ ρα9- 
ΒΑρ 65 ΟΥ ἰά685, πὰ (Ὃν ἱΠο86 ΓγΠἰβῃϊηρ ἃ ἀοίαιϊοά πατταῖϊνο οὗ [ἢ 6 βδῖηθ ουθηῖβΊ Οτγϑδῖ σαγα 
[45 Ὀδθῃ ἴδίκθῃ ἰο δάτλϊξ ΟἿΪΥῪ βυσΐ 85 ἀγὸ σϑαἶΐγ, δηὰ ποῖ πΠΟΥΟΪΎΥ Ὑϑυθ. ΠΥ, 16] ραββαρβοϑβ. 
“ὙὍΠα νοτῖκ 15 τ} απὰ οἰθασὶν ῥγίϊηιοθὰ, ἀπά πᾶς ἴτσο οηρταυΐηρβ, ἃ ςοἸουγοα [Ἀς-51γᾺ1]6 δροςοὶ- 
τήθῃ οὔ ἴπ6 (οιϊίοῃ τηδηυβογῖρε" οὔ μα ἴουν Οοβρεῖβ, “ δηὰ οἵ ἃ τη δηιβοτιρι οὗ 1π6 ἘΠ᾽τίοθητῃ 
ςοπίυτγ ἰπ (Π6 σεγεῖσε᾽ οὗ οσάϊηματυ Οτθοὶκ “ σμαγδοῖον," (Βυιεῖδιι Μαρασίπο, Εθθσγυδγγ, 1838, 
ν0]. χῖ!. Ρ. 179.) 

67. Ἡ ΚΑΙΝΗ͂ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυπι Τοβίδιηθηίατη τοὶ, ροβὲ “οἷ. Αὐρ. 
Ηρη. ΤΙ δηπ πὶ οΟἸ τὰ Ῥτοῖ, 1.108. Δα βάδιμ ορἐπιογιπὶ ΠΠΟΓΟΓ πὶ 86 υ 418 
ουγὶ8 ΤΟοορΒοΥ, μϑοϊοπυπιαυσὸ νατγϊθίδίαπαλ ποίδλυϊ, Αὐυρυδβίυβ ΗΆΑΗΝ. 
ἘΜιτο δἰθγοοῖγραβ. 1ρμ8ἰ6, 1840. 8νο. 

67." Νονυι οβίδιηθηΐαπι (ἀτεοὶ, ρΡοδβί 4. Α. Η. ΤΙ ΙΔ ΠηΠ), ΟἸἸπὶ ῬτοΥ. 
Τ71Δλρ8. δὰ βάοπι ορμμογυτα Πγογαπι ΒΘΟῸ 418 ΟἸΓῚ8 ΥΘΟΟρΡΏΟΥΙΙ, Π, ΘΟ ΟΠ Τ- 
406 ναγιοἰδίοῃα ποίαν Αὐυρυβίυβ ἩΔΛΔΗΝ, ἴῃ Αοδά. Ὑγαιϑι. Ῥγοίββϑογ. 
ἘΔο Αἰηθγίοδηβ βίογαοίγρα ; ουταηΐο αναγάο ΕΟΒΙΝΒΟΝ, Κ᾿. Τ. Ὁ. Νρο- 
Ἐοζγδςοὶ οἱ Βοβίοηϊοθ. 1842, ὃνο. 

ΟΥ̓ Ῥτοΐδεθοσς Τιςπληπ 5 τοῦ! τηδηυ αὶ οὐἀϊιίοι οὗ (μὰ Οτοοῖ Τοβίαπιοηὶ, ἃ ὑτγοῦ οξίοο 
᾿ς Ὀδοη φίνοη ἴῃ Ρ. 32. Νο. 42, δυργα.. ὙΤθδῖ φδαϊπίοη θείης Ἰοηρ βίῃος οχἰδυβίο, (Π6 
Ῥυλὶίδπον, Με: Ομασῖοβ ΤΑΌΘΗΝΙΤΖ, οὗ οἱ ρζὶρς (ἴο τι μοβο ᾿ἰρογαὶ οπτογρτίβα Ὀ10] τα] βειάςηῖς 
8. ἰδγρεὶν ᾿πάουιοα ον νασίουβ ν᾽ 8 0]6 ον 5), δρρ] θά το Ὁτ. Ηδῆη ἴο υπάογίαϊε ἃ πον 
εὐϊιίου, ψ ἢ βυσἢ ἱπηργονοιηοηῖβ 88 δ6 σρῆς ἘΠ] Ῥτοροῦ ἴο τηᾶκθ. ΤΠ6 ᾿πρτγονοιηθηῖβ 
ψηϊσῃ Ὦτ,. Ηδῃ [δ8 τηδὰθ ἃγὸ 50 σοῃβίἀθγαῦ]6 85 Σι5}}}γ ἴο δητ 1} 6 ἢΐ5 ἰαθουτε ἴο ἀϊδιϊηςοῖ 
ἀπά Ὠδηουγαῦϊο ποῖϊοθ. Ὅδο (]]οννίης ἴ5 Πα ρ]δη δἀορίοα ὃν Ὦτγ. Ηδῃη: --- 

Εἰγϑῖ, 6 οοττοοϊοά 4]}} ἴπ6 ΓΥρορταρ οὶ ΘΟΥγοσβ ἰῃ ΤΙ ΙΔ ηΠ 8 οαϊἴοη, 85 γγ6}] 85 οὐτοσβ ἢ 
Ῥυποξυδίϊοη, δηὰ ἴῃ 5οπηθ ἰπβίδῃοας [86 ἸτηΡΓΟΡΟΓ 56 ΟὗὨἨ σΒΡ1(4] ἰοἰἔοτβ. “ΤῊ δοοοπίμειοι 
αἶξο νγᾶβ (ΔΕ Υ ἸῺ ΤΩΔΏΥ 6668, 5 ψ:ὲ}] δ5 [6 τιοάς οὗ υυϊτῖς; ψοτὰς ἢ [πο οογοπῆς, 6. Κὶ. 
κἀγώ ἴον κἀγώ, ἄς. Τῇ Ἰοΐα βυββογιρὶ ἴῃ δυο ἢ νοσάβ 88 εἰκῇ, οὐ ἰοὰ θγ ΤΙκειπδηη, Η]λη 
ἡυάχοβ ἴο "ΡῈ συοησὶν οταϊ το, δηα [85 τοβίοσοὰ ἰ. ὉὍμὲ οἰγουϊηῆοχ τετηονοὰ Ὀγ ΤΙ πιβπη, 
ἷπ βυοῖ ψοτὰβ δ8 ϑλίψις, λαΐλαψ, ἀπά {πε ἴἰκο, Ηδῆη τοβίοστοβ. δίδῃυ οἱπὸῦ διῃα]θσ ἔν} 8, 
ψἢϊςἢ ἢδ βροοϊῆος5, μΒὸ Ὧ835 ἰαυουγοά ἴο οοττοςοῖ ; 8δ5 νγ }] δ (π6 ἀοίροϊβ δἰγοδγ οπυιϊηπογαιοά 
δῦονο. 

ΤΏυΒ τηυςῇ, 85 ἴο σοσγθοΐῃθββ ἴῃ πο μεϊητίηρ οὗ ἰμ6 πον οἀϊίοα, Ναοκχῖ, 88 ἴο ἴδε σῃοϊςθ 
οἵ τοδήϊηνβ. : 
Ηδη Πᾶς οχῃιδίιοά, ἴῃ ἐδ τηιτρίη οὗἩὨ τ[Π6 ψοσίκ, ἴΠ6 νδυῦῖοιβ γοδαϊηρα οὗἩ ΟΥ᾽ βΌδοἢἘ ἴττο 

ἰδίου οἀϊίοπα, ἴποϑο οὗἩ ἔμθ ἤτεε νοϊιπηο οὗ ἴπὸ τηϊγτὰ οαὐϊοη ὈΥ ϑ6.}}2, δηὰ δ]50 ἐπ τοδαάϊηρςε 
οὔ Κηδρρ. οἵ ϑοιοὶς, δπὰ οὗ 1,δομθδπη. ΤΏ αὐυτενϊδίϊοης στο ἄγα τἰϑοὰ ἴῃ γοΐθγγεϊηρ ἴο 
ἔδεβα δυὐτμου ἶοθ, ἀγα 4}} βυ βηοἰοπιγ ἐχρ] δηθὰ ἴῃ (Π6 ργοίδοθ, 7Τμ6 νδγίδιϊοῃβ ἔγοπι [ἢ 6 
Τεχίκε τεσερέμε ἅτὰ 8150 ποίθα ἴῃ (Π6 τηασρίη. ΤῈ τηοάο5β οὗ ἀοβι ηδίιρ; δυϑροοίοα οἰαιιβο8, 
δηὰ οὗ πιατκὶηρ ἴΠ6 θορσίππίῃρ οὗὨ νϑγϑοβ, ἃσθ 41} Ὄχρ]διποὰ ἴῃ {π6 ῥγοΐδοθ, απὰ δρρϑὲῦ ἴο 6 
ΖοῃογαΥ οαδΥ δηὰ }ιἀϊοίοι!β. 

“ἾΤΒα στοϑοοϊνοὰ ἴοχῖ, ἴπ6 φὐϊίοῦ 88 γ9, 18 ἤθνοῦ δδπασοιιοὰ νἱϊποιιΐξ 186 τηοδὶ τε ΠΥ 
τοῶβοπβ. Ἦμθα ποῖ 15 ἃ ἀἰδαστοοηθηΐ δμοηρ ογ οὶ οαϊοτβ, ᾿᾿ ΒοίΠου ἰξ δῃοι]ά [6 
δἀπι!ἰοα οΥ τοὐεοϊο, Ηάμη πὰς ἰδίκοη οατὰ ἰο ποίθ Ὑἴο διὰ ἴοσ ᾿'ἴ δῃὰ το ὅτὸ δϑαίϊηβε ἰΐ. 
ποτ δ6 [85 ἀϊβοτοι ἴῃ ἰυσκιηοηὶ ᾿ἥγοιη οἵαν οὐ ἰςβ, 1116 πδίυτο οὐ ἢὶ8 ἀρρϑαὶ ἴο ἴἤοτῃ 
δάνογεϊβοβ ἴΠ6 τοδου ψῆο ἃγὸ νι (6 οὐϊίοτ, δἀπὰ ψῆο δγὸ δβαϊπδί πῖτα. [ἢ 5Βοῖὴη6 68568 
ἢς ἀϊθῆοιβ ἴτοπι δὶ] οἵ ἔμϑῖῃ ; δηά τῆθη, δἰ που ρὴ Πα ἄοοβ ποῖ βίδίε ἢ15' ΓΘΘΒΟἢΒ ἴῃ [ἢ 6 τηδτρὶπ, 
θοοδυδο 1π6 πδίιγα οὗ πὶ ρἴδηῃ ἕου 8 Εἴτα τΏυ5 ἴο οπίαγζο, γοῖ Π6 ΔΒΒΈΓΣΟΒ ἢ18 γριάθυβ ἰῃας 
Βα ποὺ υρηΐζυσοβ ἴο αἀΐδββοηὶ ἤγοπι 41} {π6 οἴὺ οὐ ἶσα] θα! ἰοηβ, υπ]θθ5 ἢ ἢδ8 δὶ Π6 
ἀδρϑῖης ἴο Ὁ6 ροοά απὰ ἴοτοΐ]ε τϑϑβοῦβ ἴος βδο ἀοΐπῷ. ᾿[Ἴ6 ογτ]08] τοδάθγ, ἴῃ ϑυιοῖ ἃ σα56, 
τυσὶ τοβογὲ ἴο δ οἴξίοί ἢ, οὕ. Οτθεθδο 5 βοοοπμὰ οὐιτἰσαὶ οαἀϊζίου πὶ ὑπνο γοΪπη65, ΟΥὁἨ ἴὸ 
δοιοΐζ, υῆοτο ἢ6 ψ}}} ἤπά τηοβί, ἱ ποῖ 8}} οὔ ἴ6 δυιῃουιεῖ6β οὐ σ!οῖ τπ6 Ἰυάρτπεπε οὗ 
Ἡδίνη τοβῖς ; Οὐ ἱπ σα86 ἢ 4065 ποῖ Πηὰ 56ι|53οϊΐοη ἴθοτο, ἢς6 πιυβὲ τοβοσὶ (0 ἴη6 οοηϊοχῖ, 
δῃά ἴο {π6 σοτηράτίβοη οὗὨ ρϑγα]]οὶ ρϑββαιοβ. 



42 ατεοῖ Τεβίαηιθηζ8. ΓΡΑΓ 1. ΟἹ. 1. 

“ει τ] θὰ βθθῃ, δὲ οὔσοϑ, ἔδὶ ποτα 8 ὯῸ Ῥσοροῦ ρτουπα οὗ οοτηρ]αΐηξ δραϊηδὲ (6 
οἀϊζοτ, ἴὰ 118 οδ86, ὑὕδαδαιιβο Β6 ἢδ8 ποί ἀοίδιϊο ἢ15 τρββοῦβ; τ ἴο αο {δ ὶ5 νουϊὰ "6 ἴο 
5.01} (Π6 τνοτκκ ἰπίο ἃ ὍΤΙΩ 50 ἰαγᾷο, 85 ἴο ἐγιιξέγδξε ἴπα ΟΡ )θςξ ΟΥ̓ πηΔἸκρ 8 τηδπιι8]." 

Ταῖς Ὧν. Ηδἤη ἢ85 ρσίνοι “ἃ σγίαδια οὗ 41} ε{πῶὶ 15 σοπίαϊηοα ἴῃ {π6 νϑγῖουβ γοσθηβι 5 
οὔ Νὸνν Τοβίδιποης τοχὲ, το ἰ5. ΟΥ̓ ΔΩΥ ἱτηρογίδηςθ. Οτοβθδοἢ 5 ἰαβὶ οἀϊιίοη (1796, 
1806), οοηίδίη5 οτηδθοάϊοα 4}} ἐπα οὐ εἰσ 4] γθβϑ} 18 τ ἰσῖ πδα ρεθοοάρα {μαῖ {{π|6 ; ἀπ ϑοῇοϊχ, 
δομιυΐ,, ΚΎΑΡΡ, δῃὰ 1,δομιηδηηῃ, πᾶν σίνθῃ ΠΟΘΙΪῪ 41 ταὶ μδ5 Ὀθοη ἀδνοϊοροὰ βίποα ἐμδὲ 
Ρογϊοά. ΑἸἰπιοβὲ θνθγὺ τῃοηῖῇῃ βοίηθ πον γοϑδάϊηρβ γα σομηηρ ἰο ᾿ἰσθῖ, δηὰ {πὸ τὺ ἰς {8 
Ῥτοραγίηρ ἴῸγ ἃ ογι ἴσα] γοοοηβίοη δὲ ἃ ἔτισε ροτὶοα, τς Χ1}} ρΐδοα 41} ργοοράϊηρ οαϊτϊοης 
ἸΏ ΤΟΥ ΟἹ ἴδ 5161 οὗ [Π6 ἰδίοτ!Δῃ οὗὨἁ οΥΣ ΕἸ οἾβη,. 

Ἅ]η δαάαϊτίοῃ ἴο {Πὶ8 ἱπηροτίδης βυ]αῦυ5 οὐ (Π6 οΥγί το 41 τοοθηβίοηβ, τ] ἢ Ἡδῃπ ἢ 85 
Ῥταοβθηϊοα ἴῃ 8 τϑαγρίη, Ππῖ8 θα οη ρόββθδβθβ βοπα Οἴποῦ δἀνδηίαροβ ΟΥ̓ΟΣ ἴΠ6 ργθοθαϊηρ' 
τηβηλδὶς οὗἩἨ [15 παῖαγο, σῇ ἀθβοσνο 8. ρϑβϑιηρ ΠΟΙΙςσΘ. 

“ΦΪῺ δ Ρτσοϊδροιϊβθποπ οὗ βοπῖθ ἰδηστ δα [45 ρῖνοι. ἃ ὑσιοῖ, θὰ φυϊίο ᾿πιο] σι Ὁ] 6 δπὰ 
ΔΡρτορτίαϊῖο, ἀδβοσγρίϊοη οὐὨ 41} {πῃ ἱπηρογίδης ὠποέαΐ τηδηιβοσιρίβι Τ686, οχίεῖο ἢδνο 
Φοπογα!ν ἀδοτηθα ἰο μ6 ἴδε τπηοϑὲ δηοϊθηξ δηὰ οὔ ἔπε Ὀδβὶ δι μβοσῖγ. Ὑμοῖνγ πδηλε8, ἀϊβέϊπο- 
εἶνα 4ι4 1{168, Ρτοῦ δ ]6 ἀρσο, οχίθηϊ οὗ οομίοπίβ, πὰ τὰ 6 δυτῦοὶ υϑοὰ Ὀγ οτἰεἰς8 ἴο ἀοδίσπαίο 
186 πὶ, ἀγὸ 4]] ἴο "8 ἰοιιπὰ ἴῃ Ηδμπ᾽5 ἀοβοτρίίοη. ΠΟ πηδηυβογιρὶβ πῃ (Π6 ομγδῖσα ΟΥ̓ 518]}- 
ἴοχὶ ὅτοοκ δὸ ἴὰ5 ποῖ υπάογίαδοη ἴο ἀθβοσρα; Ῥδϑοδῦβο, ἃς Ὧδ {Π|ηΚ5, 1Π6 στοδῖ τη8885 οὗ 
ἴποπὶ οτιρσιηδῖοά ἰπ (Π6 θη ςοπίυγΥ, δὰ ΟἿΪῪ ἃ ἔδιν ἴῃ ἴπ6 πίπίῃ.. ΟἿ οουτδο, "ἴ βυςἢ 8 
ἴῃς ἴδοι, [6 νεῖρῃι οὗ δυιϊῃογιγ Ὀο]οηρσίηρ ἴο {ΠππῚὰ τηυβὲ Ὀ6 5π|8}}. ὙὉῃο μποΐαὶ τηδῆυ- 
βου ρίβ ἀγὸ αἰνιἀϑὰ ᾿ῃηἴο ἔοι οἶἰαββθβ, υἱζ. 1. Μίδηυβοτιρία οὔ ἴΠ6 ΟοξροΐϊδΒ. [1. ΟΥ̓ πε Αοεἰς 
δὶ Οαΐίμοὶις ΕΡ!5.1.5ὅ. 111. ΟΥ̓ {πὸ Ερίβι]ο5 οὔ Ῥδὰ]. ΙΝ. ΟΥ̓ τε Αροοδῖυρϑβο. ---- ΑἹ] 
[6 ἱτπηρογίδπε οπθβ, Ὡπᾶογ οδοῖ μοδα, ἀγα βροοϊδεοὰ δηὰ γῆν ἀφβοτιθοα, Νοχὶ ἴοὸ {15 
ΞΥΠδῦυβ ΟΥὨἁ ἈΠο14] τηδπιιβογι ρὲ σΟτη65 ἃ ὈγΙοΓ δοσουηῖΐ ΟΥ̓ {Ππ6 δητίοης Κεγείομα ταδὰθ ἀϊγοοιν 
ἤτοι ἴῃ6 Οτροῖκ. Τῆιοξο ὅγὰ πὸ [1414 δπαὰ οἵδον 1,8 πὶ νογβίοης Ὀθέοτο ἴπο εἶπηο οὗ Ψογοτη : 
186 Ψιυϊσαῖα Ὀγ Ψεέζοιῃο ; ἰῃ6 Ῥοβῃϊίο οσ ΟἹὰ ϑ'γσγίας, ἀπά αἷβοὸ ἱπῸ ἈΠ οχθηΐδη ϑγγίδο Ψογ- 
δίοῃ ; ἴῃε. Ερυγριίδη Ψαγβιοηβ; ἴπΠ6 ΕἸ Πίορις, Ασϑῦις, Οοιμῖς, ἀπα ϑδανοηϊς ογβίοηβ. [1,αεῖ 
οἵ 4}} 5 ἃ τοΐδιθηςθ ἴο ἔπ οἰϊδίϊοπβ οὗ ἔμ Εδίμοσϑ, δπὰ {Π6 παΐατγο οὐὨἩ {πὸ ἄρρθαὶ ἴο {Π θη 15 
ὑγιοῆν βἰαϊοά, Ἰπαβπιιοἢ 89 ἴπ6 Μασβίοπβ δηὰ {ΠῸ0 Βδίποιβ δύο οἰϊοὰ ἰπ Οείοθθδοι δηά 
ϑσῃΟΙΣ, 85 ΙΓΏΘ5569 ὉΓ ΟΥ ἀραϊπϑί ΔΏΥ Ῥδγιϊσ δῦ τοδαϊηρ, δπὰ ταῦ 6 ἴἤοτα ἔουηὰ, ΗΔ πη 
ἀοο5 ποῖ ῥγοάισο {Πθτὰ ἴῃ 18 ππαυρῖὶηθ. Ηὸ σοι] πὸ ποσὰ ἀο (18, 'ἴῃ σοπείβίθιου τ 18 
Ῥίδη, ἔπ π6 τνουἱὰ οἷα 8}} {Π|6 πιδημβογιρῖ δι οτιῖθ5. Τῆς τγοβυ]ῖς οὗ ΑἰΪ (6 τθοθπβίοηβ 
5 ψῃδὲ Ηδπη μᾶ5 ὑπαογίακρϑη (0 σῖνο, ποῖ ἴῃ6 ῥγόσθαβ ὈῪ τῇ ιοἢ [ἢ 086 ΓΘβ] 5 σγογο τηδὰθ 
ουἵ, Τῆο Ἰαγρσοὸγ οαϊτίομβ οὗ οϊξίθι , Οὐ οθδοἢ, ὅοῃοΖζ, δὰ 1,δοϊτλδπη τηϊβὲ Ὀ6 ς0}}- 
Βυ]τοα ον [6 ῥγοόςθβ5. 

“ ΕνονΥ τῆϊηρ ἀδουΐ [}]18 οαἀϊείοη οὗἔἨἩ Ηδἤῆη τπσθᾶτγϑ ἔπ δἷν οὔ σζτοαῖ ποδίηθρεθβι Ὅηῃε ἴγρο ἰς 
Θχςοο] θη; 6 ρᾶρογ ροοά; (π6 ῥγίπιίϊηρσ ἀπυϑια!}ν σοττοοῖ; δηὰ (Πς ροϊηξηρ, ἠυάϊςϊοι. 
1Ὶ 15 ἴγῸ]γ ἃ τνοτὶκς οὗ πεμέέμηι ἱπ ρατῦο. ὍΠ6 τον [148 ὑείογο πἴτη (Π6 ἀοοϊςίοης οὗἁ ἃ}} {Π6 
αἰβειη συ βηοα τοσοπὶ ἰοχίς-ογἰς8, 5. τγο]] δ5 {πὶ οΥ̓͂ ΗΠ ΔΠη ἰτηβοὶ δ, Δηἀ ἢθ 15 ᾿πογϑίοτγα δὲ 
Ἰιθογίν, ἀπά ἰς τη βῃοα τὶ [ἢ πηθδη8, ἰο οχαπιῖπο απὰ ἰπάσε ἴον Ὠΐπιβο] 3, Ηδθη ἀοα5 ποῖ 
διπὰ πα ΕΥ̓ Π18 σὴ Ἰυάσιηρηί, Ὦοη Βο αἰβοτε ἴτοτα οἰμοτβ, Βα ρσῖνοβ ποῖϊςο οὗ [ῖ, δπὰ 
(6115 τ1π6 τοδάοσ ΠΟῪ οἴμποτβ αν ἀροϊάτα." (ΒΙΒ)οίμεοα ὅασσα, Νὰὰνν Ὑόουκ, 1843. 
ῬΡ. 974---277.} 

Τῆς Νογίῃ Απηθγῖσαι σορσίπε 15 ὈοδιΙΛΙΪΥ δηὰ δοσυτδίοῖΥ δχοουϊοὰ ὑπάοσ ἴΠ6 80] 
οαἀϊοτβῖρ οὗ Ῥτοίοββοσ Ποθίπβοη, ΒΥ θηϊαγρίησ {ΠπῸ 51ΖῈ οὗ ἔπθ ρᾶρο, Ἡδιιπ᾽ 5 εὐϊτίουῃ οὗ 
693 ρᾶρο5 15 σοιηρτγοβοὰ πο 568 ρδᾶρββ. 

68. Νονυῃ Τοβίδιηθπίαπι στο. Ταοχίυτῃ δα ἤάοτῃ δη ΤΌ, 6 ϑίϊ πὶ 
τοοθηβιῦ : Ὀγόνθὰ Αρραγαΐστῃ Οὐ σαμα, τη οὰτὰ Ν Γ118 Γθο ΟΠ δι Ε]ΖΟ- 
νΌΓαΩ, Καπαρρὶ!, ΘΠ οἾΖι1, Γδομτηβηπὶ δ) αηχὶῖ ; Ατραπιοηία οὐ 0008 
ῬΆτΆ 6109 ᾿ἱπάϊοαν! ; Οὐτμηοηϊδίοηθιῃ Ιβαρορίοδιη, ποίϑ δ ῬΙΌΟΡΓΒ ἰθ66- 
το θὰ5 ΕΠ4. βιθρμδηΐσς τότ δία ΜΙ] Δης, ΔΜ αὐ Ποοῖδμ, (σ᾽ ΒΔ  ἰδπο, 
Ῥγωτηϊϑῦ ΖΕ ποίμυ5 ΕΥὐΣἀογίουβ Οομβίδη 8 ΤΊΒΟΗΕΝΡΟΒΕ. [ρ81α, 184]. 
ϑαθαγα 121η0. 

ΤῊΪΩ οὐϊιίοῃ τι} } 6 ““ Γουπᾶ τι5681}} ὃν ἔποβα τ ῆο νυ δ ἴο Ῥοβ58655 ἴῃ ἃ 5Π184}} σοτῃρδϑβς {{Ἰ6 
Ἰαἴοϑι ἱπίοτγπιαιϊίοη οἢ ἴπ6 βυθ)οςεῖ οΥ̓́νασίουβ τοδάϊηρβ."" (δουϊνοποι᾽α ϑυρρὶ. ἴο 1π6ὸ Αὐΐῃο- 
τιβεὰ Εἰ Ἰβἢ Ὑοτγβίοη οὔ ἴπ6 Νὸνν Τεβῖ. νοὶ]. ἴ. ἡ. 31.) ὙΠα ρῥγοϊοροπηθηα ἱγθαῖ, --- 1. Οπ 
(Π6 ἀΠἴεγοπὶ τοοθηβίοηβ οὗ ἴῃς ἴοχὶ οὗὨ {π᾿ Νονγ Ταβίδπιθηςϊ, ὀβροοα! νυ (Παὶ οὗἩἨ Ὠτ. 5 ΠΟ] Ζ, 
οὐ “Ποιὰ ἢ6 ἰς ὈΠΙΛΟΓΟΙ ΠΥ βονοῦθ. 2. Οἡ (δὲ ρ]απ νῃϊο Πγ. ΤΙβοπαπάοτε ρυτϑυοα ἴῃ 
Ῥτοραγίηρ 1ῃ}9 οἀϊίοι ; δῃὰ 84. Ομ 1π6 οὐἀϊεῖοῃβ ςοἰ ]αἰοὰ νυν ἢ πὸ ἴοχὶ οὗ Ὠ15 ὁση οαἀϊίοη. 
Το πόδα πὸ [85 δὐάεά, 4. Απ ἱπάοχ οὗ {ΠπῸ οὐ εἰςα] διὰς ἴο ψῃϊοῃ Πα Πδὰ τοοουτβο (Μδπηυ- 
βογῖρί5, Μοτβίοηβ, δῃὰ τἴπ6 Οὐθοκ δηὰ 1, αἰΐπ Ἐδίμοτβ, δὰ οοο] οβἰαβῖῖοαὶ τυτῖ(6 5), δπά οὔ {πὸ 
οοῃττδοῖοα τοίογθησοβ ἴο ἔποπὶ σῆς ἢΘ Ἰὰς δβἀορῖοα, Ἐο]] ον (ἢ 6 βίορβ οὐ συ οβΌδοἢ, 
6 85 ᾿πγτουρῃουΐ ρσίνοη (Π6 φγραοτηΐπαποα ἰο ἴΠ6 ΑἸοχαηάτγίαη οὐ Αἰγϊοδη τηδηυβοσρίβ. 
Τῃὸ τοχὶ 15. ΨΟΥΥ ὨΘΔΕΪΥ ῥτϊυθά ἴῃ ἸΙοπρ ᾿ἴποβ, (Π6 νϑῦβοθ ὑοὶησς οχὨ ϊρα ἴῃ {πὸ ουΐον 
τιλτρίη, πὰ τῃ6 Ῥαγα] 6] ραπβασος ἴῃ ἴπ6 ἱπηοῦ τηδγσίη. ΤΊ νασίοιβ γοαίπρς ἅτὸ δὲ [Π 6 
ἕυοἱ οὗ {πὸ ρΡαρο. 8|ὸ τυ ροσταρῃῖςαὶ οχοσι θη ΟΥ̓ {Π15 φαἀϊεοη 15 ὙΟΓῪ ποιῖ, 
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69. Ἧ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νίονυπι Τοβίδιηθηίυμι ἀτθοὸ οὐ [Δ ηὰ. Ιη 
ΔΏΓΙΑΠ15 [6 δῦ θυ5 Τοχίατῃ Κ Ἔγβί οηἑβ  αἱραῦῖς ἱπάδρσανῦ, ΘΟ ομόβαὺθ νυ πίθα 
ϑίθρηδηὶ ποίαν, Κ΄. 5. Ὑ ἜΠΘΓΆ 11 Φάσοῦ ἴῃ σοηβιϊασι Δα ᾽ΐο, (οπβίδῃτπι8 
ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΒΕ. ΑΓ βὶ15, 1842. Τροσὶαὶ ὅνο. 

Το ἕοχὶ οὔ ἔπ Οτεοκ Τοκίδτηθηΐ δηὰ οἵ πὸ δι Ψυ]καίθ νουγβίοη 18 ρυϊπίθά πὶ Ῥϑγβ οὶ 
οοἰυτηηβΒ. Αβ «δ ογιτῖοδὶ οαἀϊιίοη ᾽ξ 15 οὗἩ Ὡ0 νδὶυθ ἴο ἔπε βοῦοϊδσ, 85 ἴμοβϑθ ναγίοι"βϑ γεδάϊηρβ 
ΟὨΪΥ 8ΓῸ 5οἸθοϊοα ἔγοτι σατο τηδπιυδβοσὶριβ τσ ἢ τὸ ἴῃ δοσογάδλησα τὶ τη6 ΟἸοπιθηϊτὶ πο 
εὐϊείοη οὗ ἴπὸ 1,δέϊη νυϊχαῖα νογβίοα, [Π6 ΟὨῪ νογϑίοῃ δἰϊονοὰ τὸ 6 δυϊμεπίϊς Ὀγ 1Π6 
Ἐοπκϊδὴ στοῦ. [Ι͂ἢ 1Π6 δρροῃαϊχ αγὸ ργϊηϊθά (ἢ ναγίοιιβ γοδάϊηρβ νυ ὶς ἢ οσοιγ ἰπ Ποῦοτι 
διερμθησβ {π|γὰ φἀϊίίοη ( Ῥαγίϑ, 1550), δηὰ ἵπ ΟὐἹοβθδοῖ 5 δοοοηὰ οὐίοηυ (Ηα]6 ϑαχοπιπη, 
1796--- 1806) οὗ τ1πὸ Οτοοῖς Ταβίδιπθηϊ; δπὰ νοῦ τοδάϊηρε αἰ ον ἕγοτη ἴΠ6 ἰοχί 85 ρτιπῖρα 
Ὀν Τιροβοηάοσ Τὶ οἀϊτίοῃ 'β 8 σοτηραπίοῃ ἴο {π6 ἐτηροσίδὶ οοίανο εἀϊτίοη οἵ ἴπ6 δερίυδ- 
δἰηῖ, τ Βῖ ἢ 18 ηοϊοοά ἴῃ ρΡ. 59. Νο. 22. ἱπῖγα : δηὰ βοῖ!, τῃουρῇ 5οϊὰ βεοραγαΐεϊν, ἔογιη 
Ῥδτί οὗ [86 βοσί6β οὗ εἰδϑεβὶο δι} ΠΟ γ5 γὮοβο ψοσ ΚΒ αγὸ ἴῃ σουγβα οὗ ρυὈ] σδίϊοπ ἴτοτα ἴπὸ ὑτϑβδ 
οὗ Μεκεσβ. Πιάοῖ. Τδδ νοϊυτηο 15 Βοδυ ἘΠ }}Υ ὑσὶ πιο, 

695. Νονυτὰ Ταβίδμημοπίαπι ἀποὺ, Αἀ δηϊὶὰαυοβ ἰθϑίθθ σϑοθπβαϊ, [,66- 
Τ]ΟΏΘΒαῈ6 Υ Αγϊδηΐοβ ΕἸ]Ζανίσογατ, ϑίθρμδηὶ, ἀσ  β δ 1, ποίαν ΟΠ ΒΔΓ ΠιιΒ 
᾿ΤΙἊΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ. ΑΓ β118, 1842. ὅδ1.8]} 8νο. 

Οὔο οἵ {π6 πηοβὲ θϑδυ 1] Οτοοῖκ Ὀοοῖτα ψ Πς ἢ ἨὨδ85 ΟΥΟΣ ἰδβιιθά ἔγοτῃ ἴπ6 ὑσϑββ οὔ Νἤθεβϑσβ. 
Ὠιάος. Τα ἰοχὲ 15 (πδὶ οὗ τῃς6 ργθοθάϊηρ οαἀϊεϊοη. 

10. Ἧ ΚΛΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Τὸ εν Ταβίδιηθηϊ : οοῃβιβίηρ οὗ (6 
ατεεῖκ Ταδβίδμιθηϊ οὗ ϑοβοῖζ, ἢ 1Π6 σοδάΐηρβ, θοία ἑοχίμαὶ δῃ ἃ τρδγρίπΑ], 
οἵ Οὐθβῦδοι ; δηᾶ [Π6 νϑγϊαίϊοηβ οὔ ϑίθρμβθῃβ, 1ὅδ0 ; Βεζα, 1698 ; δπὰ [86 
ΕἸχονὶν, 1688; ψ} (Π6 ΕπρΊ 5 δυϊμοῦῖβοα Ὑογβίοη δπά 118 Μαδγρῖμαὶ 
Βοπάθγίηρβ. Ιοπάοη, [1842.7 5118}} ϑνο. 

ΙῊ ἀνα νθσῪ Πθδε]γῪ ῥσχϊπίθα δηὰ ρογίδοῦ]ο οἀϊιΐοη, ἔπ τ ροφτδαρῃΐοδὶ ἱπαοσυγαοῖοβ οσουττίηρ; 
ἰα ἴπῸ Οτοεῖς ἰοχί οὗἨ ϑοῃοὶΣ 885 ὕθεῃ οδγοίὉ}}Υ σογτγθοῖθα, πὰ νου νασϊδιίοη Ὀοίπθθη ᾿ξ 
δηδ ΟΥοςθαο ἢ Β τοι! εν οἀϊτίου, ρσυϊηϊοά δὲ 1, οἰ ρζὶρ ἴῃ 1805, 88 ὕδϑι ροϊπῖβα ουΐ ; ἰορεῖϊιον 
τ 8}} 186 τοδαάϊηρα οὗὨἨὨ ἴπε να]πα οὗ ψ Ὡϊοβ Οὐοβθαο μ88 δχργοθββα δὴν παρπηιθηί. 
Το ναγίδιίοηβ οὗἩ ϑίορηθηκ, Βοζα, αῃὰ {πὸ Ε]ζονὶγβ ἀγα χίνθη ἔγουῃ [6 φαἰοπβ βρεςοϊδεὰ ἴῃ 
{πὸ 1|6. Τμο Ερ] ϑἢ δυϊπογίβθα νογδβίοη 15 ρτιπίθα δοοογάϊηρ ἴο πε ἢγεϊ οἀϊτίομ οΥ 1611 
(18ε ᾿ἴ6]1ς ψογάβ οὔ σψ ϊο μάνα θὰ σαγα Ὁ ἢν δ] ον 64), τυῖε τἴὰ6 ψΒοΐα οὗ 1πΠ6 τπᾶυρίπαὶ 
τοῃάἀουϊησβθ Τῃδ ρδγαρταρῆβ ἱπίο τίσ (μ6 ΕΣ 5} ἰαχὶ μδ8 Ὀδοη αἰνιἀφὰ ἤδνο ὕδθῃ 
ΔΙΣβηροα [0 σοττεεροῃὰ τ ἱτὰ τ[μ6 Οτρεῖς. ᾿ ᾿ 

71. ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚῊΣ ἍΠΑΝΤΑ. Κανταέξριγιᾳ. Εκ τον Τυπο- 
γραφειον Πιττικου, ετει ᾳωμγ. [ἙΔ]ῖτοα ὈΥ ἴλ6 ἰὸν. Φόβερῃ ΦοΎΕττ, Α. Δ. 
Ολμρτάρο : δὺ 1μ6 Ῥ Ῥγεββ, 1848.7 181ηο. 

Α νεεὺ θοδοι  ι] »οολεὶ οὐϊτίίοη οὗ [6 Οτοοῖς Τοβιδηθης. ΤῈ οοπίαϊης {πὸ Τοχίυ5 Πο- 
σορίι5, ἔα Κοη ἤἥοση 1ῃ868 ἤτοι ΕἸζονῖγ οαὐϊίομ ρῥυϊπίοά δἱ [ογάρη ἴῃ 1694, νοὶ} 15 ἀἰνρὰ 
ἰπίο 56 008 ΟΥ ρδγαγαρἢς δοσογάϊηρς ἴο Βεηρεῖ᾽ 5 εἀὐϊιίοη ῥγίπιοὰ ἴῃ 1734. Δὲ τῃς ἴοοι οἵἉ 
ἴα βαρ ατϑ μγϊηϊοὰ ρᾶτα] οὶ ραββαροβ ἔγοπι (οι σου] ] 685 οὐϊῖοπ, ρῥυϊπιοὰ δὲ Δπιοιογήδπι ἴῃ 
1675, ψ ὨΙΟὮ ἤᾶνα ὈΘοη σαγοία γ σανιβοὰ δηὰ οογγοοϊθα Ὁγ ἴΠ6 οἀϊίοτ, {π6 ἔν, Ζοβθρὶι 
δονεττ, Α.Μ. 

2. Ἢ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ, ἘΚ ΤῊΣ ΠΑΛΑΙᾺΣ ΔΙΑΘΉΚΗΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥΣ ἙΒΔΟΜΉΚΟΝΤΑ ἙΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΗ. Νονυπὶ ᾿οβίδιηθπίυση 
ἄγϑουμ, Ἐπ ο Ηδ]]οηἸβςα. [Εδ]οα Ὀγ {86 Βδν. Ἐάν τὰ ὙΠ] απ απιν- 
ΕΙΕΙΌ, Μ. Α.1] Τομαϊηὶ, 1848. 2. νο]β. 8νο. 

ΓΗ οἀϊείοι πιρς ροσῆαρα πᾶν θα ρ]δοθά ἴῃ ἃ 5υθβοηαυθηῖϊ οπαρίοσ δηοηρ {16 οοιη- 
Ταθηΐδγ165 οἡ ἴῃ Νουν Τοβίδιπθηϊ, [86 ΟΧρΡγθδ5 ἀοβίζῃ οὗ ἰἴ5 Ἰεαγπθα δά ϊοσ θοΐηρ ἴο 1] πίγαια 
186 δὲ }]6 οὔ ἐθ Νὸνν Τοδίδσπβηΐ Ὀ. δ πηι δηα σΟΙΏρΡΓο θηϑῖνα πα γε ὶ5 οὗ ἴπ6 ϑοριπεασίτς 
γεγείου οὗ (6 ΟἹ Τοβίδηιοηΐξ, δὰ εἰ ἴο βυϊδιϊαξο, ἴῃ Ἰἴθὰ οὗὅὁὨ γα] ἶοα] αὐ που 168 δηά 
Βεδίμϑη τυσϊζοσς, [Π6 τλοσα δρργοργὶδῖα δηὰ δεβιϑίης δἱἀ5 ἢ] ἢ ἀγΘ 50 δρυπάδηι! ν [αγηςποά 
ΌΥ (δῖ δῃΐϊοης δηὰ νϑπογαθὶα ἰγαπδιαϊίου, Ὑπὸ βυργεσξ, ἱμάθοά, πὰ5 ὕδοὴ ἱποιἀθηιδ}}γ 
ποίοοα Ὀγ δοῖηθ ἰοσοογαρῃοῦθ, υΐ 1 τγᾶβ σοβουνοά ἴογ ἴῃς ἔδυ, Εὶ. ὙἾ, αν] το ΔΡΡΙΥῪ 
1815 νουβίοῃ οἱ 8 ἰδύβοῦ βοὴ] ἴο {πΠ6 οὐ εἶς 4] υπάογβίαπαιϊης οὗ [6 Νον ᾿Γοβίδτηθηί. 

Εν 115 ρύγροβα Ὠ6 μα5, Ψ ἢ δἰηρσι αν ἸΠἀυπίγΥ ἀπα ραϊίθηςα οὗ γεβοασγοῇ, ςοἰ θα δἰτηοξέ 
ΟΥΕΓΥ ψοσὰ δῃά ρῇῆγαβαε οὗ ἰῇ Οτρεὶς Τοβίδτηθης ψ μοῦ 18 ἴο Ὀ6 ἔουπά 1π ἰἰὸ ϑοριυαρὶπέ ; 
δηὰ τῆ ϊο πὸ [49 ρμἰδοθά υπάϑσ δδοῖ βερασζαῖθ νϑῦβθ, 80 [ῃδῖ {Π|Ὸ γε ΤΩΔΥ ἱτωτηθαϊαίο] νυ μογ- 
σον ἐδ Π]υ δ ται όη, ἸΥ̓́ΏΘη ἃ νογὰ οὐ ρῆγαβε ἄοεβ ποῖ οσοὺγ ἴῃ [1|ὲ ϑεριιαρίηξ, αϑβιδίδῃοθ 
ἷξ βουρῆς ἔγοπι τΠ6 Οτθοῖς Αροσγυρμαὶ ὕοο 5, ἀπὰ αἰςὸ ἴγοτῃ ἴπ8 εν βἢ δυῖποτβ, ΡΏΠ]Ο δηά 
“οβορ)ι5, θοῖἢ οὗἨ στὰ σοῖο ἰπ τὸ ΟὝσοκ ἰδησυαρο. ΟὐραβιομδΙΪΥ, ἃ βίη ΠΠ]υ5ῖσδ- 
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εἰσ 5. ᾿πβογίοα ἤτοι ἴμ6 ττιτησ8 οὗ τ6 Αγροδίο]ϊς ἔδΈΠογβ, Οὐ “ἴτομπη βοῖηο οὐὗ 18:6 οατ] οβὲ 
Ἡε]]οηἰδεὶς τοπηδΐηβ ; ὕυῖ 1Π656 ὅτ υπϊξοιταϊν ἱποϊοβεὰ ἴῃ Ὀγδοϊκοίβ, ἴῃ ογάθγ ἴο βιιοῖν ἐπεὶγ 
ταΐμοῦ ἱπηροτίδησο, δηὰ ἴο ἱπεϊιπαῖϊο {π4ὲ ΠΟΥ ἄγ ἀδβίζηοά τηοτοὶν ἔογ ΡὨΣΟΪοχίςαὶ ρυσροϑβοβ. 
ΤὨο αυοϊδιΐοηϑ ἤοτ ἴθ πουΐ5 οὐὔἔἩ ῬὮΙΪΟ ἄγ Ῥδυιςυ αν να]λ4 Ὁ]6, 88 ΤΠΘΥ ΔΓ αἰτηοβὲ ἴῃ 
16 ὙθσῪ υυοτβ οὗ [6 ϑοριυδρίης. ΤὨΪἷβ 18 ἃ ΥΟΡῪ ἱπηροτίβηςξ ἰοΞΈϊ ΠΥ ἴο ἴῃ6 δυϊμθηεὶς Υ 
οὔ τ δὲ νϑγβίοη, δπά ἰο ἴπῸ ἔδοι [μδξ 1 μᾶβ8 δοΐηθ ἀοψῃ ἴο υβ τι πουϊ ΔΩΥ δογίοιιβ τη διΐοπ. 
ῬΙΝΐο 858 οἰϊθὰ βονϑγαὰὶ τῃουξαηὰ ραβεαραὲς ἔτοια ἐμ ΟἹὰ ᾿Γεβίδιηθηϊς, συ Ὡῖο ἢ ἀγα δἱπηοβὲ 
ἸΠΥΑΣΙΔΌΪΥ ἴῃ 16 τγογάβ οὗ ἔπ ϑορίυαρίηις νογβίοη, ἃ8 ΜῈ ποὺ πὰ ἰἰ ἐχίδηϊς 1 ψνῃδὶ 15 
ΘΟΙΏΠΟΏΪΥ ς4|]16ἀ {1π6ὸ Ψαίϊοδῃ ἴοχέ. ὙΠοτα 8 δἷδο δηοίμογ θοῆς ἴο θὲ ἀογινοα ἔγομι {818 
Βοδυ  }]Υ δηὰ δοσιιγαΐοὶυ ὄχοουϊοὰ βου οἵ [Π6 Οτοθοὶς Τοβίδιηθηξ, νυ 10} οοβὲ {πΠῸ Ἰοραγηρά 
οαϊίον ἴπ6 πησοπηιείίηρ ἸΔΡΟῸΓΣ οὗὨ ἐεπ γϑδϑγῦβ: υἱζΖ. Τμδΐῖ, τυ ἢ 1161 [4 γ8 Ορϑη (π6 νδσγίοιιβ ἔθυτωβ 
οὔ πὸ Νὲνν Τοβίδιηθης στοοῖ, ἰξ Ἰοδ 45 οἡ 1πΠ6 τπιϊηα οὗ 6 τπουρ μα] δευάδης ἴο [Π6 Ἰηϊογίον 
τηθδηΐϊηρ οὗ ἴῃ βδογοα υΥὶ[ο  β5, 

Αἱ ἴδε οηά οὗ ἔπ6 ψοῦκ μοῦ 15 8 σοπιργεμθηβῖνο [151 οὗ 41] ἐπ ἴοχίβ (αρψαγας οὗ ἰῃτοθ 
Βυπάγοα) ψἱο ἀτὸ εἰϊοὰ ἰὰ τπ6 Νον Τοβίδιηθηϊς ἔγοσα ἴμ6 ΟἹἀ. ὙΠοβο ἀσὸ ἐπαϊοϊουὶΥ 
ὀχ τοα ἴῃ ράγα}] οὶ σου, 80 85 ἴο δῃδυΐα ἔπ βιυάοπὶ το ᾿υάχα ἴον Π:Πγ56] πον ὨΘαΥΪγ 
1Π6. ἴῃ Ζοποσαὶ Δρργοδοῖ ἴο ἰῃ6 ἰδησυᾶρο οὗἉ ἴμ6 δορίυδρίης γογβίοῃ. 

78. Οοάοχ ΕΡΒγθπι τὶ Βθβοσιρίαβ.. ... ΕΣ. Οὐπβίαπεϊπυβ ΤΊΒΟΗΕΝ- 
ῬΟΒΕ. [ἀρβία, 1848. [0]10. 

ογτ δὴ δἼοοουηῖ οὗὨ 119 οἀϊείοη 566 Ρ. 15. Νο. 4. σεργὰ, διαοηρ ἐπα ζδοβι τη] οἀϊ οη8 οὗ 
ΤΩΔΠυδογιρί5 οοπίδιηϊηρς ἴπΠ6 Νὸν ᾿Γοϑίδπιθηΐ, 

74. Ἢ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚῊ. Νονυμ Τοβίδμιοπίαμπιη τοὺ. Εἰπχ τϑοορ- 
εἰτοπα Καδρρὶϊ ομοηάδίτυβ δαϊαϊί, Ατρυμιοηίοσυηαθα Νοίδιοπαα, 1 οοῸ8 
ῬΡΆΓΆΙ161οθ, Απποίδηϊοποια Οὐ ἴσδη), οἱ [πα ΐῖοαβ δάὐθοὶῖ Οδσγο]ὰβ (ἀοἀοίγοάαβ 
αυ]τοίηυΒ ΤΉΕΙ.Ε, χοῦ, 1 ἰρβίθηβῖὶβι ἘΙΌο βίογθοῖγρα. [ὐρβίθ, 1844. 
181:ηο. 

Ἐοσ {158 οἀὐϊίοι Ὀ10}1ς 4] βἰυἀθηΐβ ὅσο ἰηάουιοα ἴο [πὸ ϑηϊουρυϊβιηρ ρυ Ὁ] 1506 τ, Μτ, Βογῃ- 
ματὰ Τδυσμηΐζ, ἦ.η., ἴο τγῇοβο 208] ἔοσ ῥγοπιοίϊηρ ὑπὸ βίαν οὗἁἨ ββογρὰ ᾿ἱογαΐαγο νης 
ἐοϑἐ ἸῺ [845 αἰτοδν ὕθοη οἴϊετοα ἴῃ [Π6 Ῥγοοθαϊπρ ραζοβ. σγοίδβεβδου ΤΒεῖϊθ, ἴμ6 οἀϊῖοτ, 
[458 δοουγδίοϊ Υ τοργιπιοα τπ6 ἰοχὶ οὗ Κπαρροβ οἀϊίοη οὗἩἨἉ ἴῃ6 Οτοοῖκ “Γεβίαπιοιξ, τις 15 
ἀφο θὰ ἴῃ Ρ. 31. Νο. 834. δεαργὰ. ὍὙΠ6 Οτγροὶς ἰοχὶ ἰ5 ρῥεϊηϊθα ἴῃ ἔνο οο τη ἰῃ 8 531:16}] 
δι ἀϊδεῖηςος ἴγρο, θοιηρ ἀϊνϊἀ6α πο σμϑρῖοτβ δηαὰ υοῦβοα, Αἱ εἶν ποβδὰ οὗ οδοῖὶ); σμαρίογ {{|6 
οὐϊῖον μα5 ρἰδοθά ἃ βιυπιπηαγΥ ΟΥ̓ [8 σοπίθηῃϊϑ; δηα ἴῃ 1Π6 ἱπποὺ ρατέ οὔ θοῦ Ἵοοϊυπηη δ 85 
γτϊηιοά εἰν γεαϊν ραγα]] 6] ράββαρθα. ὙὍὙηο ὈοοΐΒ οὗ 6 Νεὸνν Τοβίδυιθπὶ ἀτὸ [οἰ οτνοά ἈΥ̓ 
ΒΘΥΘΠΙΥ ρᾶζΖ68 οἵ “ Απῃοίδεϊο (τοι, πῃ ϊσ ὀχ ῖῖε τη6 νατίουβ γοδάϊηρβ ἰη {Ππ6 οαἀϊτϊοη5 
ΟΥ̓εἶι. χα  δοορίυ5, Οτιοϑδοῖ, παρρο, ὅ.ο}]2Ζ, Δ η, 1,δοϊπδπη, δηά Τιϑοποπάοτσῇ, 
«Πα αἷβδο ἴπΠ6 οἱάσοδι πηραῃπβοτῖρῖ5 ΠΟ Ὦ δυρροτῖ ρδγίσι]αγ τοδαΐησθ. Τα πτοσκ σομο] 69 
ἢ δὴ ἰπάοχ οὗ ραϑβαροα ἔγοπι ἴη6 Ο]ὰ Τοκβίατηθηϊ νοὶ ἀγὰ οἰϊοα ἴῃ [ῃ6 Νενν, απὰ δἷβο οὗ 
6 ““Ῥογίσορα Ενδηρο!οεθ," ΟΥ βεοϊΐοηῃς οὐὗἁὨἩὨ ἴῃ6 ΕἸ ρ βι1.5 δῃηὰ Οοβροὶβ τ! ς ἢ ἀγο στοϑα οα 
ϑυπάδλγπβ δπὰ οἷἱ οογίδιπ ἔδινα] ἀδγ8 ἴῃ ἴπ6 ΤιαἸπογαπ οἰλυγο 68 ἴῃ Οογηδην. 

Ῥτοῦ, ΤΏ 1165 οὐϊείίοη οὗἨ τ Οτοοῖὶς Ταβίδτηομς 5 ξρϑοῖ!ν δἀὐδερίοα ἤον ἴποβα ττῆο πανα 
ποῖ πηυςὶὶ {ἶἰπηα ἔογ τηϊπιια οὐἐ 168] ᾿παυΓῖ68 σοποογηΐηρ νατίουβ τοϑ,8, ΟΥὍΤΠΟ οδπποῖ 
σοπηπηαπα δοοο55 ἴο [ἢ6 ἰδΥροῦ δῃα τόσα Ἔσροηβῖνα οὐ 1164] οὐ Ἰοη5 οὗ ἴΠ6΄ Οτοοῖς ᾿Γοϑίδιηοηϊ ; 
δηὰ ψῃοίμογ ψὰ σοηΒιοΥ [6 πραίποβϑ οὐὗἔἁὨ ἴΠ6 Υροργαρῇϊοαὶ δχοουζίοπ, πο Ἰονν ῥσῖοθ αἱ 
νΒΙΟΝ 1 15 5014, οὐ εἰι6 οὐ ἶσα] τοβα 5 τ οἷ ἰδ ὀχ 115 ἴῃ ἃ σΟΠρΑΓΒΕΙΝΟΙΥ 5118}} 5ρδοο, ἱξ 
ἀοπιαμάβ δηὰ 18 ἀθβεγυὶηρ οὗἩἨ ΘΥΟσΎῪ σοϊητηθηθδίίοη. 

75. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ͂ εξ ἀρχαίων Αντιγραφων εκδοθεισα. 
Τα Βοοῖ οὗ Βονοϊδίίοη ἴῃ ατοοῖς, οἀϊοα ἔσο απίϊθηΐ δι Ποῦ 165: ὙΠῈ ἃ 
ΠΟΥ ΕΠ] 158}. ν ΟΥβίοη δηα νἁγίουβ Ηθδαϊηρβ. ΒΥ αι] Ῥχιάθαυχ ΤΕΕ- 
ΘΕΠ1Ὲ8. Ιοπάοῃ, 1844, ὅνο. 

ΤῊΪ8. Ὀδαιε Ἢ] δηὰ δοσυγαίοὶυ ῥγϊπίθα οαἀϊπίοη οὗ {Π6 Αροσαῖγρϑοθ οοῃίδὶ 8 -- 1. ΤῊΘ 
Οτοοκ τοχὶ, οὐρα οὐ ἴΠ6 δι ποσὶν οὗ [Π6 τηοβὲ δπιϊθηΐ τρδηιβογὶρῖβ δα νϑγβίοῃβ; 2. ἢ 
{πῸ ορροβίξ ρᾶρβὲ ἃ {161 ΕΠ 19} νουβίοη οὗ ἴπ6 Οτθοῖς εχ; 8, Βοποβῖῖ ἔΠῸ ἰοχὲ δτὸ 
Χμ θιοἀ τ τοδάϊηρβ, τυ !οἢ ΔΓΟ ἸΏΟΤΘ ΟΥ̓ 688 ργοῦδῦ]ο; (Π6 τοδάϊηρβ οὗ ἴπ6 ΕἸσονῖν 
οὐϊιοη ρυϊπιρὰ ἴῃ 1694, ἀπὰ 4 βοϊθοϊίΐοῃ οὐ τ νδγίουβ γϑδάϊηρβ τ ἢ] σἢ ἃγο αἵ 8}}] βυρροτίοή 
Ὀγ δηιοηῖ τπϑπιβουῖρῖθ, ὈΥ ΤΊΔΗΥ ΙΏΟΤΘ ΤΌΘΘΠΙ ΠΊΔΗ ΒΟΥ ρίβ, ΟΥ ὮΥ̓͂ ἴπΠ6 φατ]οβὲ ρῥτίπιοά 
οὐἰείοιι5, τοσοίποῦ ἢ ἃ οἰ δε βοα βἰδίοπιθης οὗ 6 δυι ποῦ εἶθβ ἴον δυο τοδαΐηρβθ. Τὸ τΠ6 
ψΠ016 ᾿ς ῥτοῆχοά δὴ ἱἰηϊγοαιιοςΊοη Πσομίαϊπίπρ δὴ δοοουμῖ οὗ {(π6 οὐὐοοῖ ππά ρίδη οἵἉ τἢ}5 
οὐἀϊείοη ; 4 τονῖον οὔ πὸ βἰδῖα οὗὁἩἨ ἴπῸ Οτοοὶς ἴοχίὶ οὗἩ ἴῃς Βοοὶς οὗἩἍ Εονοϊκίΐοι, δηθὰ οὗ τπ6 
ΒΟοΊΣοΟΘ5 Οὗ [Π6 οιποπάδίου οὗ ἴΠ6 Οτθοκ τοχί, ἰοροίμον τι {πὸ πιοάδ δἀορίοα γ τπῸ οὐϊίος 
1. ἈΥΓΔΏΖΊΩ ΣΡ (Π|0 οΥΙ σα] τηαζογὶαὶβ δηὰ ἐογτηΐηρ ἴΠο τοχὶ, Ῥιοίγ, ᾿δαγηΐηρ, δπὰ ἱπάιιβῖσγυ ατὸ 
ἈΔΡΡΙΪΥ ἀπὶιοά ἴῃ {Π15 ὙΟΤῪ 56] ογῖτῖσαὶ φάϊτοη οὔ εἶθ ΑΡοσδγρβο. 

76. Τα Βυλβῃ Ἑίτοη οὗ [π6 ἀστοοῖς Τοβίδμμοπί : σομαργ  βίπο ἃ [Ὁ]1 ἀπά 
οχδοὶ (οἰ ]αύίοι οὗἉ 41} Μαηιβουῖρίβ οὐ πὸ Οὐ σῖμαὶ ασθακ, ἀπά οὗ [π6 Ῥαβῃϊίο 
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ϑγτῖδς ΟΣ βίο, ΠΟ ἀοροπὶίοα ἴῃ τοδί Βγιαΐη : τὴ π6 ἙΠ]Ζονν Τοχί ἀπά 
Οὐαὶ Ῥχοϊοροίηθηα. ΒΥ 6 ον. Εὐθάθυϊοκ ΗἩΘΏΣΤΥ ϑΟΒΙΝΈΝΕκ, Μ.Α. 
Τομάοῃ. 22 νοἱἹβ. 4ϊἴο. 

ΤΗ18 ᾿τυροτίδηϊ οἰ οη τᾶβ δηπουπορὰ 116 πΠ6 ρῥτοβοηΐ 5βδοῖ νγ88 ραβϑίηρ {πγουρἢ (ἢ6 
ῬΓεββ. [15 εὐϊίοῦ 18 αἰτεδὰγν δἀνβηῃίαμθοιϑὶγ Κπονπ τὸ ΒΒ. 0] 1ς4] βοϊιοίατβ Ὁ. ἢϊ5. “ Βιρρ]6- 
τηθηΐ [0 1Π6 δι μογιβοὰ Εηρ ἰδ νογεῖίοη οὗ ἴΠ6 Νὸν Ταοβίδτηθηῖ; Βεῖηρ ἃ οὐιςαὶ] 1] υδῖγα- 
ἴοη οὗ 15. τῆογὸ ἀμῆου]ε ράϑδαροβ ἔσο ἴΠ6 ϑγτίας, 1αιϊη, δπὰ βϑεὶον ΕΠ ρ] 15} ΨοΓβιοη ; ἢ 
ἴῃ γβι νοϊυτηθ οὗἁὨ ψνἢϊςἢ 645 ὕθϑθη βοπιο της Ὀοίογα ἴπ6 ρΌ]1ς, ΤΊα ἀσβισῃ οὗὨἉ ἘΠ ΐ58 δτάυουβ 
τνοσὶς (τ ὨΙ ἢ μ65 θεθη ποηπουγοὰ Ὀγ ἴπ6 μαίτοηαρο οὗ Π]5 Οτασο ἔπ Αὐομθ βῖορ οὗ Οδηΐου- 
ὈυτΥ δηά ἐιεεπέψ-γεε οἴπον Ῥτοϊδῖθβ) 15 ἴο ρμὰΐ τὸ ὈΓΠΌ]16 4] 5. ΠΟ] αν 'π ροββοββίοῃ οὗ αἱ τη 6 
νδτῖοιβ τοβάϊηρε οὔ ἐπα τωδηυβξογὶρίβ οὗἩ ἴ6 Νεονν Ταεβίδιηθηΐ, Οτοοκ δα ϑυσγίας, ποὺ 
ἀεοροπιίεα ἴῃ ἔποβο γραΐτηβ, δηὰ το μανο ΒΘΘ δ] πγοϑὲ πε ϊγοὶν πορίοοίοα ὈΥ οτιεἰςα]ὶ φαϊίοσα 
βῖποθ ἔπ της οὗ ΜῈ]. 1ε 158 βίαια "γ Μέσ. ϑοτίνθηθ ἰῃ 818 Ῥγοβροοῖιιβ, [πδὲ ουΐ οὗἉ ἀδουΐῖ 
160 Οστεεὰ 1.58. οχίϑιϊηρ ἰὼ {Π|5 ΘΟ ΠΙΓΥ, ΠΟΑΥΪῪ εἰσίν πᾶνε ποῖ ὕθθη ὀχϑυλ πο δὲ 84]}, νυν ἢ 1]8 
Οὺν δοηαυαϊηἴδποο νν {ἢ τηοβῖ οὗἔὨἩ [Π6 ταϑὲ 15 ἴοο 5] 5ῃξ οὐ Ἰπδοουγαῖα ἴο δὲ ἀορεπάρφα οἡ ἴοσ 
οὐἰτῖο8] ρυγροβεβ Ηἰς5 ϑυγίασ τηδίοσ ας σοῃβὶδὶ οἵ δρουΐ θη ΜΚ. 1η 16 Βτ 5 ΝΙυβουτη, 
ὙἢΠϊοῖ πανὸ ποῖ ΕἸ Πογῖο θθθη ὀχδηλίπο, ἃ οοἰ δεϊοη οὗἹὨ γοα οὐμοῦβ [ῸΣ ψὈΊΟἢ Πα 15 ἰηἀοθίοα 
ἴο 6 νυ} }]-Κηοόνα ΠΙΡοτγα] γ οὗ Ρτοΐοββθου 1,60, δηὰ ἴο [86 ργονίουβ οο] ΘΟ ΟΠ5 πιά Ὀγ ϑομαδῖ, 
Αἀϊΐοσ, Φομθβ, δῃὰ οἱπεσ ἰδϊδουισοῦβ ἴῃ {μ15 ἱπιρογίδης ἀδραγίτηοηϊς οὗ ΒΙ10]1ς 4] 1 ξογαίαΓο, 

77. Οἡ ἐλε Ογίβοαΐ αϊέϊοπ 9 ἐλε Οτοοῖλ Τεείαπιοπέ, τοροτγέεα ἰο δε οαϊέοα 
αὐ ἤΐοπιο, ὃν (αγαϊπαὶ αϊ. 

Μυςοῖ ᾿πίογοβὶ 88 οχοϊ(θα, θη {86 Ἰαϑὲ οαϊίοπ οὗ [Π18 ψουῖκ 88 ρυῦὺ- 
᾿ἸΙβιοά ἴῃ 1839, ἴῃ σοῃβοάσθηςα οὗ δὴ δηπουποδπηθηΐ, ἴῃ {Π6 γρὰγ 1886, Ὀγ 
Ὧν. ὙΥἰβοδη [ποὺ Οζα αν Ὀῖβμορ οὗὁἨ Μαοϊϊροίδιαυβ), πᾶὶ Μοπβίσπον [ποὺν 
Οαγάϊη81}] Μαὶ νγαϑ διιρίογθαὰ οἢ ἃ ΠΟῪ ΟΥ[68] οαϊζοη οὗὈ [86 ατϑοκ 7 6βίδ- 
τηθηΐ. Τ86 [Ὁ] ἱηρ 18 [Π6 δἰδίοτηοπί οἵ Ὦγ. Ὑ ΊΒθηδῃ : -- 

“ὍΏρη Μοηερίσηποσ Μαὶ, ἰδίεϊγ ἰρσατίδη οὔ τη Ψαῖϊοδη, ϑυρσρεκίθα ἰο ἴ,οοὸ Χ]]. 
ἴμ8. Ρῥγορστίευ οὗ μι βίης τῃ6 Νὲν Τεβίδιηοι οὗ τῇς (οάοχ Μαίϊεδπιιβ, 
᾿ἰ5 Ηο]τη 655 σορ] θά, {πὶ μ6 τνουϊὰ υϊδα πα τ μοἷς, ἱποϊυάϊηρ {π6 ΟἹ, ἴο θὲ 
ΔΟΟΌΓΔΙ(ΟΙΥ ρυϊπιοὰ. ἴὔροη {Π18, τ[μ6 Ἰεαγποά ρῥγοϊδῖθ ὑπάθσγίοοϊς ἴπΠ6 ἴαϑὶς, δπὰ 
αὐναπορά 85 ἴᾺτ ἃ8 δι. Μαγκ᾿β ροβρεῖ. Νοὶ βαιϊ5ῇεα σι ἴΠ6 ἐχϑουκτίοη οἵ 
{6 ψογκ, ἢ [85 εἰποθ σϑσοϊηπιοηςθα 1ἴ οἢ ἃ αἰ δγθηξ ρἰίαη. ὍΤμο Νὲν 'ΓἊ65- 
ἰδτηοπὲ ἰ8 ἤηϊθποα, απὰ ἴῃ ΟἹἀ ςοπβιἀογαΌΥ δἀναποοά. ὙΤῊΪϊ8 Ῥυθ]]οδιϊοι 
111 θ6 1Π6 τιοβὲ βδιϊδέβοίογῃ ὑτοοῦ οὗ μοὺν Πππ|6 ρργεῃθηβίοῃ ἰ5 ἔθ] ἴῃ ἤοπιο 
ΟΥ̓ ΔῺΥ “ἰηλιτγ ἴο ἴμ6 (γι βείδη τοὶ ρίοη " ἴτοτα {πὰ Ἄγ εἶς 4] δίυαν οὗ 1π6 ΗοΪγ 
δοτιρίυτοι." ([μροΐατοβ οἡ πε Οοπποοίου Ροίνγοθη ϑβοίθηςσο διὰ Ἐνοίδίϊοιι, 
νοὶ]. 11, Ἰοαῖ, χ. Ρῃ. 190, 191.) 

ΤῊΘ ᾿πίογοϑὺ ργοάυορα ὈΥ [818 δῃπουποοιηθηΐ γγχὰ8 γοῖ ἔχ ΠῈΓ δυρτηθηίοά 
πη 116 γρϑὰγ 1842 ὈΥ {πη6 ἐὈ]]ονίηρ ᾿πιοΠ]ροησο ἔτουα {Π6 “ΑΒ Α]68 ἀθ 
ῬΒΙ]οβορμῖο ΟΒγέϊϊοπης, ἴογ Αρυῖ], 1842, (ρυ ]} 15μ6α αὖ ῬΑΓ18,) τ μ] Οἢ τ  ἃ8 
οἰγουϊαϊεα ἰβγουρσμουΐ ΕἼΓΟΡΘ ἴῃ νᾶσίουϑ ᾿ΣΟΓΑΓΥ 7ΟυΓὨΔΪ8 : -- 

“ΤῈ ΠΠυπιτίοιις σαγάϊπαὶ Απροῖο Μαϊ [65 }ιι5ὲ ἢπὶβηοά ἃ ψοσκ, σα ἢ ο Πα 
μα5 ὕὈδοὴ οηζαροὰ ἔογ τῆογε {Π8ἢ ἴθῃ γεδτβ, υἷΖ. δὴ θάϊτίοη οὗἩ [πὸ Νὸνν 'Γοβία- 
τηοπὶ, τ τ [ἢ νατἰδιίοηκ οὗὨ 411] (6 Μ|58. Του πὰ ἴῃ τα ρῥτιηςῖραὶ ᾿ἰυταγὶθβ οὗ 
ἤοπιο απὰ οὗἉ ἴῃ τοϑβὶ οὔ 1ἰαἷγ, απ ννἱε]ν) πυτηογουβ ποίος [Ὁ}} οὗὁἨ ΡΒ] οἱορίςαὶ 
γοβοᾶσοῖοβ. ΤΠ ἰοχῖ ἰακοη ὈΥ {ἰΠπ| οδγάϊπαὶ ἔοσ 1πΠ6 ὑα558 οἵ [15 δὐϊίοη ἰς 
τδὲ οὗὨἍ ἴπ6 δοἰουταῖοαά ΔΙ. ἡὐτημοτοα 1209, ἱπ τῃ6 ἸΙΡγασυ οὗἁὨ ἴῃ6 Δ δἴϊσδῃ, 
ΜΠ ΠΙσὮ 15 ἀαῖοα 45 ἴαγ ὑδοῖς 68 ἴΠ6 δἰχίμι. οοπέυσυ. Αἵ ἴθ βιιρρεδίίοη οὐ Β15 
οπλΐποηςο, ἐπα Ποταδη ζονογηπηθηΐ [85 γοβοϊνοῦ ἴο ρυ]} 15}, δὲ 115 οὐνῃ ΟΧΡΘΠΒΘ, 
8 ἴδλο-5ιτηΐα οὗ ἐπὶ τηαπυβοτὶρῖ, τ Ποἢ ἴα 1η σοϊάθη υἱοὶ] Ἰοϊίοτβ " (7) “ δηα 
ἴῃ ἐπα οοπιϊπιιουβ δίν]α οὗ τυυϊτῖηρ (δογίρμεϊο οοπέϊπμα) ; {πδῖΐ 15 ἴο β8ᾶῪ, [6 
ψογὰβ δτ6 ποῖ βοραγαῖθά Ὀ. βρᾶςοβ. ὉΤὴὲ οοἰευταιοα οηστάνοσ, ἤυβρὶ, Πα 5 
νεθ ογάογοά ἴο φῆστανο οὐ φορρεγ 8 ἔμο- δ᾽ τη }] 6, σΟρΊ65 οὗ ψ ΒΙΘἢ ἀγὸ ἴο ἴγὸ 
ἀδηβτη το (Ὁ 411 ἔμ βονογοίρῃβ οὐ Ομ βίθηάοιμ." (ΑἸμδὶο8Β ἀς ῬΒΙΪο- 
δορί" (Ἡτέξίεπης, Αντι]!, 184., ΡρΡ. 8320, 321.) 

ι Εογ ἰηβίδηςο, (π6 Ὁοάοχ Οοιτοηΐδηιβ 1. (τ ϊοῖ 15 ἀσδουῖυοαά ἵπ ἴα “ Ιηϊγοἀυοιίοη ἴω 
πιὸ βευᾶν οὔτι ϑογιρίαγος," οὶ. 11. Ρη. 123, 124., ἀπὰ ἢ ]ο ἢ σοπίαίῃϑ ἔγαστηοηῖς οὗ {πο ἴοῸ τ 
Θοβρεἶ5), ἰ8 ρούμαρβ ἴθ οἰἀεβὲ ἀπὰ τηοβὲ ἰηϊογοβίϊηρ τιδηυβογίρε ἴῃ αχἰδίθηςε: γεῖ ἡ οἰδίοῖμ, 
ψῆο οοἰϊαιοὰ ἴτ ἴῃ 1715, 85 οἰϊοαά ἤγτοτῃ 1 οὐἱν "ῶυε νατίουβ τοβάϊησθ. Μτ. ϑουνθηεῦ 85 
ἀϊξοονοτοά δἱ Ἰοαδῖ ἘΟΌΒΤΕΕΝ Οἴδιογβ, δονογαὶ οὐ ψνῃ16}} ἀγα (Γ τηογο ἐπηροτγίδηξ {Π8η 1Π058 
ΔἸ]εσοά Ὁγ ὙΥ εἰξιοῖπ, ἔσοπι ψ]οπὶ ἃ}} βυσοοροάϊης οὐἀϊέοτθ αν ἀοτίνοα τΠοῖν πον ]οάρα οἵ 
15 ῥτοοΐοι5 ἀοςιιπιοιῖ. 



46 Ῥοϊγσίοίε Βιδῖε:. ΓΡαγε 1. ΟἈ. 1. 

Νοιύνι πβίδηδιησ [Π656 ῬοΙΏρου 8 Θηπουποριηθηίβ, ποέλὶπρ αὐ αἷΐ ὮΔ8 ὈΘΘΠ 
ἄοπο Τουσαγ 8 ΡΒ ῃϊηρ [Π6 ατοοὶς Τοϑίδιηθηΐ αὐ οιηθ. ΑἸΓΒΟΌΡὮ (48 186 
ΤΟΔΩ͂ΘῚ Ὑ}1}} ρογοθῖνθ οἡ τϑίουτιηρ (0 [86 Δρονα οἰἰθα οχίταος ἴτοτι Πζγ. Ὑ186- 
τη 8 [υΘοἴΌ 68) 10 νγὰ8 ἀβϑοσίϑα ἴῃ 1880, {μαΐ 18, ΟὨ]Ὺ ἐθη ὙΘΆΓΒ ἃρο, {πα΄ “1ῃ6 
Νον Τοβίδιμθηΐ" νγὰ8β ““ Πη]8ῃ64, ἀπά {μ6 Ο]α Θοπβι ἀγα ΪῪ δανδηςθα ;" γοῖ 
ποῦ ἃ Β1η5]6 ρᾶρϑ οὗ {π6 ΗοΟΪγ δου ρίιγοβ μ88 Ῥθθὴ ΡῈ ]15Π64 αἱ Εοπιδ. 

Ετοιὰ ρῥτῖναΐθ ᾿πίοστηδίίοη ορίαϊποα Ὀγ {Π6 δ ῖθοῦ ἔγοπχ ΠΆΪΥῪ ἴῃ 1848 δπὰ 
1844, μα 18 ΘῃδὈ]θα ἴο βίδίο, (μα νὸ ΟΒΕΒΚ ΤΈΒΤΑΜΕΝΊ, οαϊέοα ὃψ σαταϊπαϊ 
“ΜἭαϊ, μΜΑ8 ΒΕΕΝ ΡΟΒΙΗΙΒΗΕΡ, ἃΠα ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἴογῦ ἴΠ6 βαηθ γθάβοη ἰπδὺ ργονθηίθα 
16 Αδαίβ ϑ'ρο δι 8 ργο]θοϊθα ρυθ]οδίϊοη οἵ {π6 οοἰογαῖθα Οοάοχ Υὶ αἴϊσδηι8, 
ὙΠΟ. νγ85 ΒῈ 1 {{64 ἴο πα ᾿αἰνδίθΥ ἈΡΡρτονθα ὈῪ ῬῸρΘ ΒῚυ8 ΥἹΙ., νἱΖ. Τὶ 
“{Π6 Οοαοχ ν᾽ δἰϊοδηυβ αἰ γοα ἴσοπι {πα Γ,αἰη Ψυ]ραίθ, ἀπα τ]ρἢϊ, {Π6γὸ- 
ἔογο, 1 τηδάθ Κποῦνῃ ἴο {Π6 ΡὈ]]ς, Ὀ6 Ργο] 1014] τὸ {π6 ἰῃίοτοϑίβ οὗ [6 
ΟἸμγιβθδη στο] ρίοπὶ :" {μα 18, “10 (Π6 ᾿πίογοϑίβ᾽ δηαὰ ἀθδὶρῃβ οὗ Ρορϑγγ. 
Νοῦ οπο ϑαἀϊίοι οὗ {πὸ Νονυν Τ᾽ δδίδιηθηϊ ἴῃ [86 οὐὔἱρῖπαὶ αὐθοῖκ 88 ΘΥῸ ᾿εϑιιθά 
ἴγοῖα ἴμ6 οι ρῥγθβθϑ. (ἰδγάϊηαὶ ΒΒ] γτΐηθ, πα 666, 18 Βαϊ ἴο αν Ὀδθη 
Θηρασοα ὈΥ Ῥορθ δὺ! Υ. ἴο βυρογιηϊθηά {πΠ6 ῥσϊητπρ οὗ δὴ δυϊμοηΐις δηᾶ 
αι τΐὰ] οαϊοη οὗ [6 Νὰν Τοβίαηθηϊ 'ῃ ατοοκ; Ὀυῦ ὙΠ Θη “ {πΠ6 γγοῦΪς ν᾽ 88 
ΠηΒΠμοά, δηα οογγροίθα τ] Ὁ} [Π6 βίγοἰαϑὺ οΔΓΘ 80 88 ἴο 6 ΓΟΔΟῪ [ὉΓ ἴΠ6 ὈΓ6Β88, 
ἐλο ορε το λαά οταοτεά ἐξ οπαηρεά ἐὲξ πιϊπά, απὰ πο ἰοπσον τοϊδλοά 1{.᾽3 
ΑΒ η0 οδἀϊίοη οὗ [6 Νον Ταοβίδιηθηϊ 1ὼ ὐσθοκ μδ8 ον ρρθαγθά δ΄ Βόϊηθ, 
1ῃ 811 ΡγΟΡΔΌΣ ΠΥ ποῦ ομ6 0011} ανϑὺ μῈ ρῃ ]]8η6 4 {πο Γ6΄; 80 ἰοηρ, δὖ ᾿ἰοαϑβῖ, ἃ8 
16 τηοάδθγΡῃ συγοῦ οὗ Ποιηθ σοοπίϊπιιθ8 ἀηγοξοσμλθα ἔγοια ἴΠ6 τπηβουρίυγΓαὶ 
δηα πη 1 -Βου]ρίυ ΓΑ] ἀοοίγ π68 ἀπά ργϑοίῖοοβ, τ ίοἢ, ἴῃ 1Π6 80-08}164 Οτγθοά οὗ 
ῬιΙυβ Ι΄ 8, 86 ἢδ8 ϑυρογαδάθα ἴο {π6 δημθηΐὶ ψαϊί οποθ ἔον αἰΐ (παξ) ἀε- 
ἰἰϊυογοαά ἰο λ6 βαϊπέδ. (ὅδυάα 8.) 

5ΕΟΤΙΟΝ ΨΥ. 

ῬΟΓΥΘΟΙΟΥΤΊ ΒΙΡΙΕῈΒ, ΟΝ ΕΡΙΤΙΟΝΒ ΟΥ ΤῊ ΟΙἿΌ ΑΝῸ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΒ 

ὝΙΤΗ ὙΕΕΚΒΙΟΝΒ ΙΝ ΒΕΥΕΒΑΙ, ΧΑ ΝΧαΌΛΘΕΞΒ. 

ΤῊΕΞ Βοπουῦ οὗἁἨ πανὶπρ ῥγο)θοῖθα [Π6 ἢτβέ ρίδῃ οὗ ἃ Ῥοϊγρ]οίῦ ΒΙΌ]6 15 ἄπ6 
το {πῸ 1Ππ|8ἰγΓἰοῦβ ραϊηῖονῦ, Αανοῦϑ Μανυτιῦβ ἴΠ6 οἰ άθγ; Ὀυΐ οὗἩ 1118 ρῥγο)θείβα 
ὙΓΟΥΪς ΟΠἸΥ ΟὯΘ ῬᾶρΘ γγ͵χὲβδ ὈγΙηὐθα : 10 σοηίαί 5 1Π|ὸ ἢγϑὺ ἤἤθθη συ υβ68 οὐ {116 
ἢγϑί σμαρίογ οὗ [μ6 Βοοῖκ οὗ (ἀθῃ 6818 1π Θο]]αΐο γα] ΘΟ] πη 5 οὗ Ηορτον, ΟὝσθοκ, 
ἀπα 1, αἴϊη, ψ Β16ἢ τηυϑῦ μαννα ὈΟΘη ῥτϊηΐθα Ὀοΐνθοη 1498 δηὰ 1601. ΤῈ 
ΤΥΡΟΡΤΆΡΠΐΘα] Ἄχθου!οη 18 δαπαΐγαῦ]ο: Μ. Βθηουδτα 88 ρίγϑη ἃ [Δ6-51}}}}6 
οὗἩ 1Ὁ ἴῃ 8 δχοϑ]θηῦ ὑγοσὶς οα {Π6 ῥγχγοάἀιοῖίοπβ οὗ [μ6 ΑἸάϊπο Ῥγϑββ.9 ἃ 
ΘΟΡΥ οὗὨ {818 βρθοίωθῃ ρᾷρ8 (ρουμαρ8 ἴΠ6 ΟΠΪΥ ομθ {πμαῦ 18 δχίδῃϊ) 18 ῃΓ6- 
ΒΕΓ ΟΩ Δπλοπρ᾿ [Π6 ΤηΔΠ5ΟΓΡ[8 ἴῃ [Π6 ΒΟγαὶ ΓΠΑΡΓΑΓΥ αἱ ῬΆτΊΒ, ΝΟ. ΜΜΜ.ΧΊΥ. 

Ιη 1616 ποῦ νγαβ ργϊπίθα αἱ σοποα, Ὀγ Ῥεῖδγ Ῥϑὺ] Ῥοσγὰβ (π “ΖΕ θυ 

1 Μι|ιςλ40}15᾽5 Τπἰγοάἀυσείοη ἴο {πὸ Νονν Γοϑίδπιθηῖ, ἰγαπδϊδιοά Ὦγ Βίσῃορ Ματγξῆ, νοὶ. 11. 
Ρατὶ 11. Ρ. 644. 

3. εἐ Ῥροΐοπο ἰοττηϊπαῖαπο ᾿Όροτα, 6 τοι βοΐ βεσοπάο ορηὶ μἱὰ ἰδηυϊεὶ 6 ργυονα, ᾿ ἢ ῦθ6 
(τ ἴῃ οββογο αἱ βίδτωραγϑὶ, ἐϊ ραρα οἶε ἴ αὐεα σοπιαπααία, σαπιδίαίο μεπδίεγο, ρὲἃ πο ἴα υοἶϊε."" 
Ἅια αἱ ςατά, Βο]]ατταῖπο ἀ4] Ρ. Βατγίοὶϊὶ, "1. 111, ρρ. 168, 169. Τογΐῃο, 1886. 

3. ΑἹΙ ῆς ἀορπιαβ ρϑοι] αν ἴο ἴ[Π6 τησάοτγπ ομυγοῖ οἵ ἤοτηθ ψψοτὸ ποὶ οοἰϊδοίοά ἰοροῖπον 
ἰηΐο οπα ἔοσγπλ αν οὐ ἕδ1:1}} ὑμπ}} Ῥίυ5 ΓΝ. τοἀυσορὰ ἔποπὰ ἰηῖο τ[Π6 ἴοττι οὗἉ ἃ Ἵογϑθὰ, ὈΥῪ 
δηποχίηρ ἴο ἴπο ἀπέϊεπέ Νίσθπα οὐ ΟηβίδῃἸ ΠΟρΟΪ ἴδηι οτθθά, ἔτνοῖνθ ποῦν ἀὐτιοὶοβ οὐἁ Ὀο]Ἰοῖ 
(1[δο "ποάεγπ ἀαἴ65 οὗὨ τηοβὲ οὐ το ἢ ἀγο Κπονγἢ), δηὰ ρυ 15 ἴπρς ἴΠ6 τ ῃο]6 ἴῃ ἃ θῺ0}} 85 ἃ 
Οτοοά (νϊςἢ 15 πον σου ον Το }6 ἃ Ὀν ἢ15 πδΠ16), ἰὰ [ἢ 6 γοασ 1564. ᾿[Ἴ686 ἢδῖν ἀγϊοϊ 65 
οὗἉ θοϊϊοῖ, τποτρίοσγο, σοπηὸ ἱπίο ἴπ6 τνοῦ]ὰ ἤίϊθοῃ πυπατοα αἰνὰ βἰχίγ- [ὍΣ γοϑᾶγβ ἴοο ἰδΐο, ἴο 
θο {π6 ἀοοίτίπος οὗὨ 7655 ΟἸ γῖδὶ ἀπά Πἰ5 ἀἰνι Π ΙῪ Ἰηϑρί γοα δροκί]68. 

4 Ἡδπουδτά, Αππηδὶοβ ἀθ 1 ]χηρτί του 405 ΑἸά 65, ἴοτῃ. 11:1. ρρ. 44, 45. βοοοπά οὐϊίου, 
(Ρατγίβ, 1826); οἵ ῃ. 389. μιγὰ οἀϊπίοη (Ῥατῖβ, 1834). 
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ΝΙΊΘΟΙΑαΙ “8 πιδηὶ Ῥδ0}1}} (δ0 επέασίοέέ ῬΒΑΙΓΟΡ οὐὗὁἨ ἧ Αροβίῃο «}0β|1Ππ|6ηὶ, 
Βίδῃορ οὗ Νϑῦνιο. 10 ν88 ἴῃ Ηδθργον, Αταρὶς, ΟΠ] ἄθο, ἐπα ασϑοκ, τὶ 
[πΠ6 δῦ Υ ογβίοη, (]οββθβ δπὰ ϑ8.ῃ 0114. [1π 1618 “όομη Ῥοίκοη ρυδ] βιὰ 
ἴθς ῬβδΙίοσ ἴὰ Ηρῦτγον, ατσοοκ, 1,αὐΐη, 8ηα ἘΠ ορῖςο, δῦ Οοϊορπθ. Βαΐ {6 
ἤγϑι Ῥοϊγριοῖῦ βαϊίοη οὗ 186 οηῦσο Β101]6 νγδ8 {μδὺ ῥγιηϊθα δὴ ΑἸςδ]α ἴῃ 
ϑραίη, ΥἹΖ. 

Ι. ΒΙ1Ρ116 ὅδογα Ῥοϊγρ]οίία, δοπηρ]οοίοητα Ν᾽ οἴὰ8 Τοβίδπηοπίυμ, ΗΘ ὈΓαΐῖοΟ, 
ἄταςοο, οἱ [μδέϊηο Ιἀϊοτηδία ; Νονυπι Τοβίδπιθηΐιπη ατουπι οὐ 1, αἰ πτισὰ ; 
οἱ Μοσαρθυϊατίαια Ηδρταίουσπιλ οἱ (Πα ἀδίουπὶ Μοίοσιβ Τοβί} πο, συ 
Οταπιπηδιϊοᾶ Ηρδοταϊοῦ, πο ποὴ ιΙοϊοπατῖο αγῷοο; δίυαάϊο, Ορογα, οἱ 
Τπρθη 818 (γα π4}}18 ΕἸ ποὶβθοὶ ΧΙΜΕΝΕΒ 46 ΟἸϑηοσοθ. πάυβίγία ΑΥ̓ΠΑ] ΑΙ 
Ου]ϊοῖταὶ ἀθ Βγοσασῖο γί 18 ἱπιρ Θβϑου6 τολρίβίσὶ. ΟὈΟΙΩρ]υΐ, 1614, 15]δ. 
1617. 6 νο]8. [Ὁ]1ο. 

Τῆο ρῬχϊητησ οὗ {Π18 5ρ] οπάϊὰ απὰ ςο]εδτγαῖοα ποσί, ὑϑυ}}ν Τα] ἡ 1Π6 (Οοτηρίμέεπδίαπ 
Ῥοοϊψοίοίἑ, νσᾶ58 σοιητηοησοὰ ἰῃ 1502 : ἱποιιρὴ σοπηρίοιϊοὰ ἴῃ 1517, 1 85 ποῖ ρυ ] δηθὰ ἀπε] 
1529, δηὰ 1 οοβξξ ἴδ πιιηϊῆσοηιὶ στη] ΧΙ ΘηςΒ 50,000 ἀιιοαῖ58. ΤῊ οαἀϊζοῦς οσο Ζ)]109 
Απίοηϊυβ Νεθτιββοηςῖς, Ποιηοίγίυ5 [υσαβ, Ἐογαϊπαηάυς ΡΙποίδηιβ, [ρος ἀς ϑέμηϊς, 
ΑἸ Οηβι5 ἀ6 Ζαπιοτα, Ῥαι]ὰς Οογοποῖ] 5, ἀπὰ Φομδηπο5 ἀς ὕογροτα, ἃ μ᾿ γβίς!δη οὐὗὅἁὨ ΑἸἹσαΐα οἵ 
ΟομιρΙαἴυμι. ὙΡα ἰδδὶ ἔτθα νοσὸ οοηνογιοὐ 7ενγ8. ΤΗΐ5 Ῥοϊγρίοϊε 15 υϑυδ}γ ἀἰνϊ ἀοαά Ἰπῖο 
5ἷχ υοϊαπηθς. ΤῊ ἢἤγςξ ἴουν σοτηρτίβο (ἢ ΟἹ Τοβίδιηθηΐ, στ {πὸ Ηοῦτεν, 1, δἰῖη, ἀπά Οτοοῖκ, 
ἴῃ ἴἤτοο ἀϊδεϊηςξ σοΟ] υπλῃ8, ἢ ΟΠ] θα ραγαρῆγαβα Ὀοΐπρ αἵ {πὸ δοϊίζοιη οὗ (6 ραρα στ ἃ 
Τ1,δτῖῃ ᾿πιογργοίδιου ; δηὰ {πὸ πιδγρίπ 15 ΠΠ1οὰ νι Ἡοῦτον δηὰ Ὁ πα ἀφο γα ϊοα]β. ὙΠῸ ΗΔᾺ 
νοϊυτηο σοηίδίη5 ἔῃ6 Οτοοκ Τοκίδπηοηῖ, τ {1} {[Π6 Ψυ]ρσαῖο 1,6. 1 νϑγβϑίοη ἰῃ ἃ ραγα]] οὶ σο]  Π.} ; 
ἴῃ ἴ(π6 τηατρίη ποτ 16 ἃ Κἰ πὰ οὗἩ οσοπεοοτάδηςο, τοίου ἴο 5: 18 ρᾶβδασοβ ἴῃ τῃ6 ΟἹά δηά 
Νεν Τεβίδιηθπῖβ. Απά αἱ τη δηά οὗ {18 νοΐιιπλθ, ἔπθτα ἃσθ, 1. Α βδίηρ)ε ᾿θδῦ σοῃιδι πηι 
βοὴ Ουτοοκ δπά 1μβεϊη νοσβοα; 2. ἡπέεγργεία ίοπεα Ἡεδταογισπι, Ολαίάσαογιηι, Οταοογιπιχε 
Νοπείπιεπι Νουὶ Τεείαγιεπίί, οὐ ἴθῃ ἰθανος : δηὰ 8. ἠπίγοαμοίϊο φμαπὶ ὀγευῖς αὐ Οτγοαξ 
1μξίετας, δε. οὐ ΤὨϊτγ- ηἸη6 Ἰοανοβ. ᾿Π|6 βίχίἢ νοϊυτηθ σοπίδιπβ, [. Α βοραγαΐο {1||6; 9, Ῥο- 
εαδείαγίηι Πεδτναΐσιτα ἰοίΐωα Ῥέείετὶ5 Τεείανπεπίϊ, σμπὶ οπιπέδιις αἰείϊοπίδμς Οἠαϊιἰαΐα, ἵπ ἐοάεπι 
Ῥαίεγὶ Τεβέατηεπίο οοπίεηἐΐδ, οα ὁπ ππηάτοά δηὰ βουοηίγ-πτο ἰθᾶνοβ; 8. Απ ΑΙρ|αυειῖςαὶ 
Ἱπάφχ. οὐ εἰρῃς Ἰεαᾶνοβ, οὐ ἴπ6 [δίῃ τνοστὰβ οσσυγτίης ἴῃ ἀἰβδγθηῖϊ ραγίβ οὗ (Ὡς σου; 4. 7η- 
ἐεγργείαξίοπεα Ηεὀταΐσογμα, Ολαϊααϊοοτια, Οταοογμπιψμς Νοπιίπιπι, Ῥείετῖ8 αο Νουὶ Τεεία- 
πιεπέὶ, δεοσυπάμη Οτγαϊΐπεηι Αἱρλανείὶ : 5. Ἴ νο ᾿ϑανθβ, δε] ΜΝοπιΐπα φῶ δεημμπέτισ, σεπὲ 
ἐ]Ἰα, φια ἱπ πίγοφνε Τεδέαπιεπίο υἱοὶο δογίρίογιπι δεν αἰϊέεν' ξογρία φμαπι ἱπ Πεῦταο εἰ Οταοο, 
εἰ ἐπ αἰϊχείδως Βιυϊιἐθ ποείγὶ5 ἀπεέϊημὲδ, δο.; 6. ΕἸδοη ἰϑανοβ, δαί] 6 ἡπέγοαμοίίοπε «τι 
Οτανεηιοξίος Ἡδεδγαΐοα εἰ μγίπιο δ πιοάο ἰερεπαϊὶ εἰ ργοπιιπέϊαπαϊ!. ὙὮδβα βονογαὶ ὑΐθοοβ δ. 
βοηθοί ταθ5 μἰδοο ἴῃ ἃ αἰ ογοης οσάοσ ἔσοτη παῖ ἀρονο ἱπαϊοαῖοά. 11} τ 6 ὀχοοριίοη οὗ τπ 6 
τηδπυβογιρὶ εἰϊοα 45 1π6 (οάοχ ᾿Σποά!οησὶς (πον υἱΐοσῖν 1051), δπὰ ἴῃς (οάοχ Βοββαγιοπὶβ 
Ργοβοηϊζοά ἴο σβγάϊηδὶ Χ πηθπθ5 ΟΥ̓ (6 τορυθ]ϊς οὗ οηῖςο, (Π6 Μ55. σοηδβυ!τοα Ὀγ ΠΙ5 ραϊίοΥβ 
ὝΘΙΘ ΡΑΓΓῪ Ρυτομαβοὶ αἱ δὴ ππρουπάθα ὄχρθηβο, δηἀ ρδγιν Ἰοπί ἴο πῖπι ὈγῪ ρορο ἴ.βοο Χ. οιιἍἜ 
οὔτ Ναισδη {Όταγυ, ΠΟΥ (να ἀγὸ Ἰηἰοσιηθα ΕΥ̓ Αἰἴναγο οτηοζ, ἴδ σαγά!ηα]᾿5 Ὀίορστα- 
ΡὮ6Γ), (ΠΟΥ ψογὰ τοι γηθα 85 ΒοῸη 88 ἴπθ Ῥο]νρίοιῖ ννῖβ σοτηρ᾽οῖοα,. πο Μ58, Ὀοϊοηρίηρ ἴο 
Χίτασπος σογα Β0 ΒΟ] ΘΠ ΘΠΕῪ ἀοροβί(οα ἰπ {Ππ6 ΠΡΤΑσΎ οὗ [Π6 [᾽ηϊνογθιν οὐ ΑἸςαία. 1 θαγποὰ 
τηοθη δά ἰοῃρ βυξροεϊοά {πὲ {ΠῸν τσοτο οὗ τιοάθγῃ ἀδίθ. ΑΔι5 1ἴ τᾶβ ἱτῃροτγίβηϊ ἴο οςΟἸ]6ῖ6 δῆονν 
1Π6 τιδημϑογρί8 δὲ Αἰοαΐα, Ῥγοίεβξθουβ Μο ἀπομθνσοῦ δηὰ ᾿Γγοϊβεη, τη0 Το 1π δμαὶῃ ἴῃ 
1784, ψεπὶ {Π}ΠῸΓ ον {π|5 ρυτγροβο: θυῖ ἴμπον τ γο ἱπίογιηθαά ἐπδὲὶ δρονυο {(Πἰγῖγ- ἔνα νθᾶγα 
Ροίοτο, ἴῃ 1749, πον δὰ ὕδθθη δοϊά Ὀγ δῃ 1ΠἸτοσαΐθ ΕἸ γαγϑη ἴὸ ἃ ἀθαὶοσ πῃ ἤσοννουκϑ 65 πηᾶ- 
1ογ1815 ἴου τηδκίηρ τοςοϊζοίβ. (Μαγειν᾽5 ΜΠ ἢ 86}15, νο]. 11. ρϑτγί '. ὑρη. 440,441.) Νοιν- 
κἰδπαϊπρ 1Π15 βιδίεπηθηξ, πόσο 18. “ σοοΐ τοϑβοη ἴο θο]ονα ἰδὲ τπΠο86 Ἰραγποὰ Οογπηδληβ Το γο 
16 βυϊν)οςῖς οὗ δῃ ἱτηροϑίτίοη ρτγδοϊίδοα προη ΤΠοτὰ ὈΥ Βοῖαα ρθορΐθ ἰῃ ἴμ6 Θρδῃϊβῃ []ηἸ γουβιῖυ, 
στο πτεγο ποὶ ἀἰβροβοά ἴο μογπιῖξ [πο ΙΓ πα πυβογιρῖ ἐγραβΌγοβ ἴο θὲ δογυ ξηρὰ Ὀγ ῥτγοϊοβίδηβ," 
Ὦν. Βοντίηρ, ἀτγίησ ἴΠ6 8ιοτὶ εἶπα ὑπαὶ ϑραϊη ϑηὐογθα {Ππ Ὀ]οβδίῃρ οἵ ἃ σοῃβιϊτυτοηαὶ 
βονογπιηθηῖ, “ δὰ (6 ορροτγίυῃ!εν ΟΥ̓ σαΓοί ἢ Υ Θχαπιϊπηρ [6 πιδηυδογὶρβ αἱ Α]ςα]α : Π6 
885 ρυ 0} 1504 τραβοῦβ διῃουῃηρ ἴο ἃ ἀδπηοπβίσαίίοη, {πὶ ὯΟ 54]}6 οἵ ἀὀβίγισιοη οὗ τηδηιι- 
βοτῖρῖ5 ονοῦ ἰοοῖὶς ρίαςθ. ΒῪ [15 ρϑύβοῃδὶ θχϑιηϊηδιῖοη [6 ἔοι ΤΗῈ ΒΑΜΕ δουρί Γο ζηδηι- 
δογρὶ5 τ σὴ Βα μεθ ἀοδβογι! θὰ Ὁν Αἴνατο οηιοζ, τη ρα 1π 1580 ;" δπὰ πο δά ά5, “ {πὲ 
186 τηδηιβοσὶρῖς ἰπ αυοκείοι ἃγὸ πιοάξετγπ δηὰ ναΐμεῖοδα, ἴἤθτο οἂῃ θ6 ΠΟ ἸΟΏΚοΥ δΔῊΥ ηυοδιίοπ." 
--ἰΜομίηγ Βοροδίϊζοτυ ἴοσ 182], νοὶ. χὶϊ. Ρ. 208., δῃπὰ τοὶ. ἱ. Ν', 5. ἕοτ 1827, ῃ. 572., οἰϊοὰ 
ἰὰ Ὠγ.. Ρ. δια 5" Απϑτοσ ἴο ἴῃ6 Νίδηϊβοβίο οὗ ἴλ6 ΟὨτιδίδο Εὐνϊάθησα ϑοοίοιγ, ἄς. 
ΡΡ. 48,49. ( Τλέγα Ἑαϊέϊοη.) 

ΤΏο ἱπιργοββίοῃ οὐἩ ἐμ (οτηρ! υἱοπϑίδη Ῥοϊγρίοῖε τνᾶ5 Ἰϊπϊοὰ το 600 οορὶοβ; ἴὮσθα Ὁ Θ 
δίγυςκ ομδ οὐ νϑϊ. Οπα οΥἉ ἴπεξα τὰς ἀδροβιϊοὰ ἴῃ πὸ ᾿ογαὶ Γἰῦτατυ δὲ Μδάσιὰ, δπὰ 
Δηοῖπες ἴῃ τ Ηοναὶ ΓΠἰθταγν δὲ Τυσὶπ. ΓΠηὸ ἰμϊγὰ (τ Βϊο ἢ 15 Βαρροβοὰ ἴὸ αν ὕθθῃ 
τοβεγνεα Ὸγ σδγάϊμαὶ ΧΊπιθη68), ΔῸΓ ραβϑίπρ ᾿πγουρ νατίοιυιβ ἰδ ἀθ, 88. Ῥυτο)αβρα δ {}|6 
ΕἾΠ6}}1 5616, ἰπ 1789, ἴοτ οοιπὶ ΜΓ Ασίῆν οὐ Τηου]οιβο, ον ἔθου Βυμπάτγοί ἀπὰ εἰσηιῖγ-ἐὔτοα 
Ροιινά5. Οὐδ ἴἰ6 5816 οὗἉ ε}}15 σϑητ] θη 5 ΠΡΓΑΙΥ αἱ Ῥασὶβ, ἴῃ 1817, ἱξ νὰ Ὀουχῃϊ υγ Οοοτρα 



48 Ῥοϊνρίοίε Βιδίοε. ΓΡασε 1. ΟἈ. 1. 

Η:Ρνεσί, οβᾳ. ἴοσ 16,100 ἴγδῃοβ, οσ δὶ; λυπαγε απὰ ξευεπέψ-οἶς ροιπαβ ἐΐτεε εὐἰΠίποε απαὰ [ὍΝ Υ 
»εέηοε: διά, δ [6 5416 οὔ Μσ. ΗἸθογίβ ΠἰΌτατυ ἴῃ 1829, ξ νγα5 βοίὰ ἰοὸ Μοξββεγβ. Ῥδγπθ δπά 
Εσϑββ, θοόκβο] ]οσβ, οὗ Ῥ4}} Μ4}1, ἴον σε λυπαάγεα σειίπεαα. Οὐυρῖεβ οὗ πα (οτηρ] ξοπβίαῃ 
Ῥοϊγρίοιῖξ, οὔ ρδρϑῖ, δῖα ἴῃ ἴμ6 Πιἰυτγαυῖθβ οὐ ἴῃ Βνιεῖβῃ ΝΙυδουτα δηθὰ δου (Ο]] ρα, δηὰ 
Αἶβο ἴῃ βδνθσαὶ οὐ ἔπε ΟΠ] σα 1ἱδτατῖθα πὶ (6 ἴπττο {Ππἱνοτοιεῖεβ οὐ Οχίοτα δηὰ (αταρτι ἀσο. 
1ον τπαυςἢ ἱπέογοβείηρ δα! ἰοπαὶ ἱπογπηγδίϊου τοβροστίηρ ἴμΒ6 ΟΟτρ] εἰοπβίδη δ οἴμον Ῥοὶγ- 
δίοιε ΒΙ10]65, βοα Μτγ. Ῥεοξίρστοιν᾽5 Β10]. ϑ'υεβοχ. ὑΡ. 3-1:924. 

2. ΒΙ0Π1ὰΔ ϑδογα Ηδῦταϊοο, ΟΠαϊάδιοθ, αταςὰ, οἱ 1,δίϊπο, ῬΆΙΠΡΡΙ 1. 
ἘορῚ8. Οδῖμο]. Ῥιοίαίϊο, οὐ διυάϊο δὰ ϑ'ιαογοβαποί Εοο]οβ ἴἼβαπι, ΟἸιγϊβίο- 
ῬΒογυβ Ε]δπίηυβ οχοιάθυαῖ, Απίνογριο, 1669 .--1 672. 8 γο]8. [0]10. 

ΕἸνο πυπάτραά σορίος οὨΪγ ἡγογὸ ρυὶπιοά οὐ ε}}ῖ8 τιδρηϊῆοοπς σοῦκ, ὙΠ ἢ 15 ΒΟΠΔΘΕ τ 65 
ςαἰοὰ ἐπε Ποψαὶ οϊψσίοίί, Ὀδολυβο 1 ψγὰ8 ὁχοσιξοά δὲ (ἢ6 Ἔχροηβο οὗἉ Ρ.}}ρ 11. Κίηρ οἴ 
ϑραϊη, δηά {πὸ ““πέισεγ» Ῥοϊυσίοίέ ἴτοτα 6 ρίας τ ῆογο 1 νψὰβ ργιπῖθά. ΤΠ στοαῖον ματῖ οὗ 
τ 6 ἱτπηργαββίοη ὑδίῃρ ἰοβὲ ἴπ ἃ νογασο ἴο ϑραδίῃ, (ἢἷν Ῥοϊγρ]οῖε μ85 θθοοταο οὗ οχίγοπιο γαγὶγ. 
11 ψαβ ργϊπίρα ἰη Ηοῦτεν, Οτοοκ, [,δἴῖη, δηὰ Πα] άθε; δηὰ Ἴσοπιαδίηβ, ὑθειάθ5 [6 νυ ῃοὶς οὗ 
ἀπ Οοπηρ! υἱοηβίαη Ῥοϊγρὶοιῖ, ἃ ΟΠαϊ ἄθα ρδγδρῆγαβοα οὗ ρδζὶ οὗ εἶτὸ ΟἹ Τοβιδιηοηῖ, π᾿ ἢ οὶ 
ςατάϊη4] Χ το πο8 παι] ἀδροβίτοά πη ἴῃς Ῥυδ]ς 1ἰῦταγυ ἂδἱ ΑἸςαὶα, μανίηρ, ρασγισ δῦ ΤΟΘ90 ἢ 5 
ἔοτ ποῖ ῥυ] 8ῃϊης ἢ. ΤῊ 8 ΘΙ ΠΟΏ α͵50 ἢ45 ἃ ϑυτίδο νϑυδίοῃ οὐ ἴῃς Νον 1 δβίδιοπι. “ΓΗῸ 
Ῥοϊνρίοις 1561 415 ἦνα νο]ιιπγθβ. Ὅμα βιχίῃ υοϊυσλς σοπίαϊῃ5 ἴΠπΠ ἩἨοῦτον ἰοχὲ σῖτἢ πα 
ἱπιου! θασυ ,δίϊ {ταπϑαἰίου οὗ Χδηΐοβ Ῥαρηΐηι5, 85 τοϊοσηθα Ὁγ Ασῖὰβ Μομπίδηιις, ἐς 
Ρτίποιραὶ δά ϊοσ οὐ 1}}|8 πο ὐο υπμάοσίακίης ; δηὰ αἷβο {πὸ Οτθοῖς ἰοχὶ οἵ τ1η6 Νὲνν Τοβίδιηθης 
ὙΠῸ ἃ ΠΙῖοτα] ἱπίογ ηθαγυ 1, διϊη νογϑίοη ὈὉνῪ Μοηΐδηυς. Τῇδ βονοηίῃ ἀπά οἰριτἢ νο] λας 
8το ἢ]]οὰ τ ἢ Ἰαχίςοηβ δπαὰ ρτδιατηδγβ οὐὗἩ 1πΠ6 νατίους ἰδησυαροβ 'ῃ τ Ὠοἢ ἴΠ6 ΒουρίΓΟ5 ἀγα 
Ῥυϊμεοι, ἰοροῖμοῦ τ ἢ} ̓μἄοχοβ, δμὰ ἃ ἰγθαεῖβα οἱ βδασγοὶ δητηυλῖε5. ΤῸ Ἡεῦτον ἰοχὶ 15 βαιά 
ἴο ὕα σοιηριοἀ ἤγοπχ {6 Οοτρ]οηβίδῃ απ Βοτηθοτς οα 1018. 

ὅ. ΒΙ01Δ. 1. Ηοῦγαϊοα. 2. ϑδαιμαῦ δα. 8. ΟΠαδϊάαῖϊοα' 4. αταοδ. 
ὅ. ϑγγίδοβ. 6. 1δπᾶ. 7.. Ασαρῖὶσὰ. [μἰοῖϊ Ῥαγίδίον απ, ὀχουάοῦαῦ 
Απίοπίι νιγό. 1645. 10 νο]8. Ιασσα [0]1ο. 

Τῆς οὐπίου, τ Βϊοἷν 18 ΘΧΈΓΟΠΙΘΙΥ τηδρηπϊ σοηῖ, σοηί δ! ἢ8 8}} ἐπαΐ 5 ἰπβοστίοα ἴῃ {ἰα (οπι- 
Ρ᾽υϊοηβῖδη δὰ Απΐνογρ Ῥοϊγρίοιί5, νὰ ἴΠ6 δἀαϊκίοη οὗἨ ἃ ϑγγίδο απὰ Ατσαῦὶς νογϑίοη οὐ [16 
τοδῖοβὶ ρατῖ οὗ ἴ6 ΟἹ, δπὰ οὗὨ {π6 οητῖτο Νὸν Τοβίδιηθηί. Τῆα ϑαιηαγίίδη Ῥαπίαϊους, 
ὙἸ1ἢ ἃ ϑατηδγ δι} υθυβιοι, ὑγὰ5 ὑτϊηιθα ῸΣ (Π6 ἢτϑι {πιο ἴῃ Εἰ ν15 Ῥοϊγρίοιξ, τη ὄχσρθηβοβ οὗ 
ἢ 1οἷ. τυϊποὰ τ Ἐά ον, Μ, [,κ Δαν. Ηϊδ5 Ἰοαγπβὰ αξβοοϊαῖοβ σόγα ΡΠ] ρρυ5 Ααυΐῃδς, 
“αοοῦυ5 Νίοτιπυ5, ΔΌγαμαμπι Εἰο 6] ]οη515, Οδυτιοὶ βιου δα, ἅς. Τῆο Ηοῦγον ἰοχὶ ἰβ Πα οὗ 
1η6 Απίνετρ Ῥοϊγρίοιι, Τθοτο ὅτε οχίδηξ σορὶο5 ΟΥὗΓἹ 1,6 Ψδγ᾽5 οὐϊίοη οὗἁἨ ("ὸ Ῥοϊγχφίοιξ 
ΒΙΊΡ]6, υπάϑγ ἴπὸ [ΟἸ]οννίηρς {Π|6, νἱ2. Βιδίϊα Αἰεχαπαγίπα Ἡδερίαρίοίἑία ἀμερὶοϊῖς 5. Ὁ. Αἰεα- 
απαγὶ Ρ]1. ἀπνὸ ξεδϑίοπὶβ 6γι8 σἰϊ. ζεἰϊοἑίεν ἱπολποαϊ. Ζ1ιμεἰῖα Ῥαγῖδίογωπι ργοδέωαπί αρμα “οαπ- 
πέπιὶ απδοπῖππι α ᾿Ῥαεβύετρε, ϑολαππεηι Ψασοδιοπ Ολέρρεν, Εἰδαυπι Ἡγεὶγείταεί, 1666. 

4. ΒΙ1Ρ]16 ὅδογα Ῥοϊυρ]οίία, οοτηρ!βοίοπεα Τοχίυβ ΟΥ̓ σΊπ8168, ΗἩΘΌγαϊσαμι 
οὰπὶ Ῥοηίδίθιοιο ιαιηδγιΐδηο, ΟΠ δ] αίσαπι, σου, Υὶ ογβϑίομυσμαὰθ δῃϊὶ- 
αυδγαμη δϑιμαυϊίαπα, ἀτθος ΧΧΗΙ Ιηίογργοίυμα, ΟΒδ] αῖοθ, ϑυγίδος, 
Αγδρίο, « Βίορίοβ, Ν υἱραίς 1 αὔθ, αὐἱοαυϊὰ ΘΟΙαρΑγαγὶ ροίογαϊ.. .. .- 
ἙαΙάϊὺ Βείδπυβ ΤΑΙΤΟΝ, δ. ΤΙ}. Τπαϊπὶ, πρτϊθιοραῦ ΤΠοτλδ8 ΒΟΥοτοΐ, 
1657. 6 νο]8. ἰαγρα [0]10. ᾿ 

ΤΠουρἢ 1685 πχαστ!ῆςσοηξ ἴΠπδη πὸ Ῥατγὶβ Ῥοϊγρίοίι, ε}ι|5 οΥ̓͂ ΒΊΒΠου Μ᾽ α]ίοη ἷ58, 1ῃ 4}} οἵπον 
Τοβροοῖβ, ργθίογαυϊο, θοὶηρ ΤΏΟΤΘ ἀπΊρ0]6 δηὰ πιογὸ οοιητμηοάϊΐοιβ. Νίπο ἰδηρυαροβ ἀτῸ υϑοὦ 
ἴπ ἴδ, (που πὸ οὔ θοοΐ οὗ ἴπ6 ΒΙ01]6 5 ῥυϊηϊθα ΐπ 50 τιϑηῦ. [Ι͂ὴ ἔπ Νὸν Τοβίδπιοπῖ, 
46 ἕουτ ΟΞρ6]5 ἀγὸ ἴῃ δὲς Ἰδηρυδσος; ἴποὸ ΟἿΟΣ ὕοοΚΚ5, ΟὨΪΥ ἴῃ ἥδε; ἴποβα οὗὨ ΔΦυά!) δπὰ 
[Π6 Μδοοαρθοβ, οἷν ἴῃ ἕῆσοθ, Τὴ ϑορίπαρσίηϊ νοΥβι ἢ 15 ῥσϊηϊοαά ἔσο ἴπ6 οδαἀϊτοη ῥγίηϊρα 
«αἱ ἈΠοπα ἴῃ 1587, ψηϊςἢ Θχῃὶ 5 τη6 ἴαχε οὗ {πΠ6 Ψαίίςδη τηδηιβοτιρ. Ὑπὸ Τμτη 15 [Π6 
Ψυϊχεῖο οὗ ΟἸοπιες ΤΙ]. Το Ομ ἄθθ ρδύαρἤγαβα 15 ποτα οοιῃρ]εῖθ ἘΠ Δ ἴῃ ΔΠΥ͂ ΤΌΓΙΩΘΥ 
Ρυθ)οδίίοη. Ὑπὸ ᾿μομάοη Ῥοϊγφίοιι α͵5ο μ85 δὴ ἱπίου  ποατυ 1, διϊη νοσβίοη οὐ ἴῃ6 Ηθῦτεν 
ἰοχῖ; δηά βοπιθ ραγίβ οὗ ἴπ6 ΒΒ! 0]6 ἀγὸ ρτϊηιοα 1 ἙΠΠορὶς δθα Ῥεγβίπη, ποηθ οὗ ὙἘΙΟ ἢ ἄγ 
ουπά ἴῃ ΔΥ ρτοοράϊηρ Ῥοϊγρίοιι. 
Το γι Ά81 νοϊαπιο, "6 81468 νοΎῪ ἰοατποα διὰ ι3οῦι] Ῥγοϊδθροιηοθηα, σοπίδῖῃβ {π6 Ῥοηιδίθιο. 

ΕΝΟΤΥ βῃροί Ὄχἢ 115. αἱ οὔα νίαν, 181, πη Ηοῦτον οχὶ, ἢ Μοπίλινβ᾽β ΠΟΥ ΠΘΑΥΥ 
], δἰ γουβίοῃ, ΝΟΌΥῪ ΘΟΥΓΘΟΙΥ ῥτϊηῖϊθα, 2. ΤὮο 88|6 νεῦβοβ ἴπ {π6Ὸ νυϊχαῖο 1,αἰἰη : 8. ΤῈΘ 
Οτοοκ νογβίοη οὗ ἔπ ϑοριυδρὶηΐξ, δοσογαϊηρ ἴο (Π6 αϊίοδη Μϑ8,, στε ἃ ᾿Ἰοσγαὶ 1,διῖη Ττδηϑ- 
Ἰαϊίοθ Ὁγ ΕἸδπϊ ἶο ΝΟΡ, απ τῇ νατῖοι5 τοδάϊῃρε οὐὗὁἨ {6 ΑἸοχαπάγίδη ΝᾺ, βα ἀρὰ δ {πὸ 
Ὀοϊίοπι οὗἉἩ μα οοἰαπηη: 4. ΤΊ ϑγτίας νϑυϑίοη, τ] ἢ 8 οο] αἴθ γα] 1 αι {τα ϑ]δίϊοπ: 5. ΤῊΘ 
'Γασσυτι, οσ Ομαϊἄθο Ῥασγδαρῆγαβο, οὐὗὁἩ ΟὨ οΪοβ, τ ἃ 1,διϊη ἰγαπϑὶαϊίοη: 6. ΤΠ Ἠρορτεο- 
ϑατηδτίζαη ἴοχί, τυ ἢἸοἢ 15 ποατΪν {Π|6 βάτὴθ 1 Π ἀπὸ ὑηροϊηϊοα ΗἩοῦτον,, ΟὨἿΥ τῃ6 ΘΠδγδσίου 18 
ἀϊθδγοπὶ; διὰ ἴῃ ϑαιμαγιίδπ νθσβίοη, τ ΒΟ) ΑἸ ΓΒ ναϑι]ν ἴτοτῃ {1)γὸ ΟἴοΥ 85 ἴο ἴῃς Ἰαηρσίαρο, 



δοοί, Υ. Τοϊγοίοίέ Βιδίεε. 49. 

του τΠ6 56η56 15 ῬΓΘΓΕΥ ΠΟΔΙῚΥῪ ἴΠ6 δδιτθ ; δηά ἐπογοίογε οἢ6 1,δεϊῃ ἐγαποἰδίίοη (ν ἢ ὁ ἔδυ 
ποίεβ δα ἀρὰ αἱ πὸ Ὀοίέοπι οὗὨ ἔπε φοϊυτηη.}) βοσνεβ ἔοσ οι: 7. Τθ Ασδῦϊς νογαίοη, νυ ϊτὰ ἃ 
οοἸ]δίογαὶ [,δεϊη ἐγδηϑ᾽διζίοη, τ] οἷ ἴῃ ρΘΠΘΓΒΙ ἀρτϑοβ τυ ἢ τπ6 δοριυδρίηϊ. ΤΏ] ἤγεϊ νοϊιιπις 
δἰ5ὸ σοῃ δι η5, οὐ 3Π0ο]α οσοπξαϊη, ἃ ρμογίγαϊς οὐ ΒΒ βῆιορ ΝΥ αἰίοῃ, οηργανοὰ Ὀγ 1 οτρθατῖ ; δπὰ ἃ 
πτοπεϊβρίοςοο, το οίθον ἢ ἴῃ γθο ρ]αἴο5 σοϊ αἱϊῃρ ἴὸ ϑοϊοσηοη᾿β [θυ ρῖο, 4}} δηστανοὰ Ὀγ Ηο]]αγ. 
Τἤοτο δσὸ δἷ5ο ἴψο ραϊοθβ σοπίδιπίηρ βοοϊίουβ οὐ «6 γιυβδ] οι, ὅς. δηὰ ἃ οἰασὶ οὗ ἴῃ ΠΟΪΥ 
1δπὰ. ἼΤῆθδε δζο ἱπβοσίθα ἴῃ (δροὶ]ιι5᾽5 Ττοδῦβα ὁπ ἴπ6 “Γειρ6. Ὑπδῖ ρασγὶ οὗ {πς Ῥτο- 
Ἰεζοπιθηδ, πῃ τ᾿ϊς νοϊαπηο, νοΐ τγα8 υυϊτοπ Ὀγ Βίδμορ ἘΝ αἰίοῃ, τνὰβ οἰοβαπεὶν ρῥεϊπιοὰ δὶ 
τῆ6 (Οδηρτίασε [ὐηϊνογβιῖνγ Ῥυθδθ, ἰῃ 1828, στ να] ποῖα ὈΥῪ ἴθ6 ἔδν. ΕἼδης β 
νγδηρθδπι, ἴῃ ἔσο υοϊυτηθα οοἴαγο. [{ 15 ἃ ἐγϑάβιιγε οἵ βδογεὰ οὐ᾽ Εἰς βτι. 

ΓΏΘ ΒΕΘΟΟΝῸ γοΪυτὴθ ΘΟΙΏΡΓΙ865 πα Ὠἰδίοτὶοδὶ Ὀοοΐκα ἰπ ἴῃ6 βαπιο ἰδηυλρος 85 8.6 δὔονε 
οηυτπηογαϊοα, τυ ῖτἢ (Π6 ὀχοορίίοη οὗ ἔν δασηδγιέδη (τ ῖο ἢ ἰ6 οοπῆποά τὸ ἴῃς Ῥοηίδιθις) δπὰ 
οἵ [88 Ταγρυτι οὗ δον Φοδορ (δυτγπδτηρὰ (86 ὉΠΠπ4) οη τ Βοοῖκα οὐὗὁἨ Οπτγοηΐοϊθβ, τ Ὡς ἢ 
ψ3 ποῖ αἰβοογογοα 11}} δον ἴῃς ῬοΟΪγρίοίε νγδὸ ἴῃ [6 ὑγθαββι [{ἰ ἢδ5 δποα ὕθϑῃ μι  5ῃδὰ ἴῃ 
ἃ 5οραζαΐο ἔόσιυ, 858 15 ποιὰ ἴῃ ῥ. 58. Νο. 12. 

ΤῆΘ τὺ νο]υτῖθ οοπιρσομοηάε δὶ] {})6 ροεῖϊϊς δὰ ργορμιοίϊο Ὀοοΐκβ ἔγοπι Ζ2οὉ ἰο Μαϊδοῃ:, 
πῃ 16 βῶπιθ ἰδηρυδροβ 85 Ὀοΐοσγο, ΟὨΪΥ τπδὲ ἔποτα 186 δῇ Εηϊορῖς νογείου οὗ τῇς ὕοοῖκ οὗ 
Ῥβδ τος, τυ οἢ 18 80 ΠΟΘΣ δἰκΐὶῃ ἴο {πὸ βοριυδρίηξ, (πὶ (Π6 δαπὶς 1,δέΐη ἰγαπδίδιϊο βασνοβ [Ὁ 
μοι, τ 1ἢ ἃ ἔδετν ὀχοορίϊοῃβ, ῃϊςἢ τὸ μοῖρα ἰὴ Ππ6 τηδιρίη. 
ΤΊ Ῥούκτη νοϊΪυπηα σΟὨ ΔΙ ΠΒ 4}} ἔπ Αροσσυρῆαὶ Βοοῖα, 'ἱπ Οτοεῖ,, Γαι, ϑυτίας, δηὰ 

Ατδδὶο, ἢ ἃ ἱνο-Ὁ1]ὰ Ἡροῦτγον ἰοχὶ οὐ ἐπε Ὀοοκ οὗἉ Τοῦΐς; τς ἔτει ἔγοπῃη δὰ] Εδρίυβ, {πὸ 
5600η6 ἔγοστη ϑεραδίδη Μυπείοσ. Αἴον ἴθ ΑΡοστυρδα ἴμογο 15 ἃ ἐπ γοθ-ο] ἃ Τασρυπι οὔ πο 
ῬοπίδἭοις : ἔΠ6 ἢχδε 16 ἰὴ (δι άθο, δῃά 186 δδβδουιρθά ἴο Φοπαίπαη Βϑη [7Σσῖοὶ : [Π6 βϑοοοῃά ἴβ 
ἴπ Ομ] άθο 4]5ο; ἰΐ ἔδικοβ ἴῃ ΟἹ]Ὺ βοϊοοῖ ραγίβ οὔ ἴπεὸ 1δνν, δὰ 15 σοσωσθοη]ν ο8]]ο ἐπα ΖΦεγυ- 
ΒΑ Ϊοπὶ Ταῦτ : (6 (Ὠϊτά 15 ἴῃ Ῥοτγεὶο, ἴπΠ6 ψοσκ οὗ ὁπο 2600 αν υδ, οὐ Τόοβοο, δπα βθοπὶδ 
ἴο θὲ ἃ ῬΓΘΙ ἰσῖογαὶ νογϑίοη οὗ ἴἰῃ6 οῦγον Τοχὶ. Ἐδοὴ οἵ ἴμοβθ Ὧδ8 ἃ ςο᾽ αίοταὶ 1,διϊη 
τγδηβϊαιίοη. Τὸ ἵνο ἤσγβὶ, ᾿πουρὴ (ΠΟΥ ΤσΟὨΙΔΙ ἢ ΤΩΔΗΥ͂ {40]65, ἅγθ ϑχοθθϊη μὴν υδοί], 
Ὀεσαυδα μον αἰ δίῃ τῆϑὴν σψοτὰβ απὰ ουδίοτηβ, 6 τηρβηΐης οὗἩ ὙὮ]ΟΒ ᾿ς ἴο "6 ἔουπά πὸ 
ὙΘΓΟ αἶδο; δῃηὰ ἴδε Ἰδίζοσ ν}}} "ὰ ἔουμπά νοῦν υιϑοῖι} ἴο ἃ βειιάσης ἰπ {πο Ῥογείδῃ ἰδησιυδρο, 
τπουρ ᾿ξ οομίδίπα ΤΔΩΥ͂ οΟὈδοϊοίε ρῆγαβοα, δὰ (6 ἰδηρυαρα 5 ὈΥ ΠΟ τωθδῃβ ἴῃ ἴῃ6 ρῦγο 
δι γαζιδῃ ἀ᾽α]οςῖ. 

ΤῊΘς ΨἸΡΤΗ νοΪυπ)6 ἱποϊα ἀθ8 81} [ῃ6 Ῥοοΐκ5 οὗ ἐ6 Νὸνν Τοβίδιηοηί. Τα νασίουιβ ἰδηριιδροθ 
8.6 Ποῖα οχ ἰθιἐοα δὲ μα υἱϑῖν, 88 ἰῇ ἴῃς οἴποιβ. Τθα Οτροῖς ἰοχὶ δἰδηάβ δἱ ἴῃς ᾿ποδά, τ τι 
Μοπίδυυϑ᾽β 1Ώ [ΕΓ] ΠΘΑΤΥῪ 1, 811Π ἰγαπβίδίίοη ; 186 ϑυγίδο ποχῖ; ἔθ Ῥεσγβεῖο {πιγὰ ; τπὸ Ψ υἱμαῖα 
ἰουτῖι ; ἴ1πΠ6 Αταῦϊο ΗΔῈ ; δηά {πὸ ἘΠΠϊορὶς εἰχίῃ, Ἐμοἢ οὗὨ {μο οτίϑδηϊαὶ νϑγβίουβ 88 ἃ οο]- 
Ἰαῖογαὶ 1.,ατίη ἐγαπϑ]ατοη. ὙΠ Ῥεγβὶς νϑυβίοη οἡἦν ἴακος ἰη ἴπὸ ἴους Οο5ρεἶβ; δηὰ ἴὸσ (5, 
ἴῃο Ῥαγβ Α]ίοσα, οὐ Ῥογβίδη Ὠϊο(ΟΠΆσΥ, ἴῃ (αβῖ6}}᾿5 1,οχίσοῃ, 5 ρϑου τὶν ςδ]ουϊαιοά. 
Το ΒΙΧΤΗ νοΐμτηθ 8 σοπηροδεα οὗὨ ναγίοιιβ τοδάϊηρβ απὰ ογλτςα] τοιηδτκβ ὁ 4}} 1πΠ6 ῥτο- 

οοὐϊηρ νογβί οβ, δπὰ σον οϊἀ68 τ ῖ ἢ} δὴ ἀχρ]δηδίίοι οὗ δ]} τπ6 Ῥσοόρεῦ παιοβ, ὑοῖ ἢ! Ηοῦτον 
δηὰ Οτοοῖ, ἴη ἴπ6 ΟἹὰ δά Νὸν Τοείδιωθηῖθ.Ό ὍΤῃο οἰασγδοίογβ δορὰ ἴοσ [Ππ6 κουογαὶ οσἹθηίδ] 
ὙΘΓΒΙΟΠΒ 8.6 ΟἾοῶσ δηά ροοά; ἔπε Ηοῦτον 18 γϑίθογ ἴΠ6 ποτὶ. ὙΠ δ ρὶο τοδάϊῃρς οἵ ἃ 
ἴοχι ἰπ {Π| ϑοτ σαὶ νογβίοηβ οἴθῃ {Πγονβ πηοΓο Ἰισξ οἢ ἐπ6 πιρδηϊης οὗὨ ἴπ Ξδογοᾶ υυσίζον, [δ η 
πε θεβὲ δοτησηθηϊδίουϑ ἢ] ἢ σδη [6 πεῖ ψ τ. ΤῊΪ5 ΨΟΥΚ 56115 δὲ ἔγοπι ἐτνθηϊγ-ῆνο ρμοιπα5 
ἴο δον πῖυ συΐποαβ, δοοόταϊηρ ἴο πο ἀϊβδτγοηςς οὗὨ σοπαϊπἰοη. ΜάδηΥ οορίθβ αγὸ τυ]οὰ τ] ἢ 
τοῦ ᾿1π65, ἢ ἢ 15 ἃ στοδῖ μοῖρ ἴῃ τοδάϊηρ, ὕθοδυβα ᾿ξ ἀϊκτῖϊ συ δηθ5 ἴΠ6 αἰ θγοηΐϊ (οχῖβ Ὀοίίοσ, 
δῃὰ βιιοἷ σορίθβ ογάπασῖ } Υ 56}} ἴον ἴἤγθο οὐ ἴουγ συΐποαβ τοογο ἴπδη {ΠπῸ Οἴἤ ΘΓ. 

Ιπ δχθουιηρς 1[Π18 στοδὶ δηὰ βρ᾽ονάϊὰ σοτκ, ΒΊσμορ Ῥ α]τοῃ ναβ δεειβϑιοὰ ὃν Ὧσ. Εάἀτωυπά 
(δϑιῸ}}, 1)... Το. Ἠγάς, τ. Ῥοοοεῖ, Ὦγσ. 1 ἰριείοοι, Με. ΑἸεχαπάες Ηυ15}, Μτ. ϑαιθθοὶ 
ΟἸασίκο, 1ουἱΒ ἀς Ὠΐίου, πα οἵου θυ ΠΟΏ ΤΥ Ἰόδγπθά τηθῃ. ἢ ἴτ δ ὑθσυη ἴῃ Θοίορονς 1658, 
δηὰ σοπῃρ]οίοα ἴῃ 1657; ἴμο ἢτβὲ υνοϊυπηθ νγὰβ δηϊδηοά ἰπ ϑερίεμη εν 1654; {πΠ6 βοοοπὰ ἴῃ 
Ψυ}γ 1655; 186 {πϊτὰ ἴῃ 7υἱν 1656; δηὰ πὸ ἕουτίι, ἢ, δπὰ αἰχῖ, 'πὶ 1657, {ΠἸΣΘΘ Ὑ ΑΒ 
Ὀείοιο {ΠῸ Βοβίοταϊίοη. (Πα Ῥαγιβϑίδη Ῥο]υρίοιῖς τᾶβ δερεπέεεη Ὑ6 818 ἴῃ ἴῃ 6 ῥΓΘΒ8 ἢ) 
ΤΊ τνοσῖς τυδᾶϑ ῬΌ] 5π6α Ὀγ δ θβοτιριίο, υπάον ἴΠ6 ραϊγοπαϑε οὗἩἨ ΟἸϊνογ Οτόηγνο}}, ν}Ὸ 

Ῥοττηϊ το ἐπ ρᾶροῖ ἴο θ6 ἱτπηροτγιοἀ ἀπὶγ ἔτοα : δα {π6 Ῥτοϊθοίοσ ἀγὶηρς Ὀείοτο 1ἴ νγδ5 ἤπῖβῃοα, 
Βίβῃορ Ῥ δἰ ἴοῃῃ ςδποο! θὰ ἔνσο ἰθανεβ οὗ {πὸ ρῥτοίδοο, ἴῃ νος Πα δὰ πιδάάδ ποπουγαῦϊο πηθῃ- 
τίοη οὗ Π5 ρδίγοη, δπὰά οἰϊιεῦβ σσοσα ρυϊπίθα σον δἰ πίῃ Θοτηρ  πηθηΐβ ἴο ΟΠ ι]65 11. δηα δόσπια 
ῬΤΟΓ δανοσα ἱηνεοίΐνοβ ἀσαϊηβὲ σορυ ] σδη8. ΗἩδῆςο ἢδ8 δύίβοη ἴῃ ἀἰβεϊποϊίοι οὗἁἨ γερεδίοαπ 
δηά ἰογαΐ οορὶοβ. Τῃθ ἔοσιμοσ δύ ἴδ πηοβὲ ναϊυθαᾶ : {ποῖα 18 ἃ ΠΟΡῪ ἴῃ ἴπο Πἰρσαῦυ οὗ ἴΠ6 
Βηιβἢ Μυδουη. Ὦγ. Α. ΟἸαγκο δπὰ νυ. Βυιίονῦ παν ὕοΐϊν ροϊηϊοὰ ουὖξ (Θβρθοϊα!ν (πς 
ἴογτπηθσ.) ἐπ ναγϊαϊουβ θοΐοθῃ ἴπ686 ἔνὸ οἀϊ Ἴοη5. Ἐὸτ ἃ Ἰοπρὶ εἶπιο, 1ὲ τνὰβ ἀϊβριυῖεα ἀπιοην 
ΒΙΙοσταρίμοτβ, τ Ββϑίμο. δ ἀφαϊςδιϊομ τγὰβ δνοσ ὑγοῆχοά ἴο ἴῃ 1 οπάοη Ῥοϊγρίοῖς. ὙΠοῖο 

᾿ Οοποογηΐης ἔδι686, 88 νγο} δ8 ἴῃ ᾿ἸΟΓΘΣῪ Ὠἰβίουυ οὗ {π6 ],οπάοῃ ΣΟΙ Υρ]οῖί, ἴῃς τοδάον 
. Ψ0}}} πα πιεῖ ἀπ νΟΥῪ ἱπίογοξίϊ πρ ἱπίογτωαίίοη ἰπ ἴμῃ6 ἔν, Η. ... Του β Μειηοὶτε οὗ [Π6 
1Λἴὲ ἀπὰ Ὑτϊίηρε οὗ τῆς ΕἸἰρος ον. Βείδη  αϊίου, Ὠ. )., [οτὰ Βίβῃορ οὗἩ Ομοβίοσ, δαϊίογ 
οὗ πο 1 οπάοῃ Ῥοϊγρίοιε Β10]6; νῖτ ποιῖσος οὗ πἰβ οοβα)υΐογα ἴῃ {μαι 1] δέτίουβ ποτ; οὗ 
ἔα ουιϊναιςίοη οΥἁ ογίθπεδὶ Ἰοασγηΐηβ, ἴπ (18 σουηίτγ, ργθοθάϊηρ ἀπά ἀπτὶηρ τποῖγ τἴἰπιθ; δὰ 
οὗ 6 δυϊμοσίβεὰ ΕἸρ ἰδ νογβίοη οὗ {π6 Β10]6, ἰο ἃ ρῥιο͵θοϊθαὰ σενίβίοη οὗ νη ϊορ Ὁγ. 
ὙδἸίοπ δηθὰ βοπιο οὐ ἢ18 δββιδίδηϊςβ 1π ἴθ Ῥοϊγρίοιξ νογο δρροϊηϊο, Τὸ ψὩϊς ἢ 15 δἀὐἀοά 
Ὧν. Ὑαϊοη᾿ 5 οσῃ υἱηϊσαιίοη οὗ ἐμ6 ᾿οπμάοη Ῥοϊγρίοιϊ, πάρῃ, 1821, ᾿ῃ 2 νοὶς. ὅνο. 

ΨΟΙ,. Υ. Ε, 



δ0 οϊνσίοίε Βέδῖοξ. [ῥΡᾶγὶ 1. ΟἈ. 1. 

15, μπογονεσ, ἃ ἀράϊσαξοη ἴῃ ομο οὗ ἴα οορΐε5 ἱπ μα Ηοναὶ ΓΡτατΥ δὲ Ῥατγίβ, απὰ δηοίθον 
"28 Αἰβοονεγοα ἃ ἔδυγ γϑασβ δίποο, ψὨ1οΐ τσᾶς γοργά ἴη Ἰαγρε ἔο]ο ἴο δ᾽πά τρ σὴ οἶον 
οορίο5 οὗ 6 Ῥοϊγχίοιε ; 1ξ 15 αἶδὸ σορτιηῖθα ἴῃ τμα ΟἸαβεῖσαὶ Φουγηαὶ, νοὶ. ἱν. ὑρ. 8355---86]. 
πὶ τπ6 βγεῖ νοϊυπια οὗ Ῥοί('5 δπὰ Βυρετιῖ 5 βυ! ρα Οοτοτηρηϊδιίοηυτη ΤΠοοΪορίοαγυσα, 
(Ρρ. 100-137.) ἔδοσγ 18 ἃ οο]Ἱδιίοῃ οἵ πὸ Οτϑοῖς απ οἵμοσ υϑυβίοῃς, 88 Ὀτϊπιθὰ ἰῃ (δ6 
1 οπάοη Ῥοϊγμρίοιξ, ἱτἢ τπα Ἡοῦτενν ἰοχὶ οἵ (86 Ῥσορμοὶ Μίςδι, δοοοσηρδηΐθὰ τι βοτὰθ 
Θχρ]απδέϊοηβ ὈῪ Ργοίδββθοῦ Ῥαυλυβ." Τὸ οοπιρϊοία {με Ι,οπάοῃ Ῥοϊγρίοιξ, [86 [ΟΠ] ον 
Ῥυθ]]οδιϊοηβ βου ϊὰ δ6 δα θὰ, νυἱζ. 

1, Ραγαρλτγαδὶε Ολαϊιαίοα ἐπ ἰἰδγισα ρῥγίογεια εἰ ρμοβίοτίογεπι (τοπέοογωθ. “ἀποίοτε Παδδὶ 
«οδερῆο, τεοίογε Αραΐεηι ἐπ ϑυτγία: στα σεγδίοπε ιαζκα α Πασίάε Ἡ Αὶπε. Οαπιαρτίρια, 
1715, 4ἴο. 

2. Ὅν. ΟββίεἸ 8 ζεζίοοη Ἡερίασίοίέοα ; οἵ σ᾿ Ὀΐϊοἢ δὴ δεοουπὲ 15 χίνθη ᾿π δ δι ρβοαιυθηΐ ῥδτὶ 
οὔ τἢ 5 Αρροπάϊχ. 
Το ρυσοθδβοῦ οὔ ἰῃ6 1 ,οπάοη Ῥοϊγυρίοξς βου ὰ αδἷδο ρσοουγε Ὦγ. Φόομη Οὐὑθηβ Οοηδέάεν- 

αἰΐοπβ ὁπ ἐδε Ῥοϊψοίοίέ, ϑνο. 1658 ; Βίϑίιορ να] οπ᾽5 Πθρὶγ, οπεἰεὰ 7Τὴἐε Οοπείἀεταίον οοπ- 
δἰἀεγεά, δο. ϑνο. 1659: τπὰ (84 ψοῦῖὶς οὗ ταιοῇ τοῦτα ᾿προγίαποθ {Π8ῃ οἴΠ60 7) ὙΥ δἰο 8 
7πἰγοαμοίέο αὐ 7,εοἰΐοπετη 1, πισμαναπι Οτὶεπίαϊϊενι, Ἡδεδταῖος,, Οἰαϊάαίοα, ϑανππατέίαπα, ϑυγνίασα, 
“γαδίοα;, Ῥεγεῖος, “ΖἘΞιλίορίςα, Ατπιοπῖοας, Οορέϊοα, δο. 18πιο. Ιψοπάϊηϊ, 16] 5. 

Βιβῃορ να] υμ 5 Ῥοϊυμίοις μανίηρς Ἰοης θθθη Θχίγοπιοῖὶυ βοᾶγοο δπὰ ἀθδαγ, 1 Ὧδ8 θθεῃ ἴπ6 
νὶ5}} οὐ Ὀ1] τ 4] βιυἀοηῖς ἴῸΣ τρδπν γοῦᾶγβ, {δαὶ ᾽ς βῃοι)]ὰ ΒῈ τορτϊηϊοά [ἋὍ0Ὁ. 1797, ἴπ6 ον. 
Ψοβίδη Ῥγαῖϊξ ᾿ββιιϑὰ ἔγοτῃ ἴΠ6 ργϑβϑα, Αἴ Ῥργοβρεοίιις, ισϊίλ δρεοίπιεηξ, ΟοΓ α πεισ Ῥοϊγοίοεέ δέδιε ἱπ 
ῳματίο, Χ0γ ἰλ6ὲ ἴζεε οΥἹ Εποίϊδλ διειιάεπίε, απὰ ἴῃ 1799, ἀποίπος Ῥγοερεοίμδ, ιοϊἐλ δρεοίπιεπο, 
απ Οείαυο Ῥοϊνοίοέέ Βίδίε; Ὀαῖ, ἴον τταπὲ οὗ δηοουγαροτηθηξ, (π6 ἀθεῖ χη τσᾶβ ηοὶ σατο Ἰηΐο 
Θχοοιοη,. Α βίπμϊαν ἔλια διϊοπάρὰ 7Τῆε Ῥίαπ απαὰ δρεείπιεη 9 ΒΙΒ114 ῬΡΟΓΥΟΙΚΟΤΤΑ 
ΒΑΕΙΤΑΝΝΙΟΑ͂, ον απ επίατσεά απὰ ἱπιρτουεα εὐαἰξίοπ ΟΥ̓ ἐδε 1 ,οπάοηπ Ῥοϊψοίοίέ Βέδϊε, ιοὐξὰ 
Ομδίεῖ 9 Ἡερίασίοίέ 1,επίοοπ, ν᾿ Ὡϊ ἢ πτοτο ΡῈ} 15 Πα ἀπά οἰτουϊδέοα Ὀγ {πὸ ἤν. Δάδπι (Ἰασγίςο, 
11,..Ὁ. Ἐ.5.4. ἴῃ 1810, ἱπ (Ὁ]ῖο. ΤΏ ΤΌΒΟΥ τὺ 866 ἴποι τορτί πιο ἴῃ ἴΠ6 (Ἰαϑββὶοδὶ 
Φουγηαὶ (ὑὙΒοτο, πουσονοσ, πὸ ποέϊοα ἰβ ἰΔ Κϑὴ οὐ ἔμ διιῖμον οὗ ἔπε Ρ]δη), νοὶ. 'ἰν. Ρῃ. 495--497. 
Απ αὐ5ίγεοϊ οὗἉ [ἢ]5 υ]δὴ 15 σίνοι ἰῃ (6 Β10]. ϑυββοχ. νοὶ]. ἱ. ρασὶ 1). ὑρ. 66-68. 

δ. ΒΙΌ114 ὅδοσα Θυδάν]τηρυΐδ Ν᾽ οἰογῖβ Τοβίδιπο! Ηθγαὶοῖ, οὰπὶ 6 Γ- 
Βοῃ θυ8 6 ΓΟΡΊΟΠΘ Ροβιτϊ8, υἱροία νογβίοηθ ατθοα υΧΧ Ιπίογργοίαμη ὃ Χ 
σΟαἶοα τηϑηπβοσιρίο ΑἸΘχδηασίπο, ἃ “. Εγη. ασαρῖο ρῥυίσηατη ονυ]ραίδ---- ΠΘ πὰ 
ψΟΓΒΙΟΠ6 1μδὕϊ πα δοραβῦ. ΘΟμτ 11 πονϊίοσ τουῖβα οὐ ἑοχίαὶ ΗΘ ΌΤΘΟ δοουγαὔλ 8 
δοσοπηπηοάδία, οὐ (ἀογμμδπῖοα θαι ΤΠ οσὶ, οχ Οἱ ἴπηα θ6 811 ὙἹΓῚ ΓΟΥ 81 0η6 οἵ 
οἀπίομο 1δ44--45 Ἔἀχργθββα. Αἀ]ϑοίϊβ ἰθχίαὶ Ἡβῦγθο Νοῖῦλβ Μαβογθί1οῖ8. οἱ 
ατθο Υ δυβίοπὶ 1,θουοπῖθυ8 ΟΟα1ςῖΒ Ὑ αἰϊοδηΐ ; ποῖῖβ ρἈΣ]Ο]ορΊοἷΒ οὐ οχϑρο- 
11.015 81118, υὐ οἵ ΒΕΙΩΠΙΔΓῚ18 Θαρ πὰ ἃς ἰοοἿ8 ΡΆΓΆ]16118 ἸΟΘῸΡ] οἰ ἰββὶμλ158 ουπαΐδ. 
᾿Δοσυγδηῖα Μ. Ομγιβϑί, ΒΕΙΝΈοσιο. 1 ρβία, 1760. 8 νο]8. [0]10. 
ΤΠ οοπιραταίέοε ΟἸθαρῃ 685 οὗὨ Εἰ)}8 Πθα εν ἀπά δοουγαίοϊυ ρσϊπιθα τγοσκ σοηαοσζοα ᾿ξ, Ρεΐογο 

(Π6 Ῥυθ)!εδέϊοη οὗ Μγ. Βαρβίον᾽β Ρο]υρίοϊξ, ἃ να] υδῦθϊο βυρβιϊτυϊε ἔογ τῃ6 ῥγθοθάϊηρ ἰδσρογ 
Ῥοϊγρίοιίβ. Ὧτ. Α. ΟἸ]αγίκο, τνο βιδίοβ ἔμπαΐ μα ἢδβ τοδὰ ονὸγ ἴ8ε σψῃοὶα οὔ τ Ηοῦτον δπὰ 
Ομαϊάβ ἰοχὶ, ψῖτ ἐπα Ἔχοορέϊοη οὗ ραγὶ οὗ ἔπ Ῥοηπίδίθυς, ργοηουῃςθ8 1 ἴο "6 οὔδ οὗ {86 
τηοβῖ οογτγοοῖ οχιδηῖ. 

6. ΒΙ Πα βδογα Ῥοϊυρ]οίία, Ταχίυβ Ασὐομοίγροβ, Υ δυβίοηθβαὰθ ῬγΘΟΙΡ ΔΒ, 
ΔῸ Ἐοϊοβὶᾶἃ δηι αυαϊτὰβ σϑοθρίαβ οοπιρ]θοίθηια. Αοοδάυπι Ῥτγοϊοροιιθηδ ἴῃ 
ΘΟ Πάδπι οὐ βίῃ ᾿ 1 Τ6ΓΆ]6πὶ, δυοΐοσα ὅϑϑιηιαὶ 1.ῈῈ, 5.1.8... ... ἴληρυῶ Ηο- 
Ὀγθα ἀρυὰ ΟΠ Δ ὈΓΙρΊθΠη868 Ῥγοΐδββοσο Εορίο. Ιπαϊηϊ, 1881. 4ϊο. οἵ [0]10. 

Τῆηδ στοαί γασὶγ δηὰ σοῃβοαιθης Πρ ῥστῖοο οὗ 411 ἔοσπιοσ Ῥοϊγρὶοιῖς, ἢ ἢ τόθ ογ {ΠἸ6 πὶ 
ἴου [π6 πιοβὲ ραγί ᾿πδοοθββὶ]ο το 1} 11.4] βιμἀρηΐβ, ἱπάυσοὰ {π6 μυ ]θμον, Μν. Βαρβίοσ, ἴο 
Ὀπάογίδκο ἴπθ86 Ἰϑεδυ ἔμ} ῬΟΪγρίοῖς οἀϊϊοηβ οὔ {πὸ Η οἷν ϑοτιρίατοβ. ὍΤμο φεαγίο εὐἀϊξίοπ 
ςοηίδίηςβ ἴπΠ6 οτὶρσίπαὶ Ηοῦτγοιν Τοχὶ οὗ τπ6 ΟἸἹὰ Ταβίαπιοπί, 1116 ϑατηαγ ἴδῃ Ῥοπίδίθυςἢ, (Π6 
δορίυασίπε Οτθοκ τογβίοη οὗ ἐπ Οἱὰ Τοβίαπιθης, {πὸ Ὑυϊραῖα 1,δἰῖη, ἀπὰ ἴῃ δυϊμογιβοα 
ἘΠρ  ἰ8ιν νογβίου οὐ {πε επεῖγα Βιῦ]6; 1π6 οτὶρίπαὶ σσοοκ ἰοχὶ οὗ ἴπῸ Νὲν Τοβίδσηθπῖ ; δηὰ 
ἴηι νϑῃθγϑῦϊα Ῥοβοῃιο οὐ ΟἹ ϑγγίδς νεγβίοη οὔ ἰϊ. ΤῊ χοϊο εὐϊέΐοι, Ὀ651465 1686 ἰδησίαροβ, 
οοηίδίηβ οπέϊγα ὑγαπβιαιοπ5 οὗ τπῸ ΒΙΡ]6, ἰῃ τῃ6 [Ὁ] ονσίηρς ταοάογη ἰδησυαροβ, νΥἱ2. ἴπ6 Οογ- 
τηδῃ, ὈὉγ Ὦγ. Μαγίϊη Γυῖποῦ; τη Πα] αη, Ὁγ Οἰονδηηὶ Πιοάδιὶ ; ἴπΠ6 Ετθηοῖ, Ὀγ “7. Ε. Ο59- 
ἰογναϊά ; δῃηὰ τἢς ϑϑρδιη δὴ (ἔγοπι {π Ιου ΐβἢ 1,δεῖ νυ] ραῖθ), Ὁ Ῥαάτο ϑοῖο. ὙΠ656 ἅτ 50 
ἀϊξροβοά 868 ἴο Ὄχῃιρὶς οἷσίν Ἰαηριιαροβ δὲ οῆςβ, οῃ οροπίηρ {π6 νοΐυτηθ, ἔπ ργοβδυσογὶς οἵὗἁ 
ὙΠ ἢ ἴδ δἰηρσυ]αν] Ροδυ!. ΤΠα ροϊπίεα φεῦγον ἰοχὶ ἰς ῥσϊπιοὰ ἴοτι ἔπε σοἸορταῖοα 
οὐϊῖοπ οὗὁἨ απάογ Ηοορι, ποιϊςοὰ ἴῃ Νο. 8, Ρ. 7. δϑμργὰ. Ὑπὸ ϑαυηδγιίδη Ῥοπίδίους 15 

. ΕῸῚ ἃ τόσο Ῥδγίϊουϊαγ δοοουπὶ οὗἩ ἴπΠῸ Ἰοηάοι Ῥοϊγρίοι!, να τοῖοσ {πὸ σοδάεγ.ῖο Ὦγ. 
ΟἸανίκο Β ΙΒ] οσταρ ιν 8] ΠὨ᾿οςουατΥ, νο]. ἱ. ρρ. 248--270. ; νο]. 11. Ρῃ. 1-12.; Μίυ. Βυι)!ετ᾽β 
Ηογα: ΒΙ ]1οκθ, νοὶ]. ἱ. ὑρ. 188--149.: δὰ 1)γ, Ὀ1ράϊη᾿5 πεέτοἀμοϊίοη ἴἰο ἐς Καον]οάρο οὗ 
ἴπὸ Ἑάϊποπβ οὔτπα Ογοοῖ δηὰ 1,ατἰη (Ἰαδεὶς5, 84 οαϊξ, νο]. ἱ. ὑρ. 13-.27.,) ἔτοτα σῇ ϊολ ρυὉ- 
Ἰσβειοηβ ἴμ6 αρονο δοσοιπὶ 15 δυσί ἀσοὰ. 



δεοῖ Υ͂. Ῥοϊνσίοίε Βὲδῖεξ. δὶ ψο 

ἐδκου ἤοηι Ὠχ. Κ απηϊοοί δὐϊέίοη οὗὨἩ ἐ!α Ηδφῦτονν ΒΙΌ]ο, δηά 18 αὐ ἀοὰ Ὁ ψ8Ὺ οὗ Αρρομάϊχ. 
Τῆο ϑδοριυαρίης 15 ρτϊηΐοα ἔτοπη Βοβ᾿5 οἀϊξίου οἵ της ΨΝαίίοδη ἰοχὲ; δηοὰ δἱ {Π)| οπὰ οὗἉ π6 
ΟΙα 'Γεβίδιαθης ἔπογα δύο σίνοη ἴπ6 νατῖουβ γοδάϊηρβ οὗἩ [6 Ἡεῦγον δθὰ ϑαπλαγ δα Ῥϑηΐδ- 
τοι ἢ, το οῖ μον τὴ τ [Π6 τηδβογοὶϊς ποῖθβ ἰοστηθὰ Κατὶ δπὰ Κου, (Π6 νασίοιιβ Ἰεσῖ!οῃ8 οὗ 
186 ΑἸοχαηάγίδη Μ3. δε οἀϊϊοὰ ὃν Ὦγ. Οταάδθ, δηὰ τ6 δροσγυρμαὶ ομδρίογβ οὗ ἴπ6 θοοκ 

 οΥἱἹἽ Εβιμοσ. ὙὍὙηὸ Οτροκ ἑοχὲ 8 ῥγιπίοά ἔτοτα ΜΙ} οαἀϊτίοπ οὗ τ1η6 Τεχίυβ Ηδοθρίιβ, ἢ 
[86 σβοὶ]α οὗ τπῸ ἱπιρογίδηξ τοδάϊηρε ρίνθῃ ὉγΥ Οὐ βῦδοι ἴῃ ἢ15 δἀὐϊίίοη οὗ 1805 (Νο. 8]. 
ΡΡ. 98,29. δμργὰ) ; 1.6 Ῥεβοο οὐ ΟἹ ά ϑ'γγίας νογβίοῃ, ἔγοταῃ ὟΝ [ἀτωδηϑβιδα ε᾽ οἀϊεῖίοη ρα] 1δοἀ 
εἴ ψίοππα ἴῃ 1555, οοΟἸἸαϊοὰ τυ ἴπο δοουταῖο οἀϊίίοη Ἔχοουίοά ἰπ 1816 ὑπάογ [86 διι50 1 68 
οὗ {86 Βει 8 δῃὰ Εοτεῖσηῃ ΒΊΡ] 6 ϑοοϊοίυ, πὰ εἀϊιοὰ Ὀγ Ῥγοὔδεθου 1.86. Τὸ Αροσδῖυρβθ 
δηᾶ βοὴ οὗ τη6 ΕρΙ51168 85 ἀγὸ ποῖ οχίδηξ ἴῃ ἴμς ΟἹὰ ϑυσγίδο Ψεγβίοη, τα ψίνθῃ ἔτοια (86 
ῬΒΠοχοπίδη οὐ Νονν ϑυγίδς Μεγβίοη, ὙΠ ἰεχὶ οἵ ἴδε 1, Ψυ] χαῖα νογβϑίοη 15 ἴδ ίθη ἔγοτα 
ἴῃς οἀϊίίοη οἵὗἉὨ ρορε ΟἸ]οθης 11. Ὅῶα δυϊπογιϑοά ΕΠ ρ 150} νογβίοι 15 δοοοπιρϑη θὰ τ 1ἢ 
ἴμα τηλσρίηδὶ τοπάογίηρβ, δηὰ δ πο Ὸ 5Ξο]θοϊΐου οὗ νν6}1- σπόβοη ρϑγα} 6] ἰεχίβ. Ὅδο οἴποσ πιο- 
ἄδγῃ νεγβίοηβ δγῸ Ὀγοίεββθαϊυ ρίνθῃ ἔγομι δεσυτγαία οἀϊοθβΊ ΤῈ Ρκοιιξαοόμεναὰ οὗ ἴπ6 ἴον. 
Ὧγ. δηὰ Ῥχοίδεββου 1,66 ρτοβθηΐ 8 σοτηρθῃάϊΐοιβ δπὰ πεαίὶν ψυιτεῃ ορίΐοτας οὗ (πὸ 1 ἸΟΓΑΤῪ 
Ἡ!είοτγ οὗ ἴπ6 Τοχὶ δπὰ Ψεοσβίουβ οὗ ἴῃς ΟἹά δπὰ Νὸν Ταεβίδιηθηῖβ, ψ]ο ἢ ΘΟμ δῚἢ5 ΒΟΠλ6 
Ὧδνν δη( ᾿πηροτγίβηϊ οτἰ(Ἰς4] ἰηογτηδίϊοη. ΟΟρίο8 οὗ ἔπ βενοσγαὶ οχίβ δηὰ γϑγβίοῃ5 οὗ {Π18 ροἱγ- 

᾿ φίοίε οὐϊίου ἀγὸ ἰπσουγη οβ᾽ ἴῃ ἀειβοϊοα 9μ14}} οεἴανο νοϊυτηθβ: δῃᾶ οορίεβ οὗ {π6 αυδτῖο 
Ῥοϊγρίοις Νὸνν Τοβιδιγθηΐ τοδὺ αἶϑὸ θὰ ρτοεουγεὰ, νυ ἱτὰ ἃ ἀϊδεϊησί {{|6- Ραρο.} 

7. Το ἘΠ ρΊ 8} Ηδχαρῖα, δαὶ ἱηρ 1Π6 βὶχ τχοϑῦ ἱπηρογίαπῦ ΕἸ ΡΊΒΗ 
ὙΓΔηΒἰλοη5 οὗ {6 Νὰ Τοβίδιηθης δοσιρίαγοβ : ὙΥ10111, ΜΟΟΟΟΧΧΧ ; 
ΤΥΠάδΙ]6, ΜῸ Ὁ. ΧΧΧιν.; ΟΥ̓ΔΏΙΔΘΙ, Μ.Ὁ. ΧΧΧΙΣ. ; ἀθηθνϑῃ, ΜΡ. ἹΥΠ. ; ΑὨρ]ο- 
ἘΒΘΤ8ἢ, ΜΡ ΧΧΧΤΙ. ; Αὐἱμογίσοα, ΜῸθΟ.ΧῚ. ὍΤὴ6 οΥἱρῖπαὶ ἸΤοχί δον 
ΘΟΠΟΙΖ, ὙΠῸ 186 νὰγίουβ γολάίηρβ οἵ (86 Τοχίιβ Ἐθοορίαβ, δα [86 ρῥγϊποῖραὶ 
Οομβίδη πορο]ΐδη δπα ΑἸοχαπάσγϊ πο Μαπυδβοσιρίβ, ἀπὰ ἃ. οιαρὶθῖθ Το] ] δι οη 
οὗ δ. 012 8 Τοχέ, τ Οὐ 80} 8 οαϊοη οἵ μιροοσιν. Ῥγθοθαβθα ὈῪ δὴ 
᾿Ἰβύου ο8] δοοουηΐ οὗ {86 Ερ] 15} ΤΥδηβαἰΐοηθ. Ιῳοηάοη, 1841. αοοομπᾶ 
Ἑαϊοη, 1846. 4{ο. 

ΤΒῖ5 Ῥοδα ἢ  γ οχοουϊοα νου οοπίδιηβ, 1. Τα Οτοοῖκ Τοχὶ οὔ ἴπ6 Νανν Τοδίδιπθηΐξ, 
Ῥσιπίρα ἴῃ Ἰοηρ 11 π65 οὐ ἴπ8 ὮΡΡῈῪ ρμασέ οὗ {πὸ ραρὲ 'π α Ῥοϊὰ ἔγυρε, δον ϑοδβο σ᾽ οἀϊίοη, 
οὗ τσ θοἢ πῃ δοοοιηΐ μ65 θη πίνοη ἰπ ἢ. 835. Νο. 54. διργὰ. “ΓμῈ βενθσγδὶ ΕΠ 8} νοῖ- 
5[0η5 ΔΡΟΥ͂Θ Θηυτοογαίοα σὰ σίνοη ροίονν [86 Οτθεῖς ἴῃ βἷχ οοϊυτηηβ, πὰ ἱη {πῸ οσάοσ οὗ {Ππεὶγ 
Ῥεϊοσιῖγ οὐ ἀδῖοθ. ὙΝ1ς 5 ἐγαηβἸδίϊοη 15 ρυϊπιθὰ ἔγομη α νδ υδθΐα τηδπυϑοῖρί, δ ἰΠ8ὲ εἶτηο 
ἴῃ ἴπ6 ροβϑδβδίοῃ οὗ ᾿]8 ἰαῖς πογϑὶ Ηϊρῆπεββ ἐμαὶ υκο οὗ δυδθοχ, ψμϊο 15 βιαϊθα ἐὸ δ 
ΤΠ ἢ ποτα οοττοοῖ δηα σοτηρίεῖο ἔδαη {πὸ ῥγϊηιϊοὰ ρα! ϊομβ οὗ δίοθβογβ 1,ογἱβ δηὰ Βάροσ. 
(ΟΥ̓ εἰλῖς, α5 ψ6}} ἃβ οὔ ἔθ οἵδοσ υϑυβίοῃβ, δὴ δοοουῃί ψ}1}} θὰ ουπὰ ἴῃ ἃ 5 ρβθαυοηι ρατί οὗ 
115 νοϊυτηθ.) ὙὍὉδα ποίαίϊοῃ οὗὁἩ νοσβοβ [88 θθϑ ἰμβογίθα ἴῃ 4}1 [Π6 ἐγδῃβ᾽δίϊοΩβ (ῸὉΥ πὸ οο- 
γοηΐοπος οὗ τοίρσθποθ. Α τυ} ]]- σου ρ ]οὰ δοοοιηΐ οὗ ἴΠ6 αἰ δγοαὶ ΕΠ ρ ἢ ΞΘ ἐγαπβ] αἰϊοηβ ἰ5 
Ργοῆχοα ; τῇιΐοῃ 15 (ὉΠ ουσοα Ὀγ ἃ ἴδια οο] ]αἰίομ οὐἁἨ ἐμβα Οτθοκ ἐεχί οὐ ϑομοὶΖ, ν} ἐπδὲ 
οἵ Οτοβῦϑο ΒΒ τηϑδηυδὶ απο οὔ {πὸ Οτθοῖκ Τοβίδσηοηΐ, ργϊπίθα δὲ 1, οἰρχζίρ ᾿ι 1805. ΤΒετα 
ΔΙῸ ΟΟΡ 68 ΟἹ ᾿δΓΘῸΣ Ρδροσ, τυ ἢ ἀγα τηδρηϊἤσοηι Πἰῦγαγυ ὈοοΪΚ8. 

᾿ Τῆς ρυθ]πον οὗἩ πὸ Ῥοϊγρίοις ΒΙΡ]6 ἀὔονα ποιϊοθά, ἱπ 1819 ᾿ἰδβυυθὰ ἔγοτι ἔπ ρτθβ5 δὴ 
οεἰοσίοίέ εἀϊτίοη ΟΥ̓ 1π6 ΓἰτυγῪ οὗ 1η6 Δηρ] σαη ΟἸνγοῖ, 'ῃ ομο φυᾶτγίο νο]ιτηθ, τυ ϊοἷν ΤΠΔΥ 
υκγ θῈ ργοηουπορά οὔο οὗὨ ἔπε ἤποβὶ βρϑοϊτηθηβ οὗ ἐυρορτυαρὮν Πδὲῖ ονοσ ᾿ἰδϑιιϑά ἕγοπι 186 
Βειεϊδ ρσθββ.0 ὉΠ οἰρπὶ ἰδησυδροβ, ῥγϊηϊθά ἴεν 8 οἀϊοη, ἄγ 1π6 ΕΏρΡ] 5, ΕἸΘΗςὮ, 
Τα] αη, ΘΟ οετδη, ϑρδυϊδη, Απίϊοης Οτοοῖκ, Μοάοση Οτοοῖς, δπὰ 1,διη. ὍΤμὸ Ἐποιίϊδα ἰοχιὶ 
18. ρίνοῃ ἔγοπι 84 οορΥ οὗ ἰδ Οχίοτὰ Ἑϊίοη οὗ ἔπ σοπιοη Ῥγαγοσ Βοοῖκ. Πα δγεμοῖ 
ΟΓΒΊΟη 5 τηοάδγῃ, δηὰ 18 νγ8}} Κπονγῃ ἴο τοδὶ σγοδάογβ οὗ [δὲ ἰδηρσίδρο, μανίηρ ἔγοαυ θη} 
ῬΘΟη ῥυϊηϊοαὰ δηά σοςοϊνοα τὴ σομογαὶ δρργοδαϊίου. Τῆς ϑβαϊπιβ ἀγὸ ργιηϊοα ἔγοτι (Π6 
Βδ5]6 Ἑἰεῖοη οὗ Οβίογνα δ Β1:0]0.0Ύ Τῇ δαϊαπ ἰδ ἴδῃ ἕγοτ ἔπα οἀϊτοη οὗ Α. Μοπέειυοεὶ 
δηὰ 1,. Ν᾽ α] δῖε, ρυ]] 15 οα ἴῃ 1796, ουὲ τονϊϑοὰ (Ὠγουρηουξ, ἀπά 115 ΟΥ̓ ΒΟΖΎΘΡΏΥ οοτγεοοίοα, 
Τῆς Ῥεαίσηβ δῦ Ἵορὶθα ἔγοιῃ ἴδε ΒΙΌ]6 οὗ Πιοάδιῖ. Τηδ Οεγβαη ἐγδηδἰδίϊοη, ὉῪ τῇς ον. 
Ὧγ. Ἰζύρον ((μαρ]αΐϊη οὗὨ ἐπ6 ἤογαὶ Οουτοδῃ ΟΠπαρεοῖ, δι. Ψ6πι65᾿5), 15. δῃτ το Υ ἤσῖν, οχοθρὲ 
πο ῬΞα τη, τὶ ἢ ἀγα ἴδίκοη ἔγσοτη 1,1 Π 6 Γ᾽ 5 Οογτδη Ν εγβίοη οὗ ἔπ ϑεσγιρίυγοβ ΤΏ ϑραπίδα, 
Ὀγν ἴπ6 ον. Β΄δηοο το, ἰ8 ἴοσ ἔῃ πηοϑὲ ρασὶ ποῦσ.0. Ὁῆ6 58]Π}8 δγὸ ρυϊπίρα ἔγοτη Ῥάγο 
ϑ. 05 ζγεδῖ ϑρδηϊβῃ Β1Ρ016, ρῃ 5 ῃ6α δὲ Μααν α τῇ 1807, 'π βἰχίθοη νοΐϊυσηθθ. ὉΠ6 ἴγ8π5]8- 
ἴοη ἱπίο {π6 “πέϊεπέ Οτεελ ἰαισυάᾶσο 15 ἐμαὶ Ἔχεουϊοὰ ᾿γ Ὦτ. Ὠυροτέ (..». 1665), τ]ὸ τγᾶβ 
Ἐοσίυβ Ῥυοίδββου οὔ σσροκ ἴῃ τπ6 {ΠηἸνοσβιῖν οὗ (διηρτι άρθ. ὙὍὙῈΘ Ῥβαὶπηβ τὸ ἔγοτπη ἰῆς 
ϑεριυασίης. ΤΉς Μοάεγη Ογεεὰ 18. ἀπ ομ γον πον ἰσαῃβίδιίοη Ὁγ Μ. Α. (]Ρο, ἃ Ἰρασποὰ 
πδῖϊνο Οτροῖ, οὗ {06 ἰδἰδπὰ οἵ Ζαηΐθ. Απὰ ἴπὸ 7, αὐὲπ νογβίου 18 ὨΘΆΤΪΥ ἃ σορτίηὶ οὗ {πὸ 
οὐἰτου τ ἢ ττᾶβ ἢγεε ῥυϊπιοὰ Ὁγ ὟΥ.- Βονυγοσ, ἴῃ 1790, τ! βοτὴθ αἰϊοσδιίοηβ δηὰ δά- 
ἀϊίοης Ὺ ἴπῸ ῥτοβοηΐς δάϊίον (9 οπ άγου, 1,1,. Ὁ.),, δοπιοεῖταοβ ἕαϊκθη ἔγοτ {86 ἐγαηβἰδίϊοη 
οἵ Μν. Τποπιαβ Ῥασβοὶ, (ἰμ6 ἔουγχί οὐἀϊεξίοη οΥἁ τυ ἢ τᾶ ρυ δ] πο ἴῃ 1727. Το 54] π)8 
ὃτε πὶ πε Νυ] χαίο. 

Ὲ 2 



δῶ Ολαϊάεε Ῥαγαρῆἦταδεδ. ΓΡασγι 1. ΟἈ. 1. 

8. ΒΙΌ]16 Ἐο]οβῖθ Απρ]οαπε ῬοΟΙγρ]οιία. ΓΘ ῬΓΟΡΟΥ 1. ΒΒ008 ἴογ ὅϑυη- 
ἄδγδ, ἴτοτα 1πΠ6 ϑδογιρίυγοβ οὔ [πΠ6 ΟἹ Ταβίαπχθηϊ ; ἰοροῖμον νῖ τ [86 τ ΠΟ]6 
οὗ {86 ΒοοκΚ οὗ Ῥβαίπιβ, ἰὰ Ηθῦτγον, ασθοκ, 1, πη, ἀπά Εηρ] 88. ἘΔιοα ὈΥῪ 
Ἐτθάοσῖοκ Π1ῈῈ, ΠΏ... Τομάοῃ, 1848. 4ϊ1ο. 

ΤΏ9 νοτῖκ ἰβ Ἔχ ργθββὶγ ἀρείσποα ἔον ἴῇοβα ἔο σσβοτ ἔπ τα Ὑ δηἃ ΠΘΟΟββαΡῚΥ ΠΙΘὮ ρτὶοθ 
ΟΥ̓ {πὸ Ἰαγχοῦ ροϊυρίοίἐβ στθηάθγ {πθῖλ ᾿πδοοοββῦϊθ. ὙὍῆὸ Εἰγϑὶ 1,6ββοῃβ ἔοσ [6 τηοσμίηρ δηὰ 
ονθηΐηρ οὗ δνοσυ ϑυπάδγ ἰπ {Π16 γθδσ ἃτὸ οἴθαυὶν δηἃ Ὀθδυι ιν ῥγιηίθα ἴῃ ἕο οοἰ υπμλη5 ; 
νἱΖ. 1, ἴη Ἡοντον, ἔἴοτα ἴΠῸ βἰδηάαγά ἰοχὶ οἵ ψαπάον Ἡσοορῆῖ, ρυ ] πο ἴῃ 1705, [86 
ἐγρορταρῃϊοδὶ οὐτοῦβ οὗ τῃϊο πᾶν ὕθθη σΒγΟγῪ σοτγοοῖοα ; 2, [πη ἘΩρ] δἢ, αὔεγ Ὧτ. 
ΒΙΔΥ ΠΟΥ 5 οἀὐϊου οὗὨἨ ἐπ δυϊῃοτιβοά νουβίοη ῥτϊηιοὰ δὲ Οχίοτα ἴῃ 1769 ; 8. ἴῃ πὸ ϑορίυδ- 
εἰαὶ Οτοοὶς νογβίου, δοσοταϊηρ ἴο ἴΠ6 ΨΝαιίοδη ἰοχὶ 85 ρμεϊπιεὰ Ὀγ Βοος ἴῃ 1709, πὸ νασίουβ 
χοδάϊηρβ οὗ {Π6 Αἰεχαπάτγιηθ ἴοχὶ Ὀοῖηρ ρῥυϊηϊοά ἕγοτη Βγειτησοσβ δἀλτίου ἴῃ 1780 ὑοΐσσεθῃ 
Βγαοκοῖβ; δπά 4. ἴῃ 1, βἴϊη, δοοογάϊπα ἴο 16 1 οπάοῃ τοργὶηὶ οὗ ἴδ Ῥαγὶβ Εἰ του οὗ {πὰ 
Νυϊραῖο, ἴῃ 1662. 
Τῆς Βοοῖς οΥ̓ Ῥβα]πηβ 5 ἃ Ἡδχαρ)οιξ, οὐ εὐϊεΐοῃ οὐὗἔἩ ἐπα Ῥβαϊπιβ ἰῃ βὶχ Ἰδηρυαροβ. (ΟΡ[68 

οἵ ἴἴ ᾶγθ ἴο 6 οδίαϊποὰ νίκῃ ἃ βεραταῖο {{|6- βαᾶζθ, 88 “ Τῆς ΗἩδθχαρὶαγ Ῥβαϊίοσγ." [1ῃ εἰχ 
ςΟἸπηη8 ᾿ξ σογηργίβοβ, 1. ΤῊ Ηοῦτον Τοχῖ, οἶος Ψαημάον Ηοορῇ 8 οἀϊιοι ; 2. Τῆς Επ- 
“1 158} Ψεγβίοῃ οὗ ἴῆς Βοοῖς οὗ Οοτηπηοη Ῥσαυδὲ; 8. ΤΠο 1, διϊη Ψυϊραίο Ψεγβίοη ; 4. ΤἘ6 
Τ,αἰὶη Ψεγβίοη οὗὨἩ Ψογοτηθ, υἱοὶ ἐγ 565 να] 8 Ὁ]6 δβϑϊβξίδποο ἴο ἴπ6 τοσο οὐ ἶς41 υπάογ- 
βἰδπαϊης οὗὨ ἴῃ Ῥβαΐπιβ ; 5. Τηὸ ΕἸ] 5} ΒΙ δ]. Ττδηβιδιίοῃ οὐ {πὸ 58] τη5, ἴπῸ 1(8}165 δὰ 
Ῥυποεξυδίϊοη οὗἔἨὨἨὨ ν᾿ Ποῖ ἤᾶνα Ὁθοι τοριϊαῖοα Ὀγ ἴῃς γεί οἀϊπίοη οὐὗὨ 161] ; δῃά 6. Τα Οτϑοὶς 
ϑορίυεριης Νοτγείοη, ἔγοῃη ΒΒ 55 οἀϊίοη ἀρονθ τηθηϊϊοπθά. Ὧν. {ΠΗ ἢδ5 ρουγίογηοα (6 
Ἰαθοτίουβ ἀυν οὐ οἀϊῖον νὴ στοαὶ δΌῚ ΠΥ δπὰ δοσυγαογ. Α ἔδνν οορῖθα σἜσα δηαβοπηεὶν 
Ῥτί πέρα οἱ ᾿αῦβα ρᾶροσ. 

9. Νονὶ Ταοβϑίδιηθηιϊ ΒῚ0116 Τυϊρ]οίία : βῖνο ἀστοὶ Τοχίυβ Ασὐοβοίυρὶ, 6 γ- 
ΒΙοἢἾ8 ϑγυίδοδο, οὗ Ὑ Θ βίο ἶ8 Πα ὕπο Υ υἱραΐα ΘΥΠΟΡΒΙ8 : οἱ δοοοάππί δα 81418 
Οὐ οα να. Ενδηρρὶα. ΤΟ Πα]. 1828. 4ϊο. 

ΤΠοβο τ]ὸ τᾶν ποῖ θα 80]. ἴο ργοουγο δὴν οὔ 6 πογα δον ροΪγ  οξῖβ ψν1}} πὰ ἃ οἴθαρ 
βυθειϊυἱα ἴον (πότ π {Π||8 Πα πἀϑοιηοὶν ρῥγιηϊοά νοΐυμλθ. ΤΏ Οτοεῖ ἰοχὲ 15 ῥυϊηϊοα αὔοσ πὸ 
εὐϊοηβ, ἢ ᾿τηργονυθὰ ρυποίμδίίοη, οὗ Κηαρρα δπὰ Ψαίοσ ; {π|8 15 δοσοιῃρβῃ!θα ὈΥ [Π6 
δγγίδσ Νεγβίοη, δἴοσ ἴῃς ἰοχὲ οἵ Ῥγοἴδβεοσ 1,866᾽5 δοουσαῖθ οἀϊείοῃ, ρυϊηϊοά ἴῃ 1816; δηᾷὰ αἱ 
εἶτα ἴοοϊ οὗ ἔῃ ραβο '5 πο [αἱ Ψυϊραῖο νογβίοη, δοοογάϊης ἰο {πο ϑίχιϊπα τοοθηβίοῃ, ργὶπιθά 
ἔτοτα ἴα Απίνογρ οἀϊείοη οὗ 1603, νι ὶο ττα5 βυροτγι πιο θὰ ὈὉγ Φοῖη Μοτγοὶ. Τὸ 1 ὑσοσκ 
195 ρσγοῆχοα Ῥγοῦ.  ίοσ᾽β [πάοθχ οὗ (τ εἰςαὶ ϑιυιυβίάϊα; ὅπ ἰῃ δὴ Αρρεοπάϊχ {ποτα 18 χίνθῃ ἢ15 
5Ξο]βοιίοη οὗὨ Ψασίουβ Εδδαάϊηρβ, τ τ (6 δας Ππουλ165 ὈῪ τὶς ἢ ΤΏΘΥ ὅσ κυ ρροτίοα. 

ΘΘΥΘΓΆΙ ΟἴΠΟΙ Θα ΠΟ ἢΒ οἵ {πὸ ΒΙΌ]6 ἅγὰ οχίβδηίϊ, ἰπ [ἤγθ6 Ἰαπριδροβ, οδ] [6ἃ 
Ττισίοίίδ, ἃ8. Ὅ611 ἃ8 Ῥο]υρ]οῦ! δα! ΐοπβ οὐἩ ραγίϊου αν ραγίβ οὗ [Π6 ϑεγιρίυγοβ. 
ΕῸΓ 8ῃ δοοουηΐ οὗὨ [Π686, γΧ1 ΔΣ6 σΟΙΩΡΟΙ]οα ἴο τϑίοσ [Π6 σϑϑδᾶδγ ίο {(η6 Β10]}- 
οἴμδοι ὅδογα οὗ [6 Ἰοηρ δπα Μίδβοϊ, διὰ {πΠ6 ΒΙΌΣ Οσταρ σα] οὐ οπατΥ οὗ 
Ὧγ, ΟἸαγῖκο, ΔΙγοδαγ οἰἱθά. Α δομπιρ[οίθ βοοουηΐ οὗ 81] (1686 Ῥοϊγρ)οϊῦ 6" ΟΠ 8 
8 ἃ ἀοβι ἀθγαίυσα ᾿π ΕἸ ΡΊΒὴ 1 οΣαίαΓο. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΓΨΥΙἹ. 

ἈΝΤΙΕΝῚ ὙΕΒΒΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗΕ ΟΡ ΑΝῸ ΝΕῊῪ ΤΕΞΤΑΜΈΝΤΒ. 

81. Τάβαῦμβ, ΟΚ ΟΗΑΙΡΕΒΕ ῬΑΒΑΡΠΉΛΒΕΒ ΟΕ ΤῊῈ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

1. Τάγραμι, βοὺ ῬΑΓΑΡΉΓΑ518 Ομ] ἀδίοα ΟΝΚΈΕΤΟΒΙ ἴῃ Ῥοηϊαίθυομαπι 1,8 Ε1Π6, 
6Χ ΨΟΓΒΙΟΩ6 ΑἸ οηβὶ 46 Ζαηῆοσα. δ οηϑἕΣ 5, 1747. 4ϊο. 

ΑἸ58ο ἴῃ ἦπὸ Οοτωρ]ιυοπβίδη, Απέσοσρ, Ῥατῖβ, δθὰ Ἰοπάοη Ῥο]γρὶοιί8. ΤῊΉϊς νογβίου οὔ ἴΠ6 
Τατγρυπι οἵὨ Ομ κοῖοβ τγδ8 {κου ῖδ6 ῥτιηϊθα δὲ Απίσογρ, 1616, ἀπὰ αἱ γοηΐοο, 1609, ἰη ξο]ϊο. 

2. ΤΠΑγρύμ, μος 681, ῬΑΓΆρΡ ΓΑ 8156 ΟἼΚΕ]1 (Βα ἀδῖοα θὰ βδογα ΒΒ Ό]α; οχ 
ΟΠαϊάδιοο ἔπ Ἰμαϊϊπαπι Π416]1881π|6 ναβα, Δ441018 1 βϑἴηρυϊα ἔδσα οαρὶΐα 886- 
ΟἸΠΟΙΒ δηποίδθ!οηϊ 8, Αὐΐμογα Ῥϑυϊο ἔλαιο. Ῥϑῃϊαϊθασμαβ, βῖνα αυΐϊπαὰθ 
ἸγῚ Μογβίβ. Τομ. 1. Ασρϑηιογαῖ, 1646, [0]10. 

Ομ νοϊυτης οὐἱγ ΟΥ̓ [15 τνοτῖκ γᾶ5 ρα Ὁ] 15π6ὰ., Εδρὶυ5᾽5 ἰοαγποά δηποίδιϊοηβ ἀγὸ ἱπβοτι θὰ 
ἴπ (6 Οτιεἰοὶ ϑαοτὶ. 



ϑεοῖ. Ι, ὃ 2. Απεϊοπε γθοὰ Ῥεοτγείοπδ. δ8 

8. Ταγρυι ῬΒΕυΡΟ- ΦΟΝΑΤΗΑΝΙΒ ἴῃ Ῥαπίαίουσμαπι, 1,116, ΟΣ ὙΟΓΒΙΟΠΘ 
᾿Απίομ!! ον θυ. 1,οπάϊηϊ, 1657, 0]1ο. (1π Βρ. ΥΥ αἰΐοη᾽ β Ῥοϊγρ]οῖ!.) 

4. ΤΑποῦμ ΗΙΕΒΟΒΟΙΥΜΙΤΑΝΟΜ ἴῃ Ῥοπίδίουοπυμι, 1,δ[1η6, ὁχ ψ ΓΒΙΟΠ6 
Ἀπίοῃ!! Οδνα]ογῖ;. 1οπα!πηὶ, 1657, [0110. (1η Βρ. Ὑ αἰΐοπ᾿β Ῥοϊγρίοιι.) 

Βίβμορ ὟΥ δἰίοη βἰδίοβ ἐμαὶ (με 1,διϊη νοσβίοη οὗὨἩ Ὁμουδίῖοσ 15 τόσα ἔδι{Π.] (μὴ ἐπαι ρυῦ- 
᾿ἰ5 θὰ Ὀγ ΕἾΑΠοῖβ ΓΑν]οσ, δὲ 1 οπάοῃ, ἰη 1649, 4ϊ1ο. 

ὅ. Ταγρὰπη ΦΟΝΑΤΗΛΝΙΒ ἰπ Φο8ι6, 04 ]ςε8, Πλῦτοβ Βοσιπι, [βα185, Η]6Γα- 
τηἶθο, ΕΖΘΟΒ 6118 οὐ ΧἪ ΜΊπογυμι Ῥγορβοίδγυσ, 1,1 π6, 6Χ νογβίοηθ ΑἸ πβὶ 
46 Ζδαιηογα, ἃ Βοηθαϊοίο Ασα Μοπίδπο δὰ Ἠρῦτγαϊοδσῃ οἱ Ομδ] ἀδίοδμι νουὶίδ- 
ἴθπι οογτοοίβ, 0110. (1π 6 Απίνορ, Ῥαγῖβ, δῃὰ Γοπάοη Ῥο]υρ)οίί8.) 

ψαγίουιβ οἵδοῦ οἀϊέϊοπς οὗ ἴῃς Γαγζυτι οἵ Φοπαίβδη Βθη ἴὐχσιοὶ ἀγὸ ποιϊοθὰ ἱπ Μδβοἢ 5 
δηὰ Βοεσῃοσβ οἀὐϊίου οὗ [,6 1, Ομ 5 ΒΙΒ]οέμεοα ὅβογα, Ῥασγὶ 11. νοὶ]. 1ϊϊ. ὑρ. 654---656. 

6. Τάτγριπιὶ Βὰ. ΦΌΒΕΡΗι (ὐεὶ οἱ δἰϊοσυμι ἱπ Οδϑίυν μι, ΓΔ πὸ, ΟΣ νϑυβίοπθ 
ΑἸΙ͂ΌπΒ1 46 Ζαμιοτα, οὐ τοοορηϊοηθ Αγ Μοπίδηϊ, [0]10. 

7. Τάγραμπι 1 Ῥβδὶτηοϑ, Εἰσο] δἰ δδίοη, οἱ Γλθταπι ΕΒΙΠΟΓ, 6χ σογβίοηθ Ασἶϑ 
ΜΙοηΐδΠηὶ, 20]10. 

, Βοῖῇ ἴδ6 ρτεοεάϊηρ Ταγρυπιβ ἀγὸ ἰουπὰ ἴῃ πα Απίπεσρ, Ῥατὶβ, δηὰ ᾿οπάοη Ροϊγροίίδ ; 
1ὴ 1Π6 Ἰαϑέ, ἔπ ἐγαῃβὶδιϊοη 85 θβοῦ διτίμοσ σον:βοὰ Ὁγ Ὦγ, Εἀταυπα (ββίε]], 

8. ΙΔ06. Ψονὶ, ΟΠ δι ἀδῖοθ δὲ 1,δἴϊμθ, ουσα ποῖῖϊ8β.1ι Ορϑγὰ οἱ βίιἀϊο Φομβδη 8 
Τογοηί!. ΕὙΔΠΘΟΚοσϑ, 1668, 4ϊο. 

ΤΏ 1,δεὶπ ἐγαπϑδίΐοη ἰ5 ἴῃδὲ οὗ ΑἸέοῃβο ἀθ Ζαπιοσβα, γονϊβοὰ Ὀγ Μοηίδηυβ, δπϑὰ δισγίπος 
ςοττοοῖθα Ὀγ 16 οἀἰίογ. Μαβος ὑγοποῦηςοβ (15 ἴο θ6 ἃ γάγα δῃά ουῃμαϊα ρυδ]σατίοη. 

9. Οδηΐῖίοι Οαπεοογατι δ Εοϊαίαβίαββ βϑιοιμοηβ ΡΔΓΆΡΒΓΑΒΙΘΟ ΒΟΓΙΏΟΏΘ 
ΘΟΠΒΟΣΙΡΙΪ, οἵ ὁχ Βα] άδεδ Ἰηραδ ἴῃ 1, Δ πᾶσα νογδὶ ρεῦ Εγαβιηυση Οβιν δ] πὰ 
οι σθοκοη οι δίυση. ΒΒ αβὶ]θρ, 1553, 8νο. 

10. (Βαϊ ἀαῖοα Ῥαγαρῃγαβὶβ [106}}} ΒΓ, ἃ τα η 18 ταρυνραίδ, οὐ ραποεὶϑ 
λυχία Δηδ]ορίδιη ργαηητηδίϊοδηχ ποίαϊα, οὐτὰ 1,αἴϊπα Τηϊογργοιδιίοπο οἱ Αππο- 
᾿ΔΌ ΟΠ 8, ΡΘΓ οδηποιῃ Δίοσοοσυμη. ῬΆΓΊ8118, 1664, 410. 

11. ῬΑγαρῆσαββ ΟΠ] αῖοα ΤΠ τοόσυτα ΟΒΤΟΠ:ογαπ), 1,δὔπ6, οὐτὰ ΜΑΙ ΐδ5 
ΕΥΙἀοσῖςὶ ΒΘΟΚ. Αὐρπυδϑία ὙἹΠα ΘΙ οογυπι, 1680--88.-84, 2 νο]8. 4ϊο. 

12. ῬΑΓΑΡΉταβῖ8 ΟΠδ] ἀαῖσα ἴῃ Τλδτυτα ῥυοσοτὶ οὖ ροβίοσίοσοι ΟΠ ΤΌΠΙσο- 
τη. Αὐοσίογα ΒΑΌΡΙ ΦΌΒΕΡΗΟ, Βοοίοσ Δοδαθηη ἴῃ ὥγτία. Νυπς ἀ6- 
ΓΛῸΠῚ ἃ ΠΠΔΠΌΒΟΣΙρίο ΟΔΗ ΔΌΣ ρ ΘΟ παὶ ἀσβοσιρία, 86 οὐπὶ Ν᾽ δγβίομο [δύῃ ἴῃ 
Ἰμοοῖὰ τηΐββα ἃ ᾿ανίάθ ὙΥΚῚη58, Οὐαί δ τρις, 1717, 4ἴῖο. Απμβιϑὶοάδιηὶ, 
1725, 4ϊο. 

ΤΠ τοδηυδογίρι, ἤσοσι τυ οἢ 1ἢϊ8 δαἀϊἰοη α5 ὑγὶπίθα, νὰ νσιίοη Α. Ὁ. 1477. {ἧττα 
ἀϊποονετοά ὃγ Μσ. ϑαπιθοὶ ΟἸαγκο, δὴ οτιϊποης οὐ θη δ] βοβο]δσ, ἴῃ ἴμ6 9 ηἰ νοσεῖν οὗὁ ὅδε. 
δτίάρε : δπά, βοϑιάες ἴμ6 Οῃδι θα ρδγαρῆγαβε οὐ ἴπῸ Ὀοοκβ οὗ (ἨἩγοηίοϊοβ, 1ὲ οοπίδιποά ἴῃ 6 
θοοΐκ5 οὗἩἨ Ρβαϊπηβ, Ῥσονογῦβ, 79", Παπὶοὶ, Εζτβ, ἂἀπὰ Νοδθηγ δῖ, νὴ ἢ ἃ ἸΔΥΡΌΤΩ ΟΥ βδγδρῆγαβθ 
οὐ οδοῆ. Τηα Ροοΐκ 'β δἰ οββηιν ργιηϊοά, ἴῃ ΟΠαἰάθε ἴοχὶ σὴ} γόοτεὶ ροϊπί5 θεϊηρ οὐ δ 
τίρῃε παπὰ ρᾶζο, δπὰ {8 1,αἴλη ἰγδηβιδίίοα ὁπ ἐπ Ἰοῖδ : θΟΙΏ δτὸ αἰνϊ ἀοὰ ἰπίο νϑῦβοβ, ΤῈΘ 
οορῖοβ, ἀαϊοὰ Απιδιε]οάδηιν, 1725, ἀτὸ ἴΠ6 58Π|6 85 ἴπο86 ῥσιηϊθαὰ δ Οδιηρσιάμχο, Ὀυὶ ττἢ 4 
Ὧδνν {|| 6 - Ρᾶσο. 

ὃ 2. «πκιίϊεπέ αὐσθοὶλ Ῥονυϑβίοηβ. 

[1.1 ΤῊΕΒ ΒΕΡτυλαΙνΤτ. 

ΤΠ [Ὁ] ονηρ [4016 ἜΧᾺΣ118 (86 ἴοι ρεϊποῖραὶ δέαπααγαά Τοχέ Ἐαϊέϊοπδ οὗ 
186 δερίπαριπί ασθοκ νογβίοῃ, ἱορϑῖθοσ σι ΤΠ 6 ῥυΐηοῖραὶ θα ]οη5 τ ΙΘἢ 
ΔΓ6 ἐουπαθα ὕροι ἴΒ6πι: --- 

1 ΤῊ5 ηἠοιΐοα οὗὨ {πὸ ργίποίραί φοὐλιουβ οὗἩ [86 ϑοριπδρίπι νογβίοη 15 σον ἔβκθη ἔτοσπι 
Μαβοῖ δηὰ Βοοσποι᾽β οὐϊιίίοη οὗ 1,86 ἴοη μ᾽ 9 ΒΙὈ] ΟΊ μοςα ὅδογα, ῥασὶ 13. νο]. 11, ρῃ. 268--.3925. 
Μδηγ οἴμον οὐϊίοης οὔ ἐπἰ8 νογϑίοη, δπὰ οὗἉ ἀοϊδομεὰ βοοῖϑβ οἵ 1ΐ, ὅτ ἴπογα ἀσβουιεά, σῃϊοἢ 
τ μανὸ ποῖ τοοῖῃ ἰοὸ ἀο,81]. 

Ἐ ὃ 



δ4 “Δπέϊπέ Οτοοῖ Ῥογδίοπδ. ΓΡαΡῸ1. ΟἹ. 1. 

1. ΟΟΜΡΙΤΕΝΒΙΑΝ ΤΕΧΊ, 1514. 
σππππ-------- --- ----ς-------..-.-Ἕ--ς-ς--ς----.0---------- --ὺ΄ --ς.ςςςςςς-..-----ς--ς-ςς-ςς-ςς-͵ 

Απέιενρ Ῥοϊγψοίοίί, ΕΟ]. Οτ. 1,αϊ. ἂς. 1569--72. --- (οπεπιεϊπί. Ἐοὶ. Οτ. 1586, 1599, 1616. 
- Ἡροϊμετγί, Ἐο]. Οτ. 1596. ---- Πμεετῖ. ἘῸ]. 1599. Οτ. [,Δἱ. ὅτο. ---- Ῥατὶε Ῥοϊγοίοίί, Ἐο]. Οτ. 
1,αἱ, ἃς. 1645. 

2. ΑἸΡΙΝῈ ΤΕΧΊ, 1518. 

Οερλαϊαὶ. Οεἰ. στ. 1526. - Ηεγυασὶϊ, ΕἘρ]. Οτ. 1545. --- Βνυῆησετὶ, Οοἵ. Ογν. 1580. -- 
ῬἩΡεολεϊἐὲ Πατεά. Ἐοὶ. Οτ. 1597. 

8. ΕΟΜΑΝ ΟΚ ΝΆΤΙΟΑΝ ΤΕΧΊ, 1587. 
“τι το τ  ππνπι πν-  πῆρ- πὸ τς πη κοῖν -πΞ πο’ τ: τ ΠΤ ππτ ττ τος τ τ 6 Π τ τ ταν 
ῬΡαϊοπὲ Ῥοϊνοίοίία. Ἐο]. Οτ. 1,ἱ. δια. 1657. ---- Μοτϊπὶ. Εο]. Οτ. 1,Αἱ. 1628. --- Ἰ)απίεὶ, Οἴο. 

οἱ Οεἰ. στ. 1653, 1665, 1683. .-- ΟἹωυετγὶ. Οςι. στ. 1697. --- Βοεῖϊ. Οτ, Θἷο. 1709. --- ΔΗ, 
Οει. στε. 1725. ---- Πεϊηεοοϊῖ, Οςῖ. Οτ. 1730, 1757. --- Κιγολπετὶ. Οοἵ, στ. 1759. --- Ἡοϊπιεεϊί. 
Εοϊ. σι. 1798, ἄς. Τάε εαϊέϊοπε ργἱπίεὰ αὐ Οτύοτα, Οειῖ, Οτ. 1805, 1817. ---- Ῥαϊρὶξ, 1819. 
---1.. Ῥοη δε, 1824. 

4, ΤΠΕ ΑΙΕΧΑΝΡΕΙΝΕ ΤΕΧΊ, 1707-9--19-20. 
» ΞΕ ΞΞΞ ΞΞΕΞΈ ΞΕ Ξ ΞΞΕΞΞΞΕΞ  ΘΈΞαΣ  ΞΣ ΘΞΞΕΕΞΕ ΞΕ τ ΞΕ ΣΙ Ως 
Βτεϊξησεγῖ. Αἴο. Οτ. 1780-88. Ἀεϊπεοοῖξ Βίδα Ουαατγὶ ποκα. οὶ. Οτ. 1,αἱ. ἃς. 1750. 

Βανδεγὶ. Ἐρ]. 1816--27. 

ΟΥ [86 ναγίοιιβ βαϊτοπβ οὗ 1πΠ6 δερίυδλρίης ΟὙθοκ νοσβίοη τὶ ἢ Πᾶνα 
Ἰβδβιιθα ἔγοπῃ [Π6 ρσθβ8, [86 [0] πσ ΠΟΤῈ ῬΑΓ ΓΟ ΪΑΡΙῪ οἰδίτη [Π6 ποίϊοα οὗἁ 
1π6 ὈΙΌ]164] βεαάοηί. Μοβί οὗ [βοὴ οοπῃίαϊη {[π6 Νὸν Τοϑίδιηθηίΐ, ἴῃ Δα α 0 ἢ 
ἴο {π6 ΟἹ ; Ὀυΐ 848 16 ῥγϊποῖρδὶ δα! 0 η8 οὗὨ [6 ΤΌΓΠΊΟΣΥ ἤαν Δἰγοδαυ Ὀδοη 
ἀρβουῖ θα, πὸ ῃοῦϊοα Μ.}} Ὀ6 ἰδίκοη οὗἉ {ἢ θὴ : ---- 

1, ΒΙ Ια ασϑοα ; οὐπὶ νοσβίοπο [δίπα δα σοσῦυτα. [π Β10]}118 ῬοΪγρ]οιεῖβ 
Οοπιρ!υ οἄὐϊ18, 1614, 1δ]ὅ, 1517. 

Τα ἑοχὶ οὗ {π|5 δἀϊοι τὰ σοτηροβοὰ δου βθν σα] τη που ρί5 νυ ἢ] σἢ [6 φαἀϊίοῦβ π6- 
ἰεοϊοά ἰο ἀδβουῖθο ; {ΠΟῪ Πᾶν ἔγοαι πε ὕδοη οματρο τὴ ἢ μανὶπρ δἰϊογοὰ {Π6 Οτροκ ἴοχὶ, 
ἴο τηδῖίζο 1ὸ Παγπιοηῖϊβο ἢ ἴῃ ἨἩοῦτον, οὐ ταῖμοσ ἢ ἀπ υϊραία νογβίο, δπὰ ἢ 
πανὶ Β]]οὰ ὧν ἴΠπ6 ομδϑιαβ ἴῃ ἴῃς ΑἸοχαηάτιδη οὐ δοριιαρίηϊ υθυβίο ἔγοτα οἵποῦ Οσοοκ 
Ἰησοῖ β. --- ΕῸΣ ἃ ασῖμοσ δοοουπὲ οὗ ἴπ6 Οοπρ] υϊοηβίδη ῬοΙνρ]οῖί, βε6 ὑρ. 47, 48. 
δι 

2. Παντα τα κατ᾽ εξοχην καλουμενα Βιξλια ϑειας δηλαδὴ γραφῆς παλαιας τε 
και νεας.---ὅδογθ δογὶ ρίασω Ὗ οἴοσιβ Νονθαιθ ομμηἷΐα. Ὑ 6611, 16] 8, 5118}} 
0110. 

ΤῊ οαπίοῦ δρροδγοὰ ἴῃ 1518, ἔτσο γθδτβ δοσ (π6 ἀθαίῃ οἵ Αἰάυβ Μαηυΐυβ; ἰξ νγαβ 
Ἄοχοουϊζοά ππάον ἴΠ6 σᾶσὰ οὗἉ ἢδῖ58 δι ογ- π-Ἰᾶτν, Απάτοας Αβυΐδηυβ. Ὑηθ ἴοχὶ νγυᾶ8 σοτηρι]οὰ 
ἔτοτα πυπηθγουβ δηϊοηὶ Μ55. Αὐοῃρίθπορ ἴὔβμον 15 οὗ ορ᾿πίοῃ, {πὶ 1Π ΤΩΔΩΥ ᾿Πδίδησος 1 
ἤοΠΠ]οτ5 τἴμ6 τοδάϊηρβ οὗ 4}}4᾽5 νεγβίοῃ, Ἰηϑιθδά οἵ ἔποβα οὗ ἴπ6 ϑορίυαρίηῖ. ὍΤῃὸ ΑἸαϊηΘ 
ἴοχῖ, μούγανθ, 18 ρχοπουποοά Ὀγ Βίβμορ γδ᾽ίοῃ ἴο Ὀ6 πο ἢ ΡΌΓΟΣ ἴπδη ἐπ αΐ 1 ἰῃ6 Οὐπ- 
Ρἰυἱϊοπβίδη Ῥοϊυρίοξϊ, ἰο νι ἢΐοῖ ᾿ξ 15 βοΐ }}ν ῥυΐοσς ἴῃ ροϊπε οὗ {Ἰπ|6 ; ἔοσ βου ρἢ [16 ῬΡοΪγ- 
αἰοιε θθατβ ἀαΐε 1 51] 4---15617, 1᾽ὲ γὰβ ποῖ ρυ θη θα ἀπ} ἐπα γοαγ 1522. Εδίποσ δίμηοη δηά 
Μ. ἀς ΟοἹοπιῖθε σοῃσυῦ ἴῃ δροακὶηρ τ ῦν ἰρΏΪν οὗ [Π6 οχοουζίου οὗ (86 ΑἸάϊΐπο οἀϊείοῃ. 

8. Της Θειας Γραφης παλαιας δηλαδὴ και νεας ἁπαντα. νη ΘΟΙρίαΓο 
γοίοσβ Νονθαῦδ οηϊαΔ. Ασροηξζογαῖὶ, δρυὰ ὙγΟΙΡΒ σα (δρμδίϑυμπι, 1626. 
4 νο]5. ὅνο. 

ΤῊ οὐξτίομ ἰ5 οὗ ρστοδΐ σαυ!ν : [86 Ἰουτγίἢ νοϊάπλθ οοπίδὶηβ ἴΠ6 Νονν Τοβίαπιοπι. [1 
ζοϊ ον9 τη ἰοχὶ οὐ ΑἸάυ5, δῃὰ 15 ποῖ ΟΠΪΥ ψγο }] δηὰ οογγοοῖν ῥγιηϊοά, θυ ρόβϑθββοβ 1Π6 
δἀαϊεομαὶ ποσὶ οὐ Κι ϊοῖοι5 Ρυαποϊξυδιίοη. ὙΒοιρ 1Π6 οπαρίουβ ἀγὸ αἰ βι] συ τη θά, {ΠῸ 
ἰοχέ 15 ποίῖ αἰϊντἀοα ᾿ηἴο νοῦβοβ ; δηά ἃ βραᾶοὺ ἰ8 ἰοΐ δὲ ἴπῸ θερσιπηὶπρ οὗ ἐδοῖ οἰ δρίοσ ἴοσ {Π6 
τηϑογίϊοη οὗ [{6 1η} 16] Ἰοΐίοσ. Ὑηο Δροοτγγρίνδὶ θοοΐκβ, δῃηὰ ἃ “28}} Ὀὰϊ να] 1.8}0}6 ΠΟ] ] ΘΟ] οῊ 
οὔ νατῖουβ γοδάϊηρ, αῖὸ δἀάρὰ ἴῃ [158 αἀϊέΐου Ὀ. ἴμο οἀϊτοῦ Φοθη 1 οΝισεκυβ, ἃ ἀϊβοῖρίθ δηὰ 
Ὁ] σ οὐ ἴπὸ 1]]πιδέτους χοίοττηοσ, τ. Μανιϊη 1 υἵποσ, (σρὶοβ οἵὨ {}}}18 δα ΟῚ ἀχὸ βοτηθ- 
τηοβ το ΡῈ τηοῖ σῖεη, πανὶ (Π6 ἀδίε οὔ 1529. ὙΤΈΟΥ ἀγα μονονοὺ 8]1 οὐ {Π6 βάση ᾿τηρσοα- 
53:08, ἴῃ Ῥορίπηιηρ οὗ ἔΠ6 ῥτγοΐασα θοϊηρ δἰ τογθὰ, {πὸ παῖὴθ οὗἉ 1,οπίσοτιβ οπείέεα, ἀπὰ [παι οὗ 
«ἴεγοτιε βιϊπιϊυϊοα ἴογ ΤΟΣ, τ ἢ ἃ πον ἘΠῚΘΟραβο. Ὑπὸ Νεν Τοβίδιηθης ἔογηιβ {ἢ 6 
ἐοατι νοΐϊυπιο οὗ {18 ρα" οι : 18 Πὲ5 θθϑη ποίϊοϑὰ ἱῃπ Ρ. 19. διργὰ, Νο. 8. 

4, Της θειας Γραφῆς παλαιας δηλαδὴ και νεας απαντα. νη ΒοΓρί 
ὙοΙΘΓΙΒ 8. Νον: Τοβίδι 1 ΟΙΆΏΙΆ, ΠΗ ΌΠΏΘΙΒ Ἰοο8 ἤυπς ἀθηγισι, οὖ ορί]- 



ϑοοί. ΥἹ. ἢ 2.] Τὰς δερέμασέίπέ. δδ 

ΤΟΣ ᾿ἸΡγοσιπὶ ΟΟ]]δίϊοηθ οἱ ἀοοίοσιυμῃ νἱσοζυσα ορογᾶ, τ ]ο αυδ υῃ- 
αὐδηλ Θῃλοπἀδίϊζοσα, ἴῃ ἰποθηὶ βαϊΐ8. Οὐαπὶ 58. Μα)]αβῦ. στδῦίδ οἵ ρυϊν:ορίο 
δ αὐἱϊημαπαπηλυη. ΒΔ811638, ΡῸΥ ΨΦοδῆποια Ηοσναρίυμ, 1δ48, [0]10. 

ἴῃ 1815 τατὸ δηὰ 1116 Κποννη οἀϊίοι, ἴΠ6 ἴοχὲ οὗἉ 1,οπίσοσιβ ἰδ σΠϊοΗ͂γ [Ο]ονοὰ ; ἰξ 158 Ξαἱά 
ἴο δ. Γρ455 ἱπ σοτγροίηθϑα Ὀοΐἢῃ ἴΠ6 ϑέγαβθυγς απ Νεποίίδη οὐϊξίοηβ, δηὰ αἰφὸ 88 βοιθ 
γδΙ Δ ]6 νγῖοιβ γοδάϊηχβ. ὍΤθα ῥγοίδοθ τγᾶβ στιτίοη ὈὉγῚ Μοϊδηοίμοη. 

ὅ. ΒΙΡ]1ὰ ατοα, αἀτοὺ οἱ δ πὸ,.... ΒΑ βι!6αα, Ροῦ ΝΙοβοίδυσῃ Βυγ]η- 
Βογαα. ]16ὅδ0, ὅ νο]8. ϑνο. 

Ἑδςοἢ οὗ τ1μ6 ἄνο νο]ιιπιθ8, οὗἨ τ μῖο ἢ {Π|18. Θά ΠΟ ΘΟμβἰβίβ, μ85 ἃ αἰβεϊησὶ {|| 6- ράσο, ν ἰοἢ 
18 ὑγιηιοὰ ὈὉγΥ Μδβοι. Τμὲ Οτεοὶς πὰ 1,διη ἀγα ρῥ]δορὰ ἴῃ ορροκδὶΐζα σοἸυπῃϑ ; ἴῃ 6 ὈττηοΓ 
ἔγοτα ἴῃς ΑἸάϊπο ἰοχέ, ἔμᾳ Ἰδίζες ἔγοπι {π6 να] ραῖθ, 85 ρτιπιρὰ ἴῃ [μ6 Οομρ] υἱομβίδη ῬοΪΐγ- 
βίοι, ὙΤδα ἴγρο, [βου σῇ ταί μοῦ ἴο00 5:24}} ἴἰο θὰ γϑδὰ νυ θαβθ, 15 ρσοπουποοὰ ὈὉγ Νδβος 
ἴο "Ὲ ἀϊΞξεϊηος δηὰ ποϑῖ. ᾿ 

6. Ἢ Παλαια Διαθηκη, κατα τους Ἑ) δομηκοντα δι’ ανθεντιας Ξϊνστον Ἐ,. 
Αχρον Αρχίέερεως εκδοθεισα. --- οἴ Τοβίδιποηΐαπι (ἀτιβουχῃ, ᾿αχία ΤΧΧ [η- 
Τογργοίθβ, βία αϊο ἀπίοῃ!! (δγα π4}18 ΟΑΕΑΕ ΖΞ, Ορο υἱσγογαγι ἀοσίογυχα 84} 1}, 
αὐτὰ ρῥτοΐδίοπο οὐ 80}01118 Ῥείσὶ Μοσγὶπὶ. ομμῷ ὁχ ΤΥρορυδρῃῖα ΕὙδηοἰβοὶ 
Ζδμῃποίί, 1586, [0]1ο.- 

Α Ῥεοδυξ} οἀϊείοη, οὗ στοαὶ τσὶ γ δηὰ ναυ6. ὙΠῸ σορὶθβ Οὗ ἐξ αγὸ οὗ ἔσσο ἀδῖβϑβ ;----δοῖθ 
ὙΠΕΠ ΜΟΡΟΌΧΧΧΥ͂Ι, 85 ΠΟῪ ΟΥ̓ Ι Πα Ϊγ Δρροαγοᾶ, δηὰ οἱἤοῖβ τ ῖτἢ {πὸ ἀδῖς οὗὨἨ Ὁ. Χχχυι, ἴῃ 6 
ἤρσυγο 1. πανίης θα Βα ρΒθηλ θην δα ἀθα νὴ 4 ρθη. Τῇῆα Ἰ᾿δέϊζουῦ σορὶθβ γα τηοβὲ οοϊὰ- 
ΤΊΟΏΪΥ τηρῖ τυ, ἀθα ἤοπορ {18 οὐ ἰοη 18 υἰϑυ8}}ν ἀδῖρα 1587. ὙΠΕΥ σοηϊαϊη 783 ρϑρο8 
Οὗ τοχῖ, ῥγοοθάδα ὃὈγ ἔουτ Ἰοᾶνοβ οὐἁ ὈΓΘΙΠΉΠΑΓΥ τηδίϊοσ, ψνῃ]οἢ ἄγ [Ὁ] ουσοά ὈΥ δποί ΟΣ 
(δυρβοαυθη! Υ δαάςα), ἱπε ]οὰ Οὐγγίσεπάα πὶ ποέαξἑοπίδων Ῥεαϊετὶϊ. “ΓΗ Ἰαπι-τηθπεϊοηρά 
Ἰραῦ 15 ποέ ουιπά πῃ ἔμ Ἄοορὶοβ Ὀοδτίηρ 1Π6 ἀδὲρ οὔ 1586, νγῃϊο ἢ αἰβὸ νδηΐ {86 ῥτίνι σε οὗὨ 
Ῥορε ϑιχίιιβ Ψ. ἀδϊοὰ Μδγ 9}, 1587, αἴ σοβα σραυδβδὶ δηὰ ὑμᾶσ τοβα διιβρὶςοοβ 1ἴ νὰ8 
ππάοσγίδ κοη ὈΥ σαγάϊπαὶ Απίοηϊο (ὐασαΐα, δἱάθὰ ὃν Αῃίοηϊο Αρο]]1, Ροῖοσ Μοσγίπιυβ, Εὐϊνῖο 
ὕτπίηο, Ποῦοτὶ Βο]]αττηϊη, οαταϊηαὶ διτ)]οῖ, ὅπὰ οἴμοσθ. Τηο δοϊοδταϊοα (οάοχ Ν δεϊσδηιβ 
1209 νψἂῶβ {6 ᾿α5}8 οὗ {πὸ Ἐοτηδῃ οὐ ϑίχιιπο οαὐϊίίοη, 45 11 ἴβ θυ} γ τογπιθα ; θυξ {πο 
οἀϊιοτβ ἀϊὰ ποὶ ὀχεϊυβίνοϊυ δάἀμιόσε ἴο {παῖ Μ|8., παν οΠδηροά ὈοΟΙΒ ἴΠπὸ ΟΥ̓ ΠΟΡΊΑΡΏΥ δηὰ 
Τοδαϊηρσβ Ὑποηουοῦ ἴμ656 Δρροδγρὰ [0 ποσὰ ἴο ὃ6 ἔδιι]γ. ὅϑιιοῇ 15 τπ6 ορϊηΐοη οἵ Ὠτβ. Η ον 
διὰ Οταρο, ΕἸομοση, Μοσιβ, απ οἵμοσ ογηϊηθηΐ ογι165; ἸΠΟοΌ ἢ πὸ Ἰαῖα Ὦγ. ΠΠοΐπηθο 85. 
ςοηϊοπαάοα ἰμαὶ πὸ ἰοχί οὗὨ πο οτηδηι οὐϊ 0 τῦδϑ ῥγιηϊοα ἔγοτη οὔο βίη Μῖ8., ψῃϊοῇ 
Ὅ45 Ἔχ  βῖνο]ν [0] οὐοὰ ἱπγουρῃουῖϊ. Τῆς ἢἔγθε ἔοτγίγ-ϑὶχ σπαρίοτβ οὔ Οδηοεῖβ, ἰοροῖμον 
ν᾿ δότο οὗ ἰΠ6 Ῥβδίτηβ, δπὰ τῆς Ὀοοκ οὔ ΜαἼοαῦοοα, Ὀοὶπρ ΟὈἸ οταϊοα ἔγοτῃ ἔῃ Ναιίσδη 
τοδηπβοτὶρὲ τὨγουρἢ οχίγετηθ αρο, ἐπα οαἰΐζοτβ δα 5814 ἴ0 αν βυρρὶϊοά {18 ἀοἤσίθμου ὈΥ 
σοΙΡΙΪ]Πηρ ἴμοθα ραγίβ οὗ {πΠ6 ϑεορίιαρσίπε ἴγοπι ἃ τηϑηυβοσιρί οὐὔἱ οὗὨ ς“δγάϊηδὶ Βθββδιοῦ 5 
ἸΙργαγγ, ἃπὰ ἔγοτη δηοῖποῦ τ ἰο ἢ πτ88 Ὀσουρης ἴο ἴἤδι ἴοπι (δἸδῦγια. ὅο τοδὶ ννᾶβ 186 
ἀστοετηθηξ θεΐτσαθῃ ἔπε ἰδίτοσ δηὰ {πὸ Οοάοχ Ν δεϊσδπιβ, (παὶ ΠΥ γο βυρροβοά ἰο αν 
ΘΟ ἘΥΔΠΒΟΥΡΕα ΟἸΓΠῸΥ ἴῃ6 οὔα ἔγοτη ἴπθ οἴποσ, οὐ Ὀοΐῇῃ ἔγοιῃ {Π|6 βϑπηθ σορΥ. δγίοιιβ. 
τοδάϊηρσπ ἅγ ρίνθη ἴ0 δδοὶϊ οἸιαρίεασ. Τ8 οαὐϊοη οοηίδιῃβ ἴα Οτρεὶς ἰοχί οὔΪγ. [π 1588, 
ΕἸδιαΐπιο ΝΟΌΣ: ρῥσϊηιθα δἱ βοιηθ ἴῃ ἴο]ϊο, Κεῖμς Τεδέαπιοπέιοπ βδεομπάιωη ΤᾺΝ 1 αἰΐπε 
γεαδίιη. ΤὨϊβ Γιδλῖ νουβίοη ψ85 ποῖ οοτηροβρα δγ ἰ»πὴ, θυ σοταρι]οά ουΐ οὗἁὨ ἔμπα ἔγαρ- 
τηθηΐβ οὗ ἴ[86 δητοπί [,δἰη ἐγαηϑἰδιϊοηβ, εβροοϊα γ ἔη6 ΟἹαὰ [1{4]||6. [ὲ 15 ἃ βρ᾽ οπαϊὰ νο]υτηρ, 
δηὰ οὗ σοπείἀογαῦϊο τασῖῖγ. ὍΤμὸ Ηοπιδῃ οαϊοη τνὰ5 τορτὶπίρα δἱ Ῥαγὶβ 'π 1628, ἴῃ ἔπγοο 
ἔοϊ!ο νοϊυιτμθβ; ἴ6 Νὸν Τοβίδιηοηξ ἴθ Ουσθοκ δηὰ 1,βιη ἰογιβ ἴΠ6 (τὰ νοϊυτηθ. Τηϊ8 
τορτίηϊς 18 ἰῃ χτοδὲ τοαιοβὲ, ποῖ ΟὨΪΥ ἔοτ ἴπΠ6 πραίῃοβα δπαὰ ςογσγοοίῃοβ8 οὗ 115 ὀχϑουζίου, θὰ 
αἶδο ον ἔπε ἰοαγηθὰ ποῖθβ Ὑν ῃῖςὶὶ ΔΟΘΟΠΊΡΔΗΥ ᾿ς. ϑοτὴθ ΘΟρὶθ5 ἈΓῸ ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΪΪΥ τηεΐ τ], 
ἀαϊοὰ Ῥαγίεἰία, Ῥίφεί, 1641, νν»Ὠϊο ιν ταῖσῃι ἰοδά τι5 ἴο βαρροββ ὑπαὶ [ΠΟῪ σσοτα αἀἰβεϊησί βἀ! ἸοΠ5. 
θε Βυγτα πονονοῦ βαυ58, {πὲ (ΠΟῪ ἀγα ἢ οπα δηᾶ ἐπα βάτλθ δαἀϊζίοη, ἢ ἃ πον {111 Ὅαρο, 
Ῥγοθαν ῥγϊἴοὰ Ὀγ της ὈοοΟκκβο Ἰοῦς νἢο δὰ ρυγομαβθα ἐπὸ Ὁη50]α ΘΟΡΊ 68. 

7. Της θειας Γραφῆς, παλαιὰς δηλαδὴ καὶ νεας, ἅπαντα. Ὀἰνίηδ οτὶρ- 
ἴυγα, Ὠοὴρθ γ᾽ οίογιβ ἃς Νονὶ Τοδβίδπιθητ, οἱηηΐᾶ . . .. Εὐδποοξυσί, ἀρυὰ 
Δπάγοα ΤΥ βοθ6 11:1 Ηδτοάςδβ, 1597, [0]1ο. 

Ταῖς οὐἀϊιίοι 15 ἑοστηθὰ δοσ ἐπδῖ οὔ Ἡογναρίυβ, {Π6 οὐσοσβ οὗ (Π6 Ἰαϊξον θοϊηρ ρσγανυϊουβὶγ 
ςσοττοοῖοα. [{ Πδ5 α ςο]]δοζίοη οὔὗἉὨ νατίουϑ τοδάϊῃρβ ἕδίκθη ἴτοτῃ ἔπ (οιωρ]ιϊεπβίδη, Απίνοσρ, 
δίταβρυτα, δηὰ Ποιηδη εἀϊῖομβ. Μοσίπιιβ ομαγροβ ἴμ6 οάἀϊίοσ (το 18 βδιιρροβρά ἴο παν 
ὕδεη Ετγδαῃοὶβ Ζυπῖι8 οὐ Ετοάοτὶς ΒΥ! υγρίυ5) στ αραπαοηϊης ἴῃ6 ΑἸάϊπο ἔοχὲ ἴῃ ἔουγ 
εἰδρίογϑ οὗ (πὸ ὕοοκ οἵ Εἰχοάιι5, δηὰ ἴῃ {πα ἐτγεπίνοουτί ομδρίογ οἵ ἴῃ ὕοΟΚ οὐ Ρτουογῦϑ, 
δηὰ βυρβιϊξυϊπρ ἴπ6 Οοταριυἱοηδίαη ἰοχὶ πῃ ἰΐ8 βίβδά. 115 ὙΘΥΥ ΠΕΘΕΪΥ Ῥγιηϊοα οα οἶθας 
ἴγρο5, δηὰ 15 ἀϊν!ἀ6α ᾿πΐο γογ568. 

8. Ἢ Παλαια Διαθηκὴ κατα τους ἙἭ δομηκοντα. Μαίυβ Τοβίδιμοηΐαπι 
ε4 ὰ 



56 “Απέϊομέ ατοοῖ Ῥεγβίοπδ. ΓΡασὶ 1. ΟἹ. 1. 

Οταουμι, 6χ γουβίοπα ϑορίυδριηΐα ἱπίοσργοίαπι. Ομ αὶ, ἀχουάοραῦ Εορθγὰβ 
Πδηΐοὶ, 1658, 4ϊο. 

ΤῊ οἀϊῖου 15 ἔγοα ΠΥ ταθηομδα ἴῃ οϑίδοσιθ5 85 θοῖηρ ΠΟΙ ἰπ ΄υδτῖο δηα ἴῃ οςΐανο. 
Μαβοῖ 5ἰδίοβ ἰδὲ ἴμοσο 5 υϊ ΟἿ 5'26, γ1Ζ. ἰῃ ᾳιδτίο, ἰπου σὰ ἴπ6 ράροῦ "α αἰθδσοπί. Τί 
Ῥτοΐρεβοβ ἴο ἔ0]]οὁνν ἴῃ ἰχείηο οἀϊτου : Ὀὰϊ ἘΠ15 18 ποὶ {πΠ6 ἔλοῖ ; πὸ οἀϊίοτβ πανΐηρ δἰϊοσοα 
δῃ ᾿πτογροϊαϊοά {πὸ ἰοχὶ ἴῃ βανογαὶ ᾿]δσθβ, ἴῃ ΟΥ̓ΔῸΣ ἴο Ὀγίηρ 1 Ὥοδγον ἴο 1:6 Ηεοῦτον ἰοχῖ 
πὰ (Π6 τηοάετχῃ νογβίομβ. ΤῊ δὐτοσβ οὗ (ἢ15 οἀϊτῖοι πᾶνὸ θθοη τοϊαϊπϑα; 1. πη {παῖ ῥτϊηϊοά 
αἱ (αηιρτίαρσε ἴῃ 1653, 8νο.. τ ἃ Ἰοασηθαὰ ργοΐδεθ υτιοη ΒΥ Βίβῃορ Ῥεϑάγβοῃ {(ν βοβθ 
1η {1415 ὅτ δὲ (68 οπὰ): δμὰ 2. ἴῃ ἴ(ε νϑῦγ ποδὶ (δυιδτ σε δἀϊιῖου ργιπίρα ὕγ ΕἸΕΙὰ ἴπ 
1665, ἴῃ ἴῇτϑα νοϊαπγθ5 ὅνο. (Ἰποϊυάϊηρ ἴπΠ6 Ευἱξυτρυ πὰ Οτθοῖκ δπὰ (6 Νουν Τοβίδπθηί). 
ἘΠ6]4᾽5 οἀϊιίοη τὰ σουπίογίδι 6, ρασο Ὁ ρᾶρο, ὃν Φοῆηῃ Ηδγαβ, ἃ ρυιυΐοσ δὲ (δι τι ρα, 
ψὯο οχοοιυίοα 8η οἀϊξίοη ἴῃ 1684, ἰο υ]ἱιϊο ἢ ρυὲ ΕἸ614᾽ 5 πδιηρ, δηὰ ἔΠ6 ἀδίο οὔ 1665. δα 
ἤγαυα, πουγθνοσ, ΤΏΔΥῪ ΘΑ5}} Ὁ 6 ἀεοϊοοιοά, Ὁ. σοτηρδτίηρς ἴΠ6 ἴννο δα! ἰοῃ8; 106 ΤΥρορτδρῦν οὗ 
ἴΠ6 ζοπυΐπα οπα Ὁ ΕἸο᾽ὰ Ὀοΐπρ νοτῪ βιιροσίοσ ἴο {πὶ οὗ Ηδγθβ. “Γδδ ροπυΐῃς (δσηρτί σα 
οὐϊίοη ψαβ8 τορτιηϊοὰ δὲ Ατηβίογάδμι, ἴῃ 1683, ἴῃ 1 πο. σἰέπουῖ ἴπ6 Οτεοῖ Τεδίδιηθηΐ. 
ΤΏ οἀϊίηρ οΥὗἁ ᾿ὰ 18. σοιητηοηΐυ, θυ οΥτοπρουβὶν, βου ροα ἰο 1,ευδάρη. ὙΤΡα οπϊββίοη οὗ 
Βίβῃορ Ῥορδγβοῃ β 1η1116}95 δ ἴῃ οπά οὗ {μ6 ργοίδος [858 σδιυξθα πε ἰδέϊοσ ἴο ὕθ δἰἱγιρυϊοὰ ἴο 
1,δυβάρη,. ὙΠ6 ΌΟΟΚ 15 ΥοΥῪ πραγ, θυ ΥΘΓῪ Ἰποοιτθοῖ,, ῥυϊπίθα ἷπ ἵνσο σοϊπηη5, ἀϊν ἀφῇ 
ἱπίο βορασϑῖβ γθῦβεββυ Τὴ Αρσοσυύρῇμαὶ Ῥοοΐκβ, τσ ἀγα ἰουπὰ ἴῃ 1πΠ6 (Οδιηδιάσο βαϊτοη, 
ΔΥῸ Δ τοχοῖμου οταἰ 66. 

9. Ἧ Παλαια Διαθηκη, κατα τους ᾿ΕΕέδομηκοντα. Μοίυβ Τοβίατηοηίαπι ατῶ- 
οὐ, ΟΣ νογβίοπα δορίυδοϊηΐα ᾿ηἰογργθίυτη, οαπὰ 1 τῚ8Β ΑΡΟΟΓΥΡ 8, Ἰυχία 
ἜΧΘΡΑ  αἰϊοδηαπι Εοιηθ οαἀϊΐιτη, οὐ ΑΠρ]]οαηὰπ Ἰωοπαϊπΐ Θχουϑαμπ). 
Ιλρβις, 1697, 8νο. 

᾿ς ΤΒα ρὐϊίοτβ οὐ εἰ5. ἱπιρτθβείοη γοτ Με). Οὐύνεπ ἀπά Τηο. Καῦμρε; ἀπουρἢ ἰπίοσιοσ 
ἴο 16 1,οπάοῃ πὰ Απιβέοεγάαπι οἀϊῖοηβ ἴῃ Ὀϑαμ οὗ ὀχθουϊίοι, ἰὲ 18 ὙΕΤῪ ἔδτ ΒΕ ρΡΟτΙΟΥ ἴὸ 
τῇ οτι ἴῃ Ροΐπὲ οὗἩ σοτσθοΐπθθβ. Ὡμ6 ρῥτγοϊεροιηθηδ οὗ 9ομη Ετὶ οἰκί ργεῆχοα ἰο ᾿ξ, σοηϊδίπ 
ἃ στ σαὶ ποϊϊςε οὗἩ ῥτοοράϊης οαἀϊϊοηβ οὗ ἐπα βορτυδρίηι νογβίοη, τ Σοἢ 15 581 ἃ ἕο Ὀ6 υεσγ 
δοουσδίο. 

10. Ψείυβ Τοβίδιηθηΐυση αγϑουπ), 6χ σνογβίοπο ΤΧῚΧ Τηϊογργοίυπι, ὃ Χ 
δηθ αυϊδδίπηο Μ5. (οαϊοο ΑἸΘχϑπασῖηο δοουτγαίδ ἀθβογιρίμμ, οὖ ρα δ] στα 
ΘΧΘΙΔΡΙ ΑΓ πὶ Δ6 ὈΓΙΒΟΟΓΌΤΩ ΒΟΙΙΡΓΟΣ ΠῚ, ΡΥΦΒΟΓ ΠῚ σοσῸ ΗΘΧΆΡΙ]ΔΙΊΒ ΕἸΠΙΠἸΟΠ1Β 
Οτρϑηΐδπδο, θιμθηδαύατη δίαιθ Βαρρ]οΐαμι, 8118 βδθρθ βίθυ ϑοοσαμη οὗ 
ΟὈΘἸοσατη βιρηΐβ, βυτητηᾶ οὐτὰ Θἀ1ἀϊ Φοδηπο8 Εηθβδίιβ ΟἜΑΒΕ, 5.1. 
Οχοιὶ, 1707, 1109, 1719, 1720. 4 νο]β. [Ὁ]1ο, δῃὰ 8 νοἱβ. ϑνο. 

ΤῊ5 βρ᾽οπαϊὰ οἀϊτίου ἀχὶθιῖ5 ἴπὸ ἰοχὶ οὐἉἩ ἴ[Π οοἰουταίοα Οοάοχ ΑἸἹοχαηάσϊπυβ, ΠΟ 
ἀεροπιιοα ἴῃ ἴῃς Βτιεῖβιι Μαδοια. Ὑπουρὴ Ὧν. σταρα ρῬσεραγοὰ [πα σσῃοΐο ἴον τἶπ ὑτοβ5, 
γοῖ π6 οἷἱν Ἰνθά ἴο ρυ 15} {Πα Οοἰαίουςῃ,, ἑοτταῖπρ ἴμ6 ἔγϑε νοϊιυτηα οὐ τπ6 [0110 οἀϊίοη, ἴῃ 
1707, δἀπὰ πο ἐουτίῃ, σοηταϊηίηρς {Ππ6 τηοῖτὶςα] Ῥοοΐκ5, ἰη 1709. Ὑῆδ βοοοπὰ νοϊυπιο, σοῦ-, 
ῬΥΙδίης [Π6 ΒΙβίοτῖ αὶ ὈΟαΚΚ5, τγα8 οἀϊτοα Ὀγ ΕὙδηςΐβ 1,60, Μ|. Ὁ)., ἃ σοσῪ οποϊηθης Οτθοῖς Ξομοἶδγ, 
ἴπ. 1719: δπά (πο εηϊγὰ νοϊυπηθ, ἱποϊααϊησ τα Ρτορμοῦςαϊ ὈοΟΚΒ, ὑν Ὗ. Ίρδη, 5. Τ. Ὁ., 
ἷπ 1720. Ὑη15 οαἀϊίοη ρῖνοβ ἃ ἴδιγ τοργοβθηϊδιίοη οἵ ἴπ6 ΑἸοχαηάγίδη Μδηυβογῖριὲ πποτε ἰξ 
νὰ5 ροτίεςσι ; πὶ Ὑἤογα 1 τνὰ5 ἀοίδοϊινο δηὰ ἱποογζοςεῖ, ἴΠ6 ρᾳββαρθδ βυρρ)ϊοα δὰ 1μ6 οοτ- 
τοσὶοὰ γοδάϊηρβ ἃτὸ ψίνθη, ραγῖν ἴτοπιὶ ἴΠ6 Οοάοχ ψαιίσβηιβ, απὰ ραγὶν ἔγοτη [6 Οοτρ]υ- 
τοηβίδη οἀϊίοῃ, ἴῃ 8 5ΒΙΔΆΪΠΟΥ οπατασίοσ πῃ {πὲ εἰρ]ογοά ἰη {π6 ἴοχῖ, ΕΠ 6 ΘΥΤΟΠΘΟΙ 8 
Ἰεοιϊοηβ θοΐηρς Ῥτιπίθα ἴῃ ἴπε ταᾶτσίῃ. Ὁμο ῥγοϊεροιηθηδ οὗ Ὁγ. Οσαρο οοπίδῖῃ ἃ ἰγθαϑΌ ΓΟ 
οΥὨ ᾶ βδογεὰ οτιἸοΐϑη. Ὦγ. Οταθθ ἀοβισηρα ἴο πᾶνς δα άθὰ οορίουβ ποῖοβ ἴο ἐπὶ5 σόσκ, θυΐ 
τγα5 ρτγονθηϊοα ὈΥ̓͂ ἀοαιἢ ἔγοτῃ οοτηροβίης ἴθ. Αἴον ἔπο [Ὁ] 10 βῃδοῖβ ᾿οτο βίγυιοκ οὶ τῃ 6 
Ραζοβ ὑγοτὸ αἀϊνίἀοα, δῃὰ ονθσοσαῃ ἱπίο δὴ οοΐδγο ἔΌσπ), ἴὸ ργανθηΐ πὸ θοοῖὶς ἔτοτα Ὀοΐηρ 
Ῥ γα σα! ν ῥγιπίρα ἴῃ Οὐοστηδηνυ. 

11. Ἡ Παλαια Διαθηκη κατα τους ΕΝ δομηκοντα. Μροῖίιβ Τοβίαπχοηξιπ) ΟΧ 
ΨΜογβίομο δαρίυδρι πίδ Τηϊοτρτθύῦστη βοουπάμππι ΕἸΧΘΙΏΡ] αι σαπυτη Ἐοπηθ 
οαϊίαπη, ΔΟΟΌ ΓΑ ἸΒ5] πιὸ ἀθῆτο ΓΘΟΟρ ΓΤ] ; ὩΠ8 ΘΌΤΩ 560 }}0}118 6) αβάθιῃ δα 10 ἢ 18, 
νΑγ118 Μδηυβουρίογσυτη Οοαΐϊοσαα γ᾽ οίοτιμηαθθ ΕἸΧΘΙ τ πὶ Γ,Θο ]ομ θα 8, 
ΠΟΟΠΟΩ ΤΓΒΡΊΩΘΗ 18 Ὗ υβίοηυτη ΑΔ411165, ΘΥΤΩΤΉΔΟΉΪ, οὐ ΤἈΘοἀοιοη8. ϑαπημᾷ 
ουγᾷ οαἸάϊξ Τα θοσία8 Βο5Β. Ἐσαποαυογα, 1700. 41ο. 

Απ εἰοραπὲ δῃὰ δοουγαῖθ φάτ ομ, ψῃϊοἢ 18 ἀοϑοσνθάυ οβίθοιηθά. Τηθ ρῥτοΐδου οἵ {ἴ6 
οἀϊίοτ, Ῥγοίδββοσ Βοβ, οοῃπίδί 8 ἃ οὐι εἰσὶ αἰδαυϊεϊτίοη οὐ [Π6 ϑορτυαρὶπε Ψογβίοη δπὰ ᾿ς 
ἘΠ ἴῃ δδογοὰ ογιἰοϊβηι, ᾿οροῖμοῦ ἢ δὴ δοσουηΐ οὗἩ ἴΠ6 ῥτγοοοάϊηρ Ῥυϊποῖραδὶ αϊοηβ. 
Βοϑ᾽5 ἰοχὶ τῦδὰβ σορτὶ πίθα δὲ Ατηβίοσάδτ ἴῃ 1725, ἴῃ ἵννο ὅνο. νοΐβ. υπάοσ πο οἀὐϊτογία] σατο 
οὗ αν! ἃ Μ||). [Ιε σοπίδὶπΒ νασίουβ γοδαϊηρβ ἔσοση βοιο ΝΜ 89. αἱ 1,ϑγάθῃ, νοι, μούγανου, 
ἅτ6 οὗ Π0 στοδὶ οὐτἰοδὶ νδίυο. 



Θεοῖς, ΥἹ. 8 2.} Το ϑερέμασίηί. δ] 

12. Ἧ Παλαια Διαθηκὴ κατα τους Ἑ δομηκοντα. οί Τοβίδιηδηζατ οχ 
γεσβίοηθ δορίυλριπίδ Τηἰογργοίυμ, οἸἷπὶ δὰ ἤάοπι (οαϊοῖΒ ΜΆ. ΑἸοχαπασιηὶ 
ΒΌΣΩΙΩΟ δ 1ο οὗ ᾿πογ 1 0}}} ἀΠΙσοητα ἜΧρτθββυμ, οιμθηἀαΐαμ οἵ ΒρΡρ]οίατα ἃ 
οδηπο Εσηθβιὶ αταρῖο, 8. ΤΡ. Νυμο γοσῸ Θχϑιρ]δυῖβ Κ᾿ Δ Δ 1 Δ]]ΟΥ Πα Ὲ6 
ΜΗ. Οοὐά. 1,Θο ]οηΣθυ8 ΨαΣ. ΘΟ ΟΠ ΟΥΙ (1018. ἀἸ βου Δ] ΟΠ θ8 11} δχαΐυτῃ 
Ἰηδὶρηϊΐογαιθ Ἰοσυροίαίατα, βυμητηᾷ οαγᾷ 6410 Φοδηη68 δοοθυβ ΒΕΕΙΤΙΝ- 
ΘΕΕῦ8. Τιρυῦ Ηοϊνοοσαα. 1780-]-2, 4 νοΐβ. 4ἴο. 

ΤῊΪ8 δαϊτίοῃ 5 ἃ οοττοοῖ τορσίηξ οἵ τ. Οτδθο᾿ 5 δἀϊοπ, ἴο το ἀγὸ δα θα, αἱ ἔπε ἴοος 
οὗ ἴπΠ6 ραρθ, ἴπ6 νδυῖουβ γοδϊηρβ οὔ ἴῃς οιηδη οὐ ναϊίοδῃ θαἀϊτίοη, δπὰ οὗ ἴπγθα πηδηυ- 
βου ρίβ Ὀαοησίηρ ἴο ἔπε ᾿ργαγυ οὗ τ1ῃ6 Αοδάθιηυν δὲ Βδ58]θ. ὍΤῃα βεδυΐῖγ οἵ 158 [γρορζταρῆγ 
δηἀ Ῥδροσ, δηὰ 1ἴ5 ουι εἰσὶ νδ] δ, οοποὺγ ἴο τομον {Π18 οὐἀἰϊου ΠἰχἢΪΥ οβίθοπηοα ; ἰΐ 15 σοη- 
ΒΘαΙΘΏΓΥ Ὀοΐ᾽ δοᾶγοθ δά ἄἀθαγ. Μ|ςοἢδΕ}15 ργοηουηςοβ ἰδ ἴο θὲ [6 θεϑβὲ δαϊίοῃ οὔ ἐπ 
ϑεριυδρίηςϊ ονοσ ῥτἰπίεα, ἐμαὶ 15, ὉΡ ἴο ἢΠἰ5 {1π|6. 

18. Ἧ Παλαια Διαθηκὴ κατα τους Ἑξδομηκοντας οί Τρδβίδιμθηΐαπι 
αγβουτῃ ὁχ γ᾽ ογβίομο ϑερίυδρι πία Τηϊογργοίυσση, πᾶ οὐ 1.10118 ΑΡΟΟΓΥΡΉΪ8, 
δοουπάυτῃ ΕἸχθιαρὶ νδοδμυμη Βοιμς οαϊΐπι οὖ δἰ αυοῦϊθ8 σθοορη! 1), 
αυοά πυπς ἄδησυο 84 ορεϊπια8 αυδδϑαὰθ ΘαἸ οπ68 γθοθηβαί, οἵ ρΡΟΙΟΥΘΒ αὐδβάβτῃ 
ΟὐοαϊςοῖβΒ ΑἸΟχϑηαγίηὶ οἱ δ᾽ογυτη ἰθοϊϊοπϑϑ ναυῖδηΐθϑ δα]θοιῦ Μ. ΟἸ ΒΕ Δη8 
Βεινεοσιῦβ. 1ρ8ἰς, 1780. ϑνο. 1767. ϑνο. 6αϊ. Βεουῃάβ. 

Α πεδῖ δηά οοτητηοάϊοιιδ δἀὐϊείοη, [που ρ] [Π6 {ΥΡ6 18 τδῖ μεσ 00 5118}}1. ὙΠῸ δροοτυρβαὶ 
ὈΟΟΚ5 ἃτὸ δὲ ἔπε οηὰ οὗ ἰδς νου πιο. ΐ 

14. Ἧ Παλαια Διαθηκη. είν Τοβίαστηθηΐαμι 6χσ ψ ογβίομθ δορίυδρι ηἴα 
Τηϊαγργοίυμω, δὰ ΕἸΧοΙρΙΑΡ Νὶ αὐϊοδηυτη Βοιηδ οαἀϊζατη ὁΧχ οΟρί 18 ὁΟαΙ ΟΣ θῈ8Β 
᾿πργθβϑαση. ἀοοδββογαηΐ [10τ᾽ ΑΡοοτΥρῶὶ. Ηΐα, βυιηρί δυ8 ΟΥΡΒδποίτο- 
ῬΠθὶ. 1789. 121ηο. 

Απ οὐϊεοη οὔ πιοτὸ ῥγοτηΐβα ἔμαῃ ὀχθοιτίου. δβθοῦ ἀθπουῃοθβ ᾿ξ 85 Ὑ ΣῪ ἱποογγοςί, δηὰ 
84γ5, ἴπδὲ ᾿πϑίεδα οὗ νεϊηρ ἴδ κοη ἔγομι ἴῃ Ροβὶ οοάϊςες (85 [Π6 οὐἰῖον ᾿γοίθββ65), οὐ θ ἰ ἢ 5, 
ἴξ ἀστοοβ ἢ πα Γοπάσῃ, Οδταρτι ἀρο, δμά [με ρ5ῖο δα: ]οη8. 

τς 16, ψοῖυβ Τοβίδμαθηΐαχα Οτθοιχ, ΟὝΤΩ ν 7118 [ΘΟ] ΟὨἾθ08, 6611 Εοδογίαβ 
ΗοΙΜΕΒ, Π.}., Ῥοοβηιβ Υ᾿π οηἰθη815. Το. 1 Οχοηὶ!, 6 ΤΥΡΟΡΤΔΡΗΘΟ 
ΟἸαγθηδοπίδηο. 1798. ζ0]10. 

ψείυΒ Τοβίδτηθπίαπη ατθουπη, οἰπὶ νΑΙΠ8. [δος οθυ8. ἘΠ ΪΙ ΟΠ 6 ἃ 
Ἐοβογίο Η]πι68, 5.1.0. ᾿ἱπομοδίδπι οομπυδνὶ «Δοοῦυ5 ῬΑΈΒΟΝΒ, δ. Τ.Β. 
Το. 1Π. --- . Οχοπὶϊ, 6 Τγροργαρμθο ΟἸαγοπαοπίδηο. 1818-27. 90]10. 

Το ἴδο {Πηϊνογεῖῖυ οὗ Οχίοτά ὑδϊοηρβ πὸ ποποὺτγ οὗ ρίνιπα ἴο 16 ρυ]1ο (Π15 νδ μα] 6 
δηὰ βρίοπάϊὰ οἀϊείοη οὗ [6 ϑοριυδρίηι Ψετγβίοθ. [πῖδ6 γον 1788, (6 εν. Ὦγ. ἩοἸπηο5, 
Ὀρκδη οὗὨ Ὁ ποϊιοσίον, οἰτουϊαῖοα ργοροβδ]ς ἔοσ οο ἰδιὶπρ 411} πὸ Μ 55. οὗἁἨ ταὶ νογοῖοη Κυοννῃ 
ἴο Ὀ6 οχίαηξ. Ὑηοβο οΐηρ ΠΙθογα ν βυρρογίοα ὈΥ ΡῈ]. δηὰ ρῥτίναϊε ραίγοηβ, Ὦτγ. Η. 
Ρύθ] 5 ηοὰ δηηυδὶ δοσοιηῖβ οὐἁὨ ἢ 8 οο] ]δἰϊοη5, ψῃΐοῖ δπιοιηϊοα ἴο βἰχίθοη 1π πυπιθετ, Ρ ἴο 
ἴα ἐἰπια οὗ ἷβ ἀθοσαβο. [Ι͂Σπ 1795 πο ρυθ] 5 μοά, ἴῃ ἔο}1ο, ἔνο 1,αἴῖῃ ορ 5.165 ἴο {π6 ΒΊ5ῆοΡ 
οὗἨ Ὠυτῆδπι, οοπίδι πίῃς βρθοϊτηθης οἱΓ ᾿ἰβ ὑγοροβθὰ ποσΐ ; δηά ἱπ 1798 δρροαγεά ἴῃ ἤχει 
Ρδτὶ οὗ τοὶ. 1. οοπιαϊηΐηρ ἐπ6 ῬοῸΚ οὗ ΘΟ ῃοβὶβ ; ρατί 13. οοπιρτγιβίπρ Εὐχοάιβ δπὰ 1 ον συ, 
γᾶς ΡΟ] ἰ5μῃοὰ ἴῃ 180] ; δῃὰ ἴμ6 ὕόοοκβ οὗ Νιιπιθοτα δπαὰ Πρυξοσοποότηυ, ὑγῃΐο ἢ οοτηρ]εῖθ 
πὸ ἢγεϊ νοΐυπιο, ἰπ 1804. ΤΏο ἀδίο οἵ 1798, τποτγοΐοσγο, ἰῃ ἴπ6 ἘΠ|6ράσα οὗ [6 Κ'τοῖ 
γοϊυπ)ο, ἰς ποῖ 5ιγίοεγ οοσγοοῖ. Α σθποῦαὶ ῥτγθίμοα ἴο 1ῃ}8 νοϊυτηθ, ἴῃ ἴουτ Ἑἐμαρίοτβ, ἀϊ9.- 
οὐδε ἴΠ6 ΠἰδίοΟΥΥ οὗἉὨ ἴπ6 Κοινη, ΟΥ φοτητηοη ἰαχΐ οὗἁὨ ἴ1πΠ6 ϑοριιαρὶπι Μετγδίοη, δηά 115 ντγίουβ 
σοτγθοίΐοῃβ; ἀοβοσὶθοϑ (6 Μ88. σοηῃδυϊοα ἴον {18 οὐὔὐϊτῖου (ο]ονθη οὗἩ νηΐ ποτ το 
ἴῃ υποΐαὶ Ἰοϊέοτα, απ ὑρτναγὰβ οὗ οὔθ Βυπάγοα ἴῃ 51:8}} Ἰοϊῖοτβ) ; δπά ψίνεβ δὴ δοοουηΐ οὗ 
6 ρῥτἰπιθὰ οἀϊτίοπβ οὗ τπὸ ΤΧΧ, οὗ {πῸὸ Ἐδίμεσβ, απ οἵπογ ατθοῖκ ψυϊζοσβ φαοίοα 1 [Π6 
γϑΓου 5 τοδάϊηρο, δηὰ οὗ (ῃ δουθγαὶ δηϊίοπί νϑγβίοῃβ, υἱΖ. (ἢ 6 ΟἹ [τα]ὶς οὐ Απίθ- Ἡ!Ἰθσοηγ- 
ταίϊδῃ 1,αἰίη, τῆς Οοριῖς, ϑαμιάϊς, ϑγτίας (τπιδάς ἔτοπη ἴπ6 ΟὙθοκ ἰθχί), Αταδὶς, δεϊανοηίο, 
Αὐτηοῃΐίδη, δηά ἴδ Οθογμίδῃ νϑγβίουβ, Ὑπθηοα νᾶγίουβ τοδαϊηρβ ἴθ ἴπ6 Ῥεπίδίοιιο μάνα 
θεθῃ οχίσδοίοα. δεῖ οὔ πο ἥν ὑοοῖϊκβ οὗ Νίοβοβ 18 Γυσηϊβῃθα ν ἢ 8 βποτί ῥτεῖβοα δῃά δῃ 
Δρροπαϊχ ; δπά δὲ ἔπε οπὰ οὗ ἴμ8 νοϊιιτηα τὸ οἴθνθῃ ρᾶζεβ οὔ αὐάεπάα εὲ ἐπιεπάαπάα. Ὥγ. 
ΗοΪπιοα α͵9ο ρυ 5 μοά τπ6 Ὀοοῖὶς οὗ Πδη16}, ἴῃ 1805, δοοοτάϊπρ ἴο ἴδε ἰοχὶ οὗ ΤὨοοδοίίοη 
ατπὰ (Πα ϑερευδρίοϊ, ἴῃ [Π6 ΒΘΙΏΘ ΠΆΠΠΟΥ 85 ἴῃς Ροηίδίους, ἃ ἔενγ τη ομτη5 θαΐογα ἢἰ5 ἀθαί], 
Το ἴοχὶ 8 ρτίπιθὰ οὔ ἃ βίτοηρ δηά βϑαιτξι! ἔγρο, δϊεσ ἴμ6 ϑίχεηθ οὐ Βοϊηδη θαἀϊίοη οὗ 
1587; ἀπά ἴῃ6 ἀονϊαξίοηϑ ἔγοπῃ 1ἴ, νυν ἢ] οἢ ἄτα ΟΌβουναῦἷθ τ ἴμ6 (οπιρ] υἱοπδίδη δηὰ ΑἸάϊπθ 
εὐἀϊιίοπα, αηὰ ἰπ τΡαὶ οὐ τ. Θσταῦθ, ἃγς σοπβίδ ΠΕ Υ ποῖοα. ΕῸτ ἘΠ15 οἀϊείοπ πότε ςο]] ἴρα 
ἴδτοα Βυηάτοά δηάὰ οἰδνθη τωδηυβοτρίβ, ἔμο νατίοιιβ Ἰθεϊϊοηβ οὐὗ τ !οἷ ἀγα ἐχῃιιτεα αἱ ἐμ 6 



ὅ8 Τὰς ϑερέμασίηϊξ. ΓΡατ 1. ΟἩ. 1. 

ἴοοϊ οὗ ἴῃ ραβθ.0 Οἡ Ὧν. Ηοϊπιθεβ ᾿ἀοδίῃ, ἴῃ 1805, αἴδι. ἃ οοπδίἀθγδῦϊε Ὀυξ ὑπδνοϊ ἀδῦ]6 
ἀείαγ, (Π6 Ῥυδ]ϊοδείου οἵ (Πϊ5 ᾿τωροτίαπε τνοῦῖς νγαβ γοβυτηθα Ὀγ {π6 Βδν. 7. Ῥαγβοῃβ, Δ. Μ. 
(αδοννατὰβ Β. Ὠ.): υπάος σῃοβο οἀϊζοτίαὶ σατο πα βεοοηά νοΐ πα ͵85 ςοπηρ] εἰθά ἴῃ 1818. 1| 
οοτηρτῖβο5 4}} (Π6 Ηἰξέογῖοδ] θοοϊκ5 ἔτοσα ΨΦοβῆυα ἴο {πε βοσοῃά ὈοοΚ οὗὨ Οπτοηίοϊοβ ἱπο] υβίνοὶν ; 
[Π6 βουογαὶ (Ἀβοϊσυ! οὗ νη ϊο σοῦ ΡῸ δ] 5ῃθά ἴπ πε ΠΟ] ον ηρ οτάοτ, νἱΖ. Φόοβῆιδ ἴἢ 1810 ; 
Φυάροθ δά Ἀυὰμ ἴῃ 1812; 1 Κίπρβ 'π 1818; δῃά {π6 να τεπιδιπίηρ ὈΟΟΚΒ ἴῃ ἴπ6 ἕουτ 
βυσοροάϊηρ γεδσς, ([Π6 ψ8016 Βεΐηῃρ ῥστἰπιοα οδὴ ἴῃ (μ6 ΘαΥΪῪ ρετί οὔ 1818. Ὑηε [Ὠϊτὰ ἀπά 
Τουτί νοϊυπιθ8, οοπίδιπιηρς ἴῃ Ὀοοὶς οὗ 700 ἴο τ1πΠ6 Ῥτορῃοῖ 9 οτθηλῖδ ἐποϊυδῖνα, όσα ρὺὉ- 
ἸΞξῃοὰ Ὀοΐνγθοη 186 γοᾶτε 1819---ἴ82.5 : δηὰ (Π6 τοπηαὶπίηρ (οὐ ΒΕ} νοϊυσης, τυ ΒΙΘἢ σοηίαἰηβ 
16 ΑΡοοῦυρῆαὶ Ῥοοΐ8, Ὀοΐνθθη ἴῃ6 γοϑῖβ 1825 δπὰ 1827. Το ρ]δη 1δ!ὰ ἄονσῃ ὕγ ζγ. 
ἩοΪπηε5 ψτα5 ἴο]]ονσοὰ ὉΥ ἢἷ5 Ἰϑαγηρά βιισοθββουῦ, ψῇοβα σοπεϊπιδίϊοη 18 ὀχθουϊθα 1π ἴΠ6 58π|6 
Βρ᾽ επάϊὰ δηὰ δοουζαῖθ τῆϑηποΣ 85 [6 Ῥεηϊδίουο. Τῆς τοδάοῦ μ1}} ἢπα 8 οορίουβ δῃἃ ὙθΥῪ 
Ἰπιογοβιῖηρ οὐπίαυθ οἡ ἴπ6 "γεί νοϊατηο οὐὗὨ 1818 τηδρηϊβοοπὶ ὑπάοτιακίηρ ἴῃ τς Ἐ]οςεὶς 
Ἠονΐονν, νο]. 11. ρματί ἱ. ὑρ. 85-90. 214-22].967-274. 997-848. ; δηά οὗὨ [πὰ δεοοηα γοϊυτηα 
ἴῃ ἴῃς (Ἰ]αββίςδὶ ΨΦουγηδὶ, νο]. 1χ. ὑη. 475-479. δπὰα νοὶ]. χὶχ. ὑρ. 867-872. 

16. Ῥβαϊέοσίυτα αἀσθουσῃ ἃ Ο(οάϊοο ΜΆ. ΑἸοχδαπάγίπο, αὰϊ Τοπάϊηὶ ἰη Β]1Ὁ- 
ΠΙοίμοοα Μιυβοὶ Βυιδηηϊοὶ δββοσνδίαγ, ΤΎΡΙ8 δᾶ Κ᾽ πη}! ποτὰ 1ρ818 (Οα1618 
ϑουρίυγο ΒΘ] 16 ἀοβογιρίυση, Ουτᾷ οἵ ΠΆθοτο Ηθητὶοὶ Ηοσυϑῖ ΒΑΒΕΕ, Α.Μ. 
Μυδβοὶ Βυυϊίδηπϊοὶ ΒΙΡ] Ομ οασ. Ιοπαΐηὶϊ, 1812. [0]10. 

17. Ψείυβ Ταϑίδιηθηΐαα ασθουμι ὃ (οάϊοα Μ5. ΑἸοχδπάσγϊπο, αὰὶ Ιμοη- 
αἰπὶ ἴῃ ΒΙΒΙ οί ο οι ΜῖυΒ6ὶ ΒΙΙΓΆΠΗ1ΟΙ αϑβοσυδίυσ, ΤῪΡ[8 δὰ δ᾽ πα} 1 ]Ἴ ΠΟΤ 1Ρ0810}.8 
Οοαϊοῖβ ϑογρίυτο Βα ΘΙ ἀσβουρίαμα, Ουγᾶ οὐ Τϑροσο Ηδησὶοὶ Ηθγνυοὶὶ 
ΒΑΒΕΒ, Α.Μ. [Ιοπάϊῃι, 1816-28. 4 νο]8. [0]1ο. 

ΕἘΡΥ δὴ δοοουπηΐ οὗ ἴο56 ἔτσο ρυ] ςδιϊοβ, 566 ραξὲ 14. Νοβ. 2 δῃά 3. ἐκργὰ, ἰὴ 1Π6 δοοουηΐ 
οἵ ἴλο-βἰ τα ]]6 οὐ οηβ οὗὅὨ τηδηυβοσρίβ οὔ ἴα Νὸνν Τοβίδιηθηξς δπὰ οὗ (6 ϑδορτζυαρίπι 
Μεγβίοη. 

18. ει Τοβίδιηθηίυμῃ ἀσοῦπι ΟΧ Κ᾽ ΘΓΒΊΟη6 ΓΧΧ βρουημᾶππι ΕἸΧΟΙΏΡΪΑΓ 
Μαϊοδπυτα οπιθ οαϊΐατη. Αοοσοαπηΐ ναγία Τ,δοίΐοποβ 6 Οοάϊοο ΑἸοχδη- 
ἀγῖπο πθοόποη Ἰηἰγοάυοίο 4΄. Β. δγρζου!. ΟΧοηῖ;, 6 ΤΎΡορτΑρθο ΟἸΔγθη- 
ἀοπΐδηο. 1817. 6 γο]8. 8νο. 

ΑὩ δεουταῖα δηᾶ Ὀοδὺ ΠΥ ῥτιηίοα οαϊίοη : ΤΠ 6 ἅτ οορὶθβ οἡ ἰαῦρα ρᾶρεοσ. Τῆῇο ἴῃ- 
(γοἀυσξίοῃ 15 οχιίγαοίοα ἔτουι ἔπ βοσοηά δπὰ {π|γὰ σπαρίοιβ οὐ (αγρζονβ Οὐ ἶσα ὅδοζγα, 
Ῥατὶ [Π1., τῃϊο ἢ ἰγϑαίῖβο 18 ποιϊοοα ἴῃ [86 Ξυθβοαυθηΐς ραγὶ οὗ [πῃ Αρρεπάαϊχ. 

19. γείυβ οβίδιηθηΐθτη οχ  ουβίοπθ ϑϑρίπδριηία [πίογρσγοίαμῃ Ἰυχία 
ΕἸ Χορ αν Ν᾽ αὔϊοδπιπι, ὁχ ΕἸ τοπΘ ΗΙΠΊΟ811 οἱ Του ΒοΘ. Τοπαϊηὶ, ἴῃ 
ΖΕΔ υ8 Ν᾽ αΙρίαπι8. 1819. ὅνο. 

ΤῊϊ5 οἰοραπεῦν ἀχοουξοα νοϊυτηο 15 ΨΟΥῪ εογγεοίίψ ττὶπίοα, αὔἴοῦ (πὸ οὐἀϊξοης οὗἨ Ἡοἶπιος 
δὰ Βοβ, δῃά (νῃϊοῖ οαπηοῖ ὰὲ τοοουηιηθηά ἰδ ἴο βιυ ἀδηῖβ πῃ ῥσγοίογθοησα ἴο 1π6 ἱποοττοοῖ 
Οαμρτάρο δηὰ Ατηβίογάδπι στοργιηῖβ οὗ τῇς Ναξίσδη ἰ6χὶ) 115. ὑσίοα 15 50 γθββοηδαῦΐο 85 ἴο 
Ρΐδοο 1 ψίϊη [Π6 τοδοὶ οὗ δἰ τλοβί θυ ουΥ ομΘ. 

20. Ἧ Παλαια Διαθηκὴ κατα τους δ δομηκοντα. Μαίυβϑ “ΓΙ βίδιμοηζιτη 
οΧχ αγβίοηθ ΤΧῸΣ Τηϊογρσοίυμι, Ἰυχία ΟΧΘΙΡ]ΑΓ Ν αἰϊοσλπυχη, οχ οαϊθοῃθ 
ἩοἸ]μΠλ6811 οὐ Πα ροσὶ ΒοΒ. ΟἸαθρι, 1822. 8. ἰοχῃῖβ 12ηο, ΕΟ ἤονϑ, 
ΑἸαβρι οὔ 1μοηαϊηὶϊ, 1881. 2 ἴομμ18 181)0. , 

Το ὙΟΣΥῪ ΠΟΘΕΪΥ ῥστϊπίοαά θαἀϊξῖομβ ἃτα 4]50 ἕοττηθὰ δῖον ἴμοβὲ οὔ Ηοϊπιος δῃὰ Βοβ: ἐὸν 
ΕΓ ὀχϑουϊοα δἵ {86 ὉΠ ΝΟΥ ργο88 οὗ Οἷδερον. Τὸ {πὸ οἀϊτίοη οὗ 1831] 15 ργβῆχρα [μ8 
Ἰοραγηρὰ ρῥτοίδος οἵ Βρ. Ῥϑαγβοη, συ ὶσῇῃ 15 οορὶοα ἔτομι ἴπ6 Οαπδτίασο οἀϊίοη οὗ 1653. 

21. Ἧ Παλαια Διαθηκη κατα τους Ε΄ δομηκοντα : βδεὰ οί Τοβίαπηοη τη 
ατώορ, Ἰυχία δορίυαριπία πη οΓρσοίοβ ὃχ δυοίοσίίαίθ ϑιχ ΨΚ, ἘΜ οὨῚβ, 
)αχία ΕἸΧΘοΠΆρΙΑΡ Οτὶρίπαϊο Υ αἰϊοαπυτῃ Ἐοτηδο οαϊέαπὶ αφαοαᾷ ἰοχίμτα δοουτᾶ- 
εἰδϑι πηὸ αὖ δα διμυββὶπη σθουϑαπι, ουγὰ οὖ βύπαϊο 1 ϑαπατὶ ΨΑᾺΝ Ε88. 1 0818, 
1824. 8νο. 

Τΐβ οἀϊῖοι ἷβ βίεγοοϊυροά, δπὰ 15 σατῪ ποϑεϊν ὄχθου, ὙΠΟΤΟ ἀγα οορίεβ οἡ ἰπϊοὶς 
Ρδρϑῦ, τι ἢ ἀγῸ 8 ΟΥΠΑποηϊ ἴ0 δὴν ΠΙὔΤΑΤΥ. 

22. Ἧ Πᾶάλαια Δαιθηκὴ κατα τοὺς ᾿Ἑξδομηκοντα. Μοῖυβ Τοβίαμπηθηϊιπὶ 
ατγθουπι ᾿υχία ϑαορίυδριπία ΙηςοΓρσοίθθ, 6χ δυοίοχιίαία ϑιχί Οὐϊπεὶ Ῥοῃ- 

- 



ϑοοῦ Ι. ὃ 2.}] ποί δὴ Τταμβίαξίοπε οΥ ἐλ6 δορέμασίπε Ῥετείοη. ὅ9 

{1818 Μαχίταὶ οάϊαπι, Ἰυχία Θχθια ραν οΥρίηαῖο Ψ α σδηυτη : πὰπὸ ἄσπυο 
τοοορηϊίαμι, δοσυΓΒ ἰβϑίηθ Οχργοβϑιση, δ ποῆδη γυ ραίθθ νογβίου 8 

- αἰδεποΐυτω, οατὰ [Δἴ πα ΤΥΒΉΒ] Αι οπ6, ΑΠΙτηδἀν βίο θαδ, οἵ Ομ Θμ ΘΠ 8 
ΘΧ 8118 τη} 08ΟΓΙΡΙ18,. συγ οὐ βίυάϊο 4“. Ν. Φ4αΕἘκ. Αγ 8118, 1889. 2. ἰουη]δ. 
ΠΡ ΓΔ] ὅνο. 

Α Ῥοδυ  }}γ ρῥυϊπιοὰ οἀϊείοη ἔγοσῃ τἴῃ6 ῥγεβ5 οὗ Νίοβεσξ. ΕἸγαη Ὠϊάοῖ, ὙΠῸ οὐἀϊίοτ, (6 
ΔΡΡέ 9 σοῦ, ἀρρθδτβ ἴο ἴδυα ἰοΐ ποίη υπαιϊοτηρίεοα τῃϊοῖ οου]ὰ δηδθΐα Πὶπὶ ἴο ρσοάιιοα 
ἃ οοτηρίεῖα δπὰ δοευγαῖε οὐ ίοη οὗἉ [Π6 ϑορίυδρσιης Μογβίοη, ἀσταησοὰ ὑροὴ ἴμ6 Ὁ] ονίης 
Ρίδῃ; υἱζ. 1. Το Οτεοῖκ ἰοχί οὗ τῆς διχίϊης ἘΞαϊεοι ρου Ὁ] }5ηοα δἱ ἤοιης ἢ 1586, ν᾽ Βϊοἢ 
Ρτοἴδεβεβ ἴο δχμίδιε τη ἰεχὶ οὗ 1η6 Ψδιίοδηῃ ταδηϊβογρῖ, 18. ρτὶηϊθά σῖῖῃ δοτυρυίοιβ 
ΒΟΘΌΓΔΟΥ, {Ὑρορταρ ἶσα] οστοῦβ, οὗ σουγϑο, δεΐηρ οοττγοοῖοὰ, Τὸ [ἢΠ15 ἰοχὶ ἰ5 δἀαρὰ δ 
᾿ογαὶ 1,δἴη νογβίοη : --- 2, Τῆθ σἤδδῖηβ ἴπ {π6 δίχεπο ΕἸ εἰοη ὅσα διιρρ θὰ δὲ ἰη6 ἔοοὶ 
οὗ ἰ6 ρᾶροβ ψΐογο [ΠΟῪ ΟΟΟῸΣ, ἔγοτη τἢ6 ΑἸεχαπάσίδη τηδηυβοσρὶ ἴῃ ἴ86 ΒΒ. 5} Μυδουτ, 
πο (Μτ. Ψ9ατοὺ δἰδίθ8) μὰ5 Ὀθθη οο]δίοὰ νογραῖϊπι ἐπγουσῃους ΤΣ [18 ῬΌΤΡΟΒΘΟ: --- 
8, Βοίῃ τῆς Οτροῖὶς ἰοχὶ δπὰ 1 δἰ υογβίοη ἅσγε αἰνι θὰ ἰηΐο νϑῦβο, δοοογάΐηρ ἴο ἴπ6 
1 αι Ψυϊραῖο; Ὀυϊ ἴΠ6 ᾿ηνοσβίουβ, ΒΟ δὰ οὐὗὨ τοαυθηΐ Τσσυγγοηοα ἴῃ ἴδ6 Ῥδιοδῃ 
ΤΑΔΠΌΒΟΤΙρὲ, τὸ ποΐρα Ὀγ [ἢ Ἰοιΐοτ8 οὗ ἴῃς δἱρβαθοῖ.0 ϑυιο ἢ δροογυρθαὶ θΟΟΚ5, 85 Ὕεσο γὸ- 
οςιοὰ ὈΥ 1Π6 ἀςβοιΥ οὐ Εοπδὴ ἀἰνπο8 οοηνοποά δὲ 'Γγοηξ 1 (ἢ βἰχίθοπι ἢ ΘΟ ΠΕΌΤΥ, ΔΓΘ 
Ρτϊπιρὰ δὲ 1Π6 οῃὰ οὐἉ ἔπε υο]υπια : --- 4. Α.5 ἔΠ6 οαΐΐοσ οοηϊοσηρ αιοά {πΠ6 ρυ ]ςδίϊοη οὗὨ [86 
ΟἹ Ταοβίδπιθηῖ, δοοογαϊηρ ἴο ὑμ6 ογάσ ἴῇ πῃ] οἢ ἰδ δρροατβ ἴῃ {86 1,αἰπ νυ ϊχαῖο, μ6 Πα5 
ΞΡ] 1οα ἔτοπι ἴῃς ΗἩοῦγον ἰοχῖ (ἀἶον [Π6 ΤΠΔΏΠΟΙ δαορίοα ἴῃ Οτίροη᾽ ΒΒ Ηφθχαρ]α) «4]} ἰδ6 
Ραββασὲβ ΨΠϊοῖ τὸ ΘΠΌΠρ, πὰ νυν] ἢ {Π6 ΔιΠογβ δηὰ οἵα δηιίθης δοοϊθβϑι δεῖς] Ὑγιξοτβ 
δίίουϊ ἰο ΡῈ τναπεη, ἰπ [6 σοτητηοη ϑοριιασίπιὶ Νογβίοη, Ὑηεθθ βυρρ ΠῚ ΘΠΊΔΓΥ ῬΘΒβαρῸ5 
(νυ Β]ο ἢ τὸ ρῥ]δοσὰ δὲ {πα ἴοοϊ οὗ {πὸ ραζϑ, δπὰ αἀϊνιἀφὰ ᾿ηΐο νϑσβοβ ἢ ἃ 1 ,ατπ ἰγδηβ] αἰϊοη,) 
8τ. οχισγεοϊοα ἔγοτῃ 6 Ποτηδη δβομοΐϊα, ἔγοσῃ ὑπ Οοτηρ] υἱοπβίδη δὰ ΑἸάϊπο οἀϊτίοης, ἔγουα 
16 ἔΓγαρτηθηί οὗ ἴπΠ6 Οτροὶς νογβὶοπβ οὗ Ααυ}]α, ϑ'υταυδοῖ5, αηὰ ΤΠηοοάοϊΐοη, δηα ἔτοπι 
ὨΠΊΟτΟΙ5 ΟἾΠΟΥ ρα] βηθα ἀπὰ ὑπρῸ}} 1516 τηδηυβοτὶ ρῖ5, τ ΠΣΟὮ ἀγα ῥτεβοσνοὰ ἴῃ {86 του] 
ΠΡτασυ δὲ Ῥατίβ. 

28. Φεγοιμὶδβ Υ δἴθβ, ὃ νϑγβίοῃμθ ὁ παἀθόσαμα ΑἸΟΧΔΠαΣΙ ΠΟΡΠ 86 ΓΟ] ΟΟΓ πὶ 
Ιηϊοσργοίυση Οσοοσιμ) διηθηἀδίαβ, ποίϊδαυς ΟΥοἱ8 1] υδίγαίῃ8 ἃ Ο.1, 
ΡΟΗΝ. [1ρ8ῖ5, 1794-1828. 2. νοΪβ. 8νο. 

Α οοπιϊηυδίϊοη οΥ̓͂ Ἰῃ6 ἔτεέ νοϊυτηθ οΥἁὨ ἔοδ5ο 1ΠΠπδίταεϊοηβ οὗ «}Θγοτηϊδῖ 18 χίνοη ἰπ Ῥοῖ 8 
δ Ευροτι 5 ϑυ)] ρα Οοτητησπίδιίοηιπι ΤὨροϊορίοασιη. ὙοξΘ ὅσ οηϊασροά δηὰ οοπι- 
Ῥ]ειοα ᾿π {πΠ6 βοοοπά νοϊυτηο, τ θϊοἢ τγ88 ρυ ] Ἰβηθρα ἴῃ 1823, δῖεσ (ἰἸ6 αὐ μον β ἀθδῖ, ὈῪ δὶς 
εοη, Ε, Α. . ϑροπη. 

Ἐηρίὴι Τταπείαξϊοτς οὶ ἐλε δερέμαρίπέ Ῥογδίοη. 

1. Το ΟἹὰ Οογομδηΐ, σοπι ΠΥ ο8|164 {π6 ΟΙα Ταβίαπιθηϊ, ἰγδηβίδίοα 
ἴγτοπι {π6 ϑορίυασϊπί. ὙΒῈ Νον Οὐνοπδηΐ, ΘΟπΊΙ Π]Υ Π8]16ἀ {πΠ6 Νοιν Τοδ- 
ἰδιηθπί, ἰγαῃβαἰθα ἔγομι {πΠ6 ατθθκ. ΒΥ ΟἸ γ]68 ΤΉΟΜΒΟΝ, ἰαΐβ ϑβογθίαγυ 
ἴο [86 Οὐηρτοββ οὗ (μ6 1Ππ|164 δίαίαβ, ῬἈΙ ΔΘ ρα, 1808, 4 νοΪβ. ὅνο. 

ΤῊΪϊς ἱγαπδίδιϊοη 15 ἀροῦ ἴθ6 τθοΐα ἐδ: ΠΥ οχεσιίοά, ϑροςϊπιθηβ οὗ ἱξ ἅτε ρίνθη ἴῃ 
οὶ. 11. ρρ. 982---823. ἱπ (6 583ετῖ.5 οὗἨ αμποίδίιϊομβ ἔγοτηι ἴῃ δερίπδριηϊ νογβιοπ οὐ- 
στε ἰπ ἴμο Νονν Τοβίδιηοηί. 

2. ΤῆῈ ϑερίυαρίεν Μοτβίοπ οἵ (8 ΟἹά Ταοβίαπιθηί δοοογάϊηρ ἴο {πὸ 
Ψαιοαη Τοχί, ἰγαηβ]αἰοα ἱπῖο ΕΠΡΊ 158: τ ἢ [Π6 ργϊποῖραὶ] γ᾽ Ασουβ ΒΘδα Πρ 
οὗ 16 ΑἸοχαπάγίπο ΟΟΡΥ, δπᾶ ἃ ΤΑΌ]Ὲ οὗ Οοπιραγαῖῖνε ΟΠ γοποΪοσυ. ΒΥ 
ϑ1" Γδηοοϊοῖ Ομαυΐοβ 1,66 ΒΒΕΕΝΤΟΝ, Βα. 1οπάοῃ, 1844. 2 νο]8. ϑ8νο. 

Α οεἷοβα δῃά δοουσαίο (γτδηβἰαιίΐοη. ὙὍὙμὸ (υἷα οΥ̓ ςοπηρατγαῖλνε οὨτοποΐοσυ 15 οορ!οὰ σὴ 
ἀυο δεϊκπον]οάρτηοι, ἔγοπι ἐλὶς τννοτκ. 

.«-.--.-΄.ς.--- 

[1]. ΕΡΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΟΚΙΘΕΝΒ ΠΈΧΑΡΙΑ ΑΝῸ ΤΈΤΒΑΡΙΑ. 

1. Ἡοχαρίοσυπι Οτίροπὶβ απ βαρούβαηί. Εχ ΜαπαΒΟΓΙ ΕΒ οὐ 6Χ ΓΑΌΓΙ8 

Θἀτἰ5 δρυΐ οἱ Νοῖβ ἐΠυβίγαν Ὁ. Βεγηαγάυβ 46 ΜΟΝΎΕΑΌΟΟΝ. Ἀρεθάππΐ 

Οραβου]α φυσάδπι ΟΥ̓ ρα μἾ8 ἀπθοάοία, οὖ δα οϑίσθι Ἰμοχίοοι Ηθρχδϊοιμι οχ 



60 “μέϊοὲ Οστεεὰ απα Ογομέαϊ Κ͵ογ δι ΟΉ8. ΓΡαγ 1. ΟἹ. 1. 

νοίθγαμα ΓΙ ΘΥΡγ δ θυ8 οοποϊπηδίαμ, ἰἰοιμαὰθ Τχίοο ατοῦμπι, οἵ 8118. 
Ῥασ 8118, 1718, 2 τοιη18, ἴ0]10. 

ΤΏΘ Ὀοκὶ οἀϊιϊοι, ἸΠΠΔΡΡῚΪΥ ΟΥ̓ γαγο, οἵ (ΠῸ τομαὶ πη οὗ Οτίροῃβ Ηδχαρὶδβ.0. Τῇ ἢγβι 
νόϊυπλ6 σοηίδίῃβ ἃ ὙΟΤῪ Ὑ8] 08 Ὁ]6 ῥτοὶ ἰπιϊηδγυ αἀἰβαυ δ᾽ οα οὐ ἰπς Ηοῦτονν ἰοχῖ, διὰ οὐ [Π6 
ἀμογοπε δηιϊίθης σοῖς νογβίοῃβ; τορεῖμοῦ ψνῖ ἢ 84 πχϊηυϊο δοσουηΐ οΥ̓͂ ΟΥζοη᾿5. Ὁ16]1ς 8) 
Ἰαουτβ, απὰ βοπηθ ἱπράϊθα ἐγαριιθηίβ οὗ Οτίρου, ἃς. Τὸ ἴπ656 βιισοεθά [Π6 τοπιαΐηβ οἵ 
πε Ηραχρΐβ, ἔγοπι Οὐθημθβϑὶβ ἴο τἰ6 Βοοῖς οὐ Ῥβαὶπλβ ἱποϊαβῖνθο Τηδ βδοοοηὰ νοϊυτηθ σοτη- 
Ρτίβοβ ἴΠ6 σεϑὶ οὗ ἴῃς Ἡοχαρΐα ἴο ἐς οπὰ οὗ (πὸ ἵσεῖνα ΤΊ ΠΟΥ Ῥσορποῖβ, ἱορσοῖμοῦ 1 
Οτοοῖς δπὰ Ηοῦτον 1 οχϊσοηβ ἴο 6 Ηοχαρΐδ. 

2. Ηοχδρίογυσι ΟΥρθπὶβ αὰδ Βαροσϑαπί, ἘΜΙΔ 1, ποϊΐίϑαθα 1Παβύγαν! (ἃ. 
Ετιᾶογ. ΒΑΉΕΡΤ. [1ρβὶς οὐ [θθςξ, 1769-70. 2 νο]8. ϑνο. 

Ῥγχοΐεβθοσ Βαῃγὰξ υπάοτίοοις {Π15 οὐἀϊιίουι ἴογ (Ποϑ6 Ψηο οουϊά ποῖ αῇοτὰ ἰο ρυτγοΐῆᾶξο 
ΜοπιδυσομΒ πιαρηϊῆσεπε οἀϊίίοη. ἘΦ [δα οπιϊιο, 8485 Ὀπηθοθββαγυ, ἴπ6 ἰγαηβίδίοι οὗ 
{πὲ ἔγαρτηθηῖβ, [Π6 Ἔχρ]απείίοη οὗ ραγίϊου αν σσογάβ ὁσουγτγίης ἴῃ 1Π6 ποῖος, δηα βοτηθ βοῇ δ. 
Ἧς Βᾶ5 ἱπιρτονβα ἴπ6 αὐτδηροιηθηὶ οὗ [Π6 πηδίοτὶ4]5 οο]]οοϊοά Ὀγ Μοηιίδυςοη, δὰ [85 
δα άρά βοτὴθ ἤυγίμος ἔτασπιθηῖβ οὗΓἹ ΟΥ̓ Ζοη 5 Ηοχαρΐα, ἔγομπη 4 1, οἰ ρϑῖς τπδηυβοσὶρι. Βαβμγαϊ 
1145 680 σίνβῃ τϑὴνῦ δ "1 08] ποῖθβ, τυ ϊοἢ Ποννονοῦ ἅσγα μοὶ αἰβεϊηρυ θα ἔγοσα ἔποβο οἵ 
Μοπιδβυςοοη. Τὴ Ηοῦτγον ψογὰβς ἄγ σίνοῃ ἴῃ Οὐκ οδμαγδβοίοσβ, ΤῊ οαἀϊο νᾶ 
δου γον οὐ ἰςδοαὰ Ὁ ΕἸΒΟΒοΓ, 'ῃ ἢ15 Ῥτγοϊ υϑοηθα ἀθ Ψουβιοηῖθιι5 Οτεςβ, Ὁ. 34. ποῖο. 

ΤΏς Εταρτηθιῖς οὗὨἉ ἴΠπΠ6 νογβίοῃβ ὈὉῪ Ααυΐϊα, ΓΠδοάοιζοη, δὰ ϑυταπηδοῆιιβ, σςοἰ]οοοα Ὀγ 
Μογσίῃ δπὰ οἴποῦς, ἃγα ργιηϊοὰ ἴῃ ἰΠ6 οἀϊτοῃβ οἵ ἴῃ δοριυαρίης Ψογβῖοι ὀχοουϊοά αἱ ἤοιμο 
ἴῃ 1587, δὲ Εγδηῃκίοτε ἴῃ 1597, δὲ ᾿οηάοῃ ἴῃ 1653, δὲ 1 μοϊρβῖς ἴῃ 1697, δὰ δἱ Εγδῃοΐκοσ 
ἴῃ 1709. 

8. Δανιηλ κατὰ τους Ἑ δομηκοντα εκ των Τετραπλων Ὠριγενους. Ὠδηϊοὶ 
βϑδουπάμυτη ϑορίυδσ!πία ὁΧχ Το ίΓΑρΡΠ15 ΟΥρΘΠ18 παπο ργίπηιπι δα τα [ἃ δἰ μηοπθ 
ἀθ ΜΑΟΘΙΒΤΕΙΒ] 6 βἰηρϊαγὶ ΟἸβίδηο Οὐάϊο6 ΔΠΠοσπι Βαργα θοοῸ. Βοιηθ, 
1772, ἔο]ϊο. 

ἘγΓ ἃ [}} δοσοιιηὴΐ οἵ {18 βρεπάϊά νψογῖ, βθ6 Β10]. ϑιιββοχ. ρρ. 28] ---283., δηὰ Μαβοὴ 
ΒΙΒΙοἴποοα ὅδοσα, ραᾶγὶ 1,. νοὶ. 1ϊ. ρῃ. 320.----8992, 

᾿ ΤΠ ἰοχί οὗὨ 118 εὐἀϊξίου οὗ ([πΠ6ὸ ΒοΟΚ οὗ Τϑδηΐοὶ 'νγᾶβ τορτἰ πιὰ δἱ Οσοιίηροη ἰῃ 1778; 
δηὰ αραὶῃ αἱ ἔὐγοομε πῃ 1775, ὉῪ Ο. ϑερδδσ; σγῇοϑβο δος ττᾶβ γοργίπιθα, τ ἱἢ ποῖοβ, ὉῪ 
Ὠν. Ἡ. Α. Ηβδβη, δἰ 1,εἰρζὶβ, ἰῃ. 1844. ΑἹ] {π6δ6 σορσγϊηΐβ ἀγὸ ἰῃ οεΐδνο. 

4. ΑΠΙΠΔανοβίοηθθ, αὐθυ8 ΕἸΑστηθηΐα Ν᾽ ογβίοηυσα Οτροδγαμα Υ Τὶ ἃ 
Βογη. Μοηίοία!οοηΐο ς(Ο]]θοἴα, 1] υδίΓαπίιν, [617 θιπθηἀδηίυσ. Αποΐοτγα Φ0. 
οὔ. ΒΟΗΑΚΕΈΝΒΕΒα. ρθοϊτηῖπα ἄυο. 1, ἱρβῖα, 1776-81. 8νο. 

[111.1 ΑΝΟΤΗΕΒ ΑΝΤΙΕΝΤ ΟΠΕΕΚ ΨΕΕΒΙΟΝ. 

1, Νονὰ ψογβῖο ἀτοδ Ραπίδίθαοῃϊ, οχ απηΐοο . Μαγοὶ ΒΙ ΒΟ μδος (σά θα 
γεποίο. ΑΙ αἱ αἴαυθ γϑοθηβυῖ ΟἾγ. ΕΔ. Αμμον. Εχίδηρα, 1790-9]. 
8. νο]8, ϑ8νο. 

2. Νονα ψεγβῖο ἀστῶσα Ῥγονθγρίογιμ, Ἐδο βίαια, Οδποὶ ΟἈπΕ σοτυπι, 
Βαϊ, ΤὨγομόσυμη, 1) 4η16118, οἵ βοἰθοίογαιη Ῥρηϊξαϊθυοῃὶ 1 οοοσ. Εχ 
ὉΠ160 Κ΄. Ματοὶ ΒΙΘΠοίμθος Οὐοαϊοθ Ὑεποῖο ἤὰπὸ ῥτίπιιπι δγαΐα, δ ποίΐῃ]}8 
1Πυϑίγαϊα, ἃ οδῆηθ Βαρίϊβϑία δϑραγο ΠΑ π5βα ἀθ ὙΠ ΟΙΒΟΝ. Αγροηίογϑ, 
1784. 8ὅ8νο. 

ᾧ 8. ΑΝΤΙΕΝΤ ΟΕΊΈΝΤΑΙ, ὙΕΚΒΙΟΚΒ. 

[1. ΤΠῈ ϑὅυπιασ ΨΈΒΒΙΟΝΒ. 

7λε εβολϊίο ον Οἷά ϑυγίας Κεγϑβίορ. 

1. Β1Ρ]16 ϑγγίδοα  ϑίθυβ οἱ Νονὶ Τϑβϑίδιηθηϊ. Ῥαγί 5:18, 1645. [Ὁ] 
16 δα γ Ῥοϊγρ]οίί Β1Ρ]ο.) υὲ; , [ο]ο. (1π 



Βοοῖ, ΥἹ. ὃ 8.7 Τε ϑυτγίαο Τργείοη. 81 

2. ΒῚΡΙ16 βδογα Ψοϑίθγβ οὖ ΝΟΥ Τοβίδιηθηϊ. 1 μα πὶ, 1657, [011ο. (ΤΠ 
Βρ. ὙΥ δἴομ᾿5 Ῥοϊυρ]οιε Β10]6.) 

ὃ. Ῥοηίαίδασμυβ γτίδοθ. Ἐπχ Ῥοϊγρίοίεβ ΑἸρ]]οδηβ βυτησῖα 46 οαἀ]α 1 
ἀθογρῖνβ Οὐ] τ1οῖτηνβ Κτεββοη. Ηοΐβ οἱ Τἡρβία, 1787, 4ϊο. 

ἴῃ δὴ δρρϑῃάϊχ {πὸ οάΐίοσ [88 οοϊ]οςοιθὰ ναγίουβϑ γεδαϊηρβ οὗ ἴπ6 ϑγσίδο Ψοτγβίοῃ ἔγοπι [δ 6 
ΟΠ] ΘΠἰΑΓ165 [ἴῃ {πὸ ϑγτίδο ἰδηρσυαρο) οἵ ΕΡΏγδοτα, στ βοιαθ δά! ἰομαὶ οὐβογυδίίοης οὗ 
ἢϊ5 ον. 

4. Νοίυβ Τοβϑίδιηθηύατη ϑυτίδοθ, 608 ἰαπίστῃ 110 ΓΟΒ βἰβίθηβ, 4] ἰπ ΟἌΠΟῸΠΘ 
ἩδΡτγαῖοο μαρθπΐαγ, ογάϊπθ σοσο, αυοδά Ηργὶ ροίυϊξ, ἀρυὰ ΚΞ'γγοβ υϑιίδίο 
ἀἸβροβίίαϑ. [πῃ ἀϑυῖ ΕΟ] ϑῖ ϑγσγόγυτη ΜΙ ραγοηβίαπι, [888 ϑοοοίδεβ 
ΒΙΌΠσα τϑοορπονῖ, Δα βάθη οοἀϊουπι Νδηβοσιρίοσυση οπιοπάδνιϊ, δαϊαϊΐ 
ϑδιηιθὶ Γ.8Ὲ, ΑΜ. Τηριε Ασδυΐὶοθ ἀραα ΟΔη βΟγρίθηβοβ Ῥσγοΐθβϑοσ. [οἢ- 
ἀϊηϊ, 1828, 4ϊο. 

ΤΗ15 εἀϊιίοη νγα8 ρσϊπίθα πάθον (Π6 ραίτοπαρο οὗἩ (π6 Ομυτοῖ Μ|ιββίοπασυ ϑοοἰοΐυ, ἀπά αἵ 
1π6 Θχρθῆβθ οὗ ἔπε Βυιεῖβῃ δηὰ Εογεῖσῃ Β:0]6 ϑοοῖθιυ. ΤΏγοα τπιδηυδβοσὶρῖβ μάν θδθῃ 
«ο]]λῖοα ἔοσ {Π15 οἀϊπίοῃ, νἱΖ. 1. ΤῊ να]υδῦϊα πιαπυξοσῖρε του Ὁγ τπ6 ον. Ὦτ. Βυομαπδῃ 
ἤοτὴ Ἐγανδῆσοσε ἴῃ {μ6 Εδαϑὶ [πάϊ65, σοἰ]αῖοά Ὀγ Ῥτοΐδεβδον ἴ,β6 ; 2. Αποίῖπεσς ΤΠ 5οτρέ 

᾿ Βοοηρσίηρ ἴο 6 δον. τ. Αάδγὰ ΟἸ]αῦκο; δηὰ, 8. Α πιδηυδβεσὶρι οὗ {πὸ ϑιγτγίδς Ῥεηϊδίουςῃ 
ἴουπα ὈγΥ Μτ. (πον Ὠγ.) [μδε6 'ἴπ ἔπε 1 Ἰρτατυ οὗὁἨἩἨ Νονν Οὐ] ]εσο, Οχίοσά. 

ὅ. Νονυπι Ταβίδιηθηΐυμῃ, γτϊδοὺ, οατα ΑἸΡογὶ ΥΟΜΑΝΒΥΑΡη. (ὙἹθηπθ 
ἈΑυβίτδοξ, 16δὅδ.) 4ϊο. 

ΤῊσ βγεῖ οἀϊιίοη οὗἩὨ [πε ϑὅυτιδς Νενν Ταβίδιηοης : ̓ξ 18 ὑΥῪ σᾶσθ.0 Βῖβῃορ Μαγβῇ εἰδῖοβξ 
1ῃδὲ 18 τιδὺ 6 σοπϑιἀογρα 85 ἃ ρεγίεςι ραίζογη οὗ ἔῃ σεπυΐπα Ῥαβοο. (ΜΙΘΒδο6] 15, νο]. 11, 
Ῥατί 11. Ρ.. 557.) Ὧγ. Μαβοῦ Πᾶ5 ρίνοη 8 ἰοῃρ δοοουπὶ οὗ ἰξ ἴῃ Πἷβ ΒΙὈ]οἴποοα ὅϑδοτα, ρϑτί 1]. 
το]. 1. ρρ. 70-79. ὙΠοΓΘ ἅτ σορίοβ, ἀδιοα  ΊΘΠηδ Αἰιδίσίδοδο, 1662, 410. : Ὀυΐ [ΠΟΥ τὸ ἴπ6 
58ΙῺ6 αὐ ΠἸΟΠ 11} ἃ ἀρ {16 -Ῥάρο, ; 

6. Νονυμ Ἰ)οιηΐηὶ ΝΟΒΙΣῚ «68 Ομ τ δι} Τ οδίατηθηΐαχη ϑυσίδουσῃ, οὕτῃ 6 Γ- 
Βίοῃβ [δίπα; οὐυγᾷ οἱ βίυαϊο ΦΟμδηηΪ8 ΓΕΒΡΕΝ οὐ (το βΌηάαε. Αά 
ΟἸΠ68 ΘΙ ΠΟΠ68 αἸ]Πρσοηἴο τοοθηβιζατω, δῦ νΑγ}18 ἸΘΟ ΟΠ 18, ΤἸΔΡῊΟ ἰΔΌΟΓΟ 
οΟ]]6ο 18, Δἀογπαΐαμα. δεοουπάδ θαϊο ἃ τ θη 18 τορυστραία. Ιυράσηϊ Βαίδ- 
γογιπ), 1717, 4ϊο. 

ΤΒο ἤγξε δὐϊτῖίου Δρροαγοὰ ἱπ 1708 ; μὰ σορὶθβ ἃτα τηοϑὲ σοι ΠΟΥ ἴο δα τηοῖ ψ 
θρδτιηρ ἴ[Π6 ἀδίε οὔ 1709. ΜΊΟΒδο]185 ργοῃουποθβ [5 ἴοὸ "ΡῈ “16 νοῦ ὑοβὲ οαϊείοη οὗἁὨ 16 
δυτίαᾶς Νὸνν Τοβίδιηθηί. ΤΟ νεῦῪ δχοο]θηΐ 1 οχίοοη, νυ σὴ 18 δηποχοὰ τὸ ᾿ξ, ψι}] ὄνον 
τεϊαη 1ἴ8 σά]; Ὀθίηρ, 85 (ὯΓ 88 τοραγὰβ ἴπθὸ Νονν Τοβίδιηθηΐ, δχίγοπηθὶ Υ δοσυγαία ἀπά 
οοτρ]οῖοθ, ἃπὰ συ  γὶηρ ᾿ἢ βοῖὴθ πιθᾶβϑυγο ἴῃς Ρΐαςο οὗὨ ἃ σοποοτάδηςο," ([ηίτοῦ, το Νὸν 
Ταβῖ. νοΐ. 11. ραγί ;. ρ. 17.) 

1. Τοχίυβ ϑαοσοσγαα Εν δηρ ] στη Ψ ΘΥΒΊΟἢ18. Θ᾽ Ρ11018 ϑγχίαςθ, 7υχίϑ 
Ἑαϊθοηοπὶ βομδαῆδηβϑμῃηι,, οο]]αὔπ8β οὑπὶ ἀἄυοθι8 οὐ δάθιῃ νοΐβι18 Οοαα. Μ55. 
ἴῃ ΒΙΒΠοίμοοα Βοα]οίαπα γϑροβὶ δ; πος πὸη οὑπὶ (ἃ. ΜΆ. (οποία 
Οτοροῦσι! ΒΑΓ- Ηθργαὶ θ᾽ άθι αἀβογναῖο, ἃ Εϊοασγᾶο ΦΌΟΝΕΒ. ΟΧοπηϊ,, 6 Τγρο- 
δταρθθο ΟἸαγθηἀοηΐδμο, 1808. 4ϊο. 

ΤῊΏ8 ρυ ]Ἰοδεῖομ 18 ὨΘΟΟΒΒΑΤΥ ἴἰο σοταρίοία βομδαῦβ οαϊοι ; ἰὲ Πδ5 ὑπ ἴδ6-51 Π|1165 οὗ [Π6 
ϑυτῖδς ΜΙ 88. οο]]δῖθα Ὁγ πὸ οἀϊῖοσ. 

8. ΜΙΟΒΑΕΙ 8 (Φοδπηῖ8 Πᾶν 418) Οαγῷ ἱπ ᾽ ἀγβίομοπι συσγίδοδη Αοίαυπὶ 
ΔΡροβίοϊοοσγαπι ; οὐτὰ (ὐοπβθοίδ 8 ΟΥ̓ [1618 46 1π4ο0]6, ΟΟρ ΔΕ ΟΠΙθα8, οὗ αδὰ 
γογβίουἱθ ϑγγίδο Νουνὶ ΕἸ ογῖ8. (αοἰϊίηρε, 1755. 4ϊο. 

9. Νονυ Τοβίαπηοηίαπλ ϑγτγιδοὺ, ἀθῆθο τοοορῃϊατη, δίαυθ δὰ ἢαθπὶ 
(οάΐουτμα Μδηυβοσιρίοσιτη θμοπάδίαμμ. Τοπα]ηϊ, 1816. 4ϊο. 

Α Βοδυκῖδι οἀϊοῃ, οχθουξθα δὲ ἔπ ῥσϑββ οὔ Μυ. ΕἸοεμπαγὰ ὙΥ διβ, ἴον γ 6 υ86 οἵ {16 ϑιυγίδη 
Ομ τι βιίδης ἰη [πᾶϊὰ, ὉῪ ποῖα 1ξ 18 βίαιθα ἴο πᾶν θθοπ τϑοοῖνθα σὴ τἢ (Π6 υἱπιοβὲ σταιἀθ. 
ΤῊ οαὐἰτοη τνᾶ8 οογγοοῖοα ἔου ἴπ6 ῥγοβα, 88 [Δ 85 (ἢ6 Αςίβ οὗ ἴῃ6 Αροβίῖθβ, ὈγῪ {με ἴἰθν. 
Ὧν. Βυσμδηδη ; δπὰ τνᾶβ ἼοοτυρΙοίοά Ὀγ 16 ἤδν. ϑαιιποὶ 1[,ς6, Α. Μ. [πον Ὁ. Ὠ.7 Ῥτο- 
ἔδβοου οὗ Ηθῦτον ἷπ τἰιοὸ {Πηἰνογϑιῖγ οὐ Οδπιδτιάρο. ὙὍὙὴ6 ὀχρθηβο οὗ {1}: δα ῖοη τγᾶ8 ἀογανοα 
ὃγ τῆς Βυιἰβῃ δηὰ Εογοίση Β: 16 ϑοςσϊοῖγ. ὙΠοσο 18 δὴ ἰπιογθβίϊηρ σοτηστηυπϊοδίϊου Ὁγ Ῥχοῖ, 
1,δῈ οοποοτγηΐηρ; 1μ159 οαπίοη, η Ὅτ. ὙΝ αἰτἷ8 Τγαπϑιαϊίοη οὗ Ηπυρβ [πιτοἀυοσίίοη ἴο ἔπ Νὸν 
Ταβί. νοὶ. ἱ. Ρῃ. 8368--370. ποέεβι Α ποδὶ βἀϊείοη οὗ ἴδ 6 ϑ'υγίας ψογβίοῃ οὔ ἴπθὸ Νὸν Τοβία- 
ταθηΐ, οαϊεὰ Ὀγ Με. ὙΠ] αι Οτοθηῆο], τσᾶβ ρυὈ} 58Ππ6αὰ δἱ Ἰοπάοη ἴῃ 1886, ἴῃ 24τηο. 
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ΤῊ ῥγοοθράϊηρ δγὸ {δ ὑσίπεῖραὶ οἀϊείουβ οὗ {πὸ ΟἹ ϑγσίας ψεγβείοωα. ον ἃ τηοσα Ἵορῖΐσιις 
δοοουπέ οἵ ποτὰ δηὰ οὗ ναγΐουιιβ οἵμπου οαϊίίοῃβ, βοα Βρ. Νῆδσβι᾽ 5 Τυδηβιδίϊου οὗ Μ|.86]15᾽5 
Ιηιγοάυοίίοη ἰο ἐπ Νὸν Τεβίαπαθηϊ, νοὶ. 11. ρασὲ ἱ. ὑρ. 4-8, δπὰ ρεσί 11. ὑῃ. 586--546. ; 
αἷδοὸ Μαβοδ ΒΒ] Ἰοίποοα ὅδοτα, μαζί ἰϊ. νο]. ἱ. ὑρΡ. 71--1 02. 

10. Τὴοδμ Ηοὶν Οο8ρ6] : [86 Ῥτγοδοῃΐπρ οἵ Μαίμαὶϊ [ῃ6 Δροϑί!δ. ---- ΤῊ 
ἘΡΙ8116 τβῖ οι τγῶϑ τι τἴθη το {86 ΕΡτογοο. [ὙΥδηβἰαίθα ἔγοπι [Π6 ῬΘβο το 
γτῖδο, Ὀγ 4. ΥΥ. ΕΤΗΒΕΙΡΟΕ. Τοπηάοῃ, 1848. 8νο. : 
Α οἷοβε δηὰ ἔβι 1] ἐγϑηβἰδέϊοη, [ἐ ἔοστηβϑ ρασί οὗ Μγ. ΕἸμοσι αροβ Πόσα ΑΥΘμ δῖος: 

ποίοοά 'ῃ ἃ δυθεοαιοηξ ραρο. 

Τῇε Ῥλιϊοχοπίαπ ϑδυτίας Ῥεγδίοη. 

1. ϑδοσογυπι Εἰσδηροιογυμι Ὑ γϑῖο ϑγτίδοι ῬΒΠοχοπίδηδ, οχ Οοάᾶ. Μ55. 
ἘΕΠΑΙοἰδπῚΒ ἴῃ ΒΒ] οἴμοι ΟΟ]16ρ 1] ον ΟΧομ. τοροϑὶτ18.; παπο ρυϊταυμ αἴ, 
αὐτὰ [ηἰογργοίδίίοπα 1αὐπᾶ οἱ Απποίβιϊοηϊθυβ Φοβορδὶ ΕΙΤΕ. ΟΧΟΠΙΪ, 6 
ΤΥΡΟρΤΆΡΒΘΟ ΟἸαγοηαοηῖϑηο, 1778. 2 ἰοταΐδβ, 4ϊο. 

2. Αοσΐυυσμι Αροβίοϊογαπι, οἱ Ερἰβίοϊγπι ἰδπὶ Οὐδ Βο] Σοατ τα αυᾶῖὰ ῬΔ0}}- 
ΠΔΓΌΠΊ,  Γβῖο ϑγγίδοα ῬΕΣΠΟΧΘΉΪ Δ... . « « .. ονν συμ Τηἰεγργοίδίομο 1 ηἃ 
οὐ Απποίδιϊομιθυβ Φοβαρμὶ ΕΙΤΕ. Οχοπὶϊ, α ΤὙΡΟρΤΔΡΘΟ ΟἸΔγ πἀοηΐδΠΟ, 
1799. 2 ἰοτμ]8, 4ϊο. 

7ΤῪε ϑ'γγο- Ἐβίιγαπροῖο, οΥὐΥ δυτίαο Ποχαρίαν ῬετδίοΉ. 

1, ϑροοϊτηθη ἱποαϊίς οἱ Ἡδχαρίαγῖβ ΒΙ Β]οσατα Ψ οΥβίοηἶ8, ϑυτο- ΕΒΊΓΔΉΡΉΟΪς, 
ΘῈ Πὶ 5: ΠΡ ]1οἱ αἴαπο αἰσίπβαπο ὉΠ Όυ5, ἅτοο οἱ ΗΘΌΓΘο, οο]]αἴθ σὰπα ἀυρ]1ο] 
Τ,αὐἱηᾶἃ νουβῖοη6 οἱ ποίΐβ. διά, ας αἰ γΊ θατὰ ἀ6 ΤΥ 58. οοάϊοο ΑἸ ΤΟ- 
Βῖδηο, ὉπΠ46 1104 μαυδβίαπι οβί, Ῥσθτηϑὶῦ μη 68 ΒΟση. ΕΟΒΒ1. ῬΑΓΙηδ, 
1778. ϑὅνο. 

ΤῊϊδ βροοϊταθη οοῃβὶβίβ οὐ ἴῃ6 ἤγβί μ5δ]πὶ ρτὶ πίε ἴῃ 5ἷχ οοϊυισηηβ. Τῇ ἢγβε σομίδιηβ [Π6 
Οτοοκ ἰοχέ οὗ [Π6 ϑοριυαρίὶηΐ; [6 βοοοπά, (Π6 ὅγτο- Εἰβίγδηροϊο ἰοχέ ; {πῸ τϊτὰ, 186 1,Δ[1π 
ἴοχί ἰγδηβἰδίοα ἔγοτῃ {π6 δορίυπαρίηϊ ; το ἔουτίι, (ἢ. Ηοῦτον ἴοχὶ; 186 ἥδ, (πὸ Ῥεδολέίο οἵ 
οΟΙά ϑγτίδς ἰοχὶ αῦονε ποίϊςοα; δηὰ (πε βἰχιι, (Π6 Τα ἰοχὶ ἐγαηβ]διοά ἔτομὶ {18 ἰδίϊοσ 
γογβίοη. 

2. ΤΑΌΥῚ ΙΥ̓. ορυπι γτο- Ηδρίδρ]ασὶβ ϑρθοϊηθη 6 Μδηυβοσρίο Ῥατὶ- 
Βίθ δὲ ϑυσίδοο δα], ἑοχίυμῃ οι οηΐβ ΑἸοχαηάγὶ πα ἩΘΧΆΡΙΆΓΟπι του αι, 
ποίϊβαυο 1] υδίχανιῦ ΦοΔηπο5 (ὐοδοΐγοδυβ ΗΑ58Ε8. «6π8, 1782. ὅνο. 

8. Οοἄοχ ϑυγῖδοο- Ἰοχδρ ΓΒ Αὐηγοβίδηο- Μ6ἸΟἸΔΠ6η818 οἀϊζα8, οὐ 1,.801η6 
ψοΓθ8, ἃ Μίδα 80 ΝΟΈΒΕΒα. Τοπάϊπιὶ (οίπογυμ, 1787. 4ϊο. 

ΤῊϊ5 σοσκ οομίδιπβ {Π6 Ῥτορμοοΐοβ οὗ 7οτγοπΐδῃ δα ΕΣΖΟΚΊε], 

4, Ὅδηϊοὶ βοουηαπὶ οἀϊίΐοποπι ΓΧ Χ Τηϊογργοΐαμι, οχ Τοίγαρ 8 ἀθϑιμῃρ- 
ἴυπ|. ἘΕχ οοὐἀΐοο ϑυτο- Εβίγαηρμοῖο ΒΒ] οἴμθοαΣ Ατηδτοβίαπϑ ϑ'ιγτγίδοθ δα! αϊῖ, 
Τ,αἴὶπα νορϊῖ, ργαίδτοπθ ποὔδβαυο 1] υδίσαν!ϊ, ΟἌγοὶὰβ Βυθατυβ. Μοάϊοϊδηὶ, 
1788. 4ϊο. 

ὅ. Οὐτὰ ἩΟΧΔΡΙΆΓΟΒ ἴῃ Φόρθυμ, 6 Οοάϊοα ϑ'γτίδοο- Πδθχαρίασὶ Αὐηρτοβίο- 
ΜεαϊοΪδηθηϑι. δογῖρϑιί Ηθησουβ ΜΊΡΌΕΙΡΟΕΡΕ. Ὑ ται βἰανία, 1817. 4ϊο. 

6. Ῥβαϊπιὶ, βοθσυπάυπι Θἀϊ οποη 1, ΧΧ Τηϊογργοίαμ, 4108 ὃχ οοάϊοο ϑὅγτο- 
Ἐδίσδηρ οῖο ΒΒ] οἴ μθοβα Ατηθγοβίδης ϑγγίδοὰ ἱπηρσίπηθποβ ουγανῖ, Π,.8|1Π6 
νοῦ, ποϊβαπα οΥἸ 1015 1] υδίγανὶῖ, ὕδγοὶαΒ Βσυαατυβ. Μοάϊοϊδηὶ, 1820. 410. 

1. Οοάοχ ΘΥΤΊ800- ΠΟΧΑΡΙΪ ΑΓΒ θὲ. Θυδτγίαβ Εδρυμι, ἃ σοάϊοα Ῥαγί 816 πβὶ : 
1βαῖδβ, ἀυοάθοῖμῃ Ῥγορβοῖς ΜΊΠοσοβ, Ῥγονοσρία, σορυβ, Οδηΐϊίσυτα Οδηίϊοοσαπι, 
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ΤΉ γοηὶ, ἘοΙ θβίδϑίθβ, 6 Οοὐϊΐϊοο Μροαϊοϊαπομδὶ. ἘΠ 1Δ1Ὸ οὐ δοϊῃτηθη δῦ! 8 1110.8- 
ἰγασὶῦ Ἡθητῖουβ ΜΙΡΌΕΙΡΟΕΡΕ. ΒΒ γο]ηὶ, 1886. 2 τοτηΐδ, 4{0. 

ΤΡΘ ἤτοι ρϑγὶ οὐ νοϊυπια οὔ 1:8 τηοβὲ νδ] υ4]6 νγοσῖς σοπίδιπβ {Ππ|Ὸ ϑγτίδς ἴοχί ; (Π6 βοοοηά, 
ἴδε στὶς] οοταταθηίασυ οὗ {π6 Ἰοδτποά οἀϊίοσ, ΕῸΣ 8 οὐ εἰσ] δοοουπὶ οὗ τ. ΜΙάάἀεϊἀοτρβ 
ποτίς, 866 (ῃ6 Φουγηδὶ ἀ65 ϑανδηβ, 501}1ὁὲ 1837, Ρρη. 422--427. 

[1.1 ΤΗῈ Απαάβὶσ ΈΕΒΙΟΝ. 

1. ΒΙΌΠ16 Αταρίοα Υ εἴθγιβ οὐ Νονὶ Τβδβίδπιθης. Ῥαγὶβ115, 1646. 0110. (1η 
1 γ᾽ 8 Ῥοϊγρ)οίῦ Β[016.) 

2. Β10118 Ατδρίοα Υ οἰθσὶβ οἱ Νονυὶ Τδβίδιμθηῖ. Τομάϊηὶ, 1657. 0110. (1η 
Βρ. ὙΥ αἰΐοπ᾿β Ῥοϊγρ]οι Β10]6.) 

8. ΒΙΡΠ16 βδογα Ασαρῖοα, ὕὅδογ (Οοηρτορδῦοηϊβ ἀΘ ῬΣορᾶρδηάα ΕἾΔ6 70.881 
Θαἀϊΐα 1ῃ ἀϑῖτὰ ΕΟ] οβίαγισα Οὐ οπίδ] πὶ: δά 118 ἃ Βορίομα Β10]118 1,ΔΕ1π|8 
γυϊραῖβ. οιμς, 167]. 8 τομι18, ἔ0]10. 
ΤῊ δα! οι τγὰ5 ΡῸ] 186 πάθον ἐπ ἱπβρθοϊίοη οὗ ϑογρὶυ5 Η 5115, [6 Εοτ 5} ΒΊΒΠΟΡ οὗ 

Τ)δαιηδβοιβ. [18 ἴἢ ΑΥ̓8016 δηὰ 1, αὐἱἷἱπ. “Βυΐ ἰξ 15 οὗ πὸ 86, ΟἸἾἾΠΟΣ ἴο 4 ΟΥἸς οὗἩ 8ὴη οχ- 
Ροβιίον οὗ 6 Νονν Ταοβίδιηθηϊ, νεϊηρ δἰἴοσοα ἔγοσῃ [πς 1,δίη Ψοσβίοη." (ΜΠ ΟΠ 6 |15, νοὶ]. ἰϊ, 
Ρᾶγ !. Ρ. 93.) 

4, ΤΏ Ηοὶγν ΒΙ1Ό]6, οοηἰαϊπίηρ [μ6 ΟἹ δηα Νονν Τοβίδιμθηξβ ἴῃ 186 ΑΤαθ]ς 
Ιληρυᾶσο. ΝΟΟ ΒΘ ]θ- Ἰροη-ΤΎΠΟ, 1811. 4ϊο. 

Τνεἶνο σορΐο8 οὔ {π15 θϑδυ ΕἸ] γ ὀχοουϊοα ΘαἸἸΟῊ γογὸ ῥσὶηθα ἴῃ ἰασρο [0 ]10 ἴῸσ ῥσοβοηίβ: 
οδ6 οὗ [686 15 ἀοροκιίοἀ ἴῃ τἴ6 Βυι δὴ Μυβοιτα. 

ὅ. Νονυ Ὁ. Ν. 9658ὺὰ ΟἸγΙΒΕ Τοβίδγηθηΐαμη, ΑΥΘΌΪοο, οχ ΒιΒΙοἴΒθολ 
ΤΙ οἰἀοηβὶ ; εἀθμίο Τἤομαα ΕἜΈΡΕΝΙΟ. [πῃ ΤὙΡΟρΡΤΑΡΒΐα Εροηΐδηδ Τὐπρυλγυμα 
Οτἰοαίδιαα. [Πυράπηϊ Βαίανογασ ] Αππο 1616. 4{ο. 

Ἐτρθηΐϊυ8 ρυῦ ] }8Πῃ64 {18 οἀϊίοη οΥ̓ [πὸ Αταῦὶς Νὸνν Τοβίδπηθηξ, ἔγοπι ἃ τηδπυβοτὶρὲ εαἰὰ 
ἴο Ὀ6 ττιίορη Α. υ. 1342, ἴῃ {π6 τροπαβίοσυ οὗ ϑαῖης Φοδη, ἰπ ἔμο ἀοβοτί οὗ Το αϊβ: πο Ὧδ5 
οορἱοά 15 τηδηυβοῦῖρί τ] ἢ 51: ὨΖΌΪΑΥ δοούζδου, οὐύθῃ Ψ Ποσο [6 γ6 Δρροδγοα ἰὼ 6 ρστγαηητηδίϊοαὶ 
Θτοσβ. ΝΠΙΟΠ86}18 βαΥβ ἔπδὲ [5 19 1π6 τοὶ οἰοραηΐ, ΔΙ], ἀπὰ σρηυϊπο φαϊίοη οὗ δ6 
Αταῦὶς νογβίοη, Ὀυΐ ἐξ 15 τέογίυδίο! Υ νοτὺ ἀπ ς] ἴο θα ῥσοουτοῦ, 

6. Νονυμ Τοβίδιηθπίαμῃ Ατγαδίοαιη. Ἰωοηϊηὶ, 1727. 4ϊο. 
ΤῊ οἀϊτίοη, τ᾿ Ὠἰοἢ σοῃεϊδίοα οΥ̓ ἴθ ἐποιβαπα σορὶαθ, τγδ85 ῥγίπίοὰ δἵ (Π6 ὄχρθῆβο οὐ (6 

δοοίοῖς ἴῸΓ ῥτοιποίϊηρ Ο σιϑίδη Κα πον]θάζο, ἔοσ {Π|| ἀ56 οΥ̓͂[Π6 ΟΠ τε 1π Αβῖα. [{8 θε5.8 
ἰς 1π6 ἰοχὲ οὗ [6 Ῥασγὶβ απὰ Γ.οπάοη Ῥοϊγρίοξιβ: δὺξ ἴῃς οαϊΐογ, δοϊοσηοη Νορτὶ, δδ5 δἱϊεσρὰ 
ἴξ ἰὴ 186 Ῥαββθρθϑ τ ΒΙ Θἢ ναΥῪ ἤγοτῃ ἴῃ 6 τοδάϊηρ οὗ ΟὟ ργοϑοηῖς Οὐκ ἰοχί. [{ ἰβ ᾿ποσοίοσο 
ΟΥ̓ ΠΟ τιι56 οἰ ΠῸΥ 1 ἔῃ 6 ΟΥ̓ ΕἸ Ο18πὶ οὐ ᾿ἱπἰοσρτοίδιίοη οὔ πὸ Νὸν Τοβίδιθης, Τῇ βατὴθ γοιηδυῖ 
5 ἈρΡΡ 1 ΘΔ 0 ]6 ἴο 

. υδίυον Ενδηρο δ, Ασάθῖοθ, Βοπιθο, 6 ΤὙΡΟρΥΔΡΙ8 Μοάϊορα. Ἐοπιδ, 
159]. [0]10. 

«ΤΏ οαὐϊκίοη νγᾶβ ῥτϊηιοα δὲ ἤοτιθ πη 1590 δπὰ 1591] πῃ ἴῃ Μοάϊεοδῃ ῥγϊηπεϊηρ- σου : 
1590 βΞίδαπάϑ οὐ ἴπ6 {Ππ|6- ρᾶρο, 1591 ἴῃ [Π6 βιυυ δοτιρίίοη : ἴο βοπηθ οὗ ἴπ6 σορὶθ5 15 δῃποχϑά ἃ 
Τ,αἰἰη τταπϑϊαίϊοη.᾽" (Μ|ΊοΠ46}15.) ΤῊΪΒ νουβίοη Ἀρρϑᾶγβ ἴο ἢανα ὕθϑη τιδάο ἔγοτη ἰἸῸ Οσθοκ 
ἰ(οχ, Το Βοχαδη οἀϊείοη οὗ ἴ(πΠ6 Εουν Οοδροὶβ τνδβ τοργιηῖο, 11} δοτὴθ δουσθοίομε, ἰπ 186 
Ῥατὶς ῬΡοϊγρίοι!, δπὰ δραὶπ, στ ὶτῃ νΟΓῪ Ὠυτηθσγοῦδβ ΘΟΓΤΕΟΙΙΟΏΒ, ἔγοτι τωϑη δου ρὶ8 ὈῪ ΒΙΞΒΟΡ 
γδϊΐοι, ἴῃ ἴμ6 Ἰμοπάοῃ Ῥοϊγυροίί. 

Ἐργ τόσο ρασίϊουϊαγ ἀοοουηίβ οὗ {πὸ ῥσγδοράϊηρ, δπὰ οὗἉ οἵ μογ δἀϊῖουβ οὔ ἔπ Ασαῦὶο Ψογβίοηβ 
οὗ 6 ΟΙά δά Νενν Τοϑίδιηθηΐ, οΥὁ οὗ ἀείδοϊιοα ρογίϊομβ ἱποτοοῦ, ἐη6 τοϑάου 15 γοΐογγοά ἴο 
Μαφοῖ, ρατί 11. νοὶ. 1. ΡΡ. 110.-189. ; ΜΙοδδ6 1185. ηγοαἀυοίίοῃ, νοΐ. 11, ραγί ἴ, ΡΡ. 84-94,; 
ϑοξβηυσγοτῖ ΒΒ] οίμοοα Ασαρίςα, Ρῃ. 389--397. ; δηά Ηυρ᾽ [ηἰτοἀιπιοξίίοη Ὀγ τ, ὟΝ αἷξ, νοἱ. ἱ. 
ῬΡ. 445-454. 

8. (ὐππιοηίδίίο Οτἰσα, Ἔχ θ6 η8 6 ΒιΒ]οἴμοοα Οχοηΐθηβϑὶ Βοαϊοίδηδ 
ϑροοϊπηΐηδ Ὑ ουβίοπυσα Ῥεπίδίθυοαὶ βορύθιῃ Ασα οαγαπη, ποπάυτη δα τα, 
οαπι Οὐ βογσναϊοηΐθυβ. βου ρβὶὶς Ἡρησίουβ ΕΡογμαγάυβ (ἀοί]ορ Ῥαυχ8. 
ὅοης, 1789, 8ὅνο. 
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[11..1 ΤῊΒ ῬΈΒΒΙΟ ΨΈΒΒΙΟΝ. 

1, Ῥραηίδίθιοιι γογβῖο Ῥαχγβῖοδ, ᾿πίθγργθίθ δοοῦο Η]1ο Φοβαρὶι Τάνοϑ, βοὰ 
Ταν 8681, δ πᾶδο. (ΟΠ Βίδη Πορο]}}, 1646. [0]1ο. 
ΤῊ Θχί ΓΘ ΠΟΥ ταγὸ οαϊοη, τ] οἢ 15 ρυϊπίοά ἢ Ἡοῦτεν ἴγροβ, δηὰ δοσοϊηρβηϊοα νν11}} 

1Π6 Ηεῦτον ἰοχῖ, ἴ5 τορτὶ πιοά ἴῃ ἴῃ ἐρυ γι νοϊατηθ οὔ ἔμπα Τοπάοῃ Ῥοϊγροίξ, τυ Ῥογβίδπ 
ςμασβοίους, δηα ἃ ἴ,β 01} {Υδης]βἴϊοπ. 

2. υδίυοῦ Επνδηρο])οσατα ΠΟΙ πὶ ποϑίσὶ “9688 ΟἸγβὶ Ψαγβίο Ῥογβῖολ 
ϑυσίδοδη οὗ ΑσδὈὶσαπὶ βϑιιδν 55: πη ΓΟ 6η8: δα νοσρα οἱ τηϑηΐθι (ἀστοὶ 
ἸΤοχιεῦϑ Πα Θ ΣΟΥ οὐ σϑηυϑίθ οοποϊπηδίϑ.. .. . «Ὁ ῬῈΡ ΑΡγδβαπυμὶ ΒΕ ΟΟΥΜ. 
Τιοπάϊηὶ, 1657. ἔ0]1ο. 

3. Ενδηρο]α Θυδίυον Ῥογβιοὰ, ᾿πίοσργοίθ ϑυτηοῃθ Εἰ, ΦόΒαρἢ ΤΑυγ] 6 η8,, 
7υχίε οοἄϊσοτῃ Ῥοοσοοϊκίδηατη, οὐπὰ γβίοπο [ὑπ δηλ] 8 ΟἹοσΙοὶ. [Ιωοη- 
ἀϊηϊ, 1657. [0Ὁ]10. (18 {π6 Δ νοϊυπια οὗ Βρ. Ὑ α]οπΒ Ῥοϊυρίοιυ Β10]6.) 

[1ν.] ΤῊΣ ΕΟΎΡΤΙΑΝ ΨΈΕΒΒΙΟΝΒ. 

Ουρέϊο- Μορερλιξίο, ον Τιαϊοοξ 9 Ποισον Ἐσνρί. 

1. Θυΐπαυς Τἰ τὶ Μογβῖὶβ Ῥγορμοίς ἴθ Γηρα ΖΕ ργρίίλοα. Εχ Μϑ5. 
ψαίίοδηο, Ῥαγιβίθηβι, οἱ Βοάϊθίαπο ἀθβοσι ρ8ὶιῦ, ἂς 1,8 πο νοῦς Πανα Ὑ71:,- 
ΚΙΝΒ. [ΟΠᾺ6ἼἸ, 178]. 4ϊο. 

2. Ῥβαϊίοσίυμῃ (ορίϊοο-Αταδίοσυῃ. Βοσμο, 1744. 4ϊο. 

8. Ῥβαϊξεσίυμι ΑἸοχαπάγίπυπι Οορίϊοο- Αταθίσαθ. Ἐοπια, 1749. 4{0. 
Βοι ἔπ 686 οἀϊεϊοηπ οἵ ἔμ Οοριεὶς 54] 6 Υ τνοσὰ ρῥγιητοὰ δὲ ἔπ ὄχρϑῆβο οὔ [πὸ (οηρτγοραίιοη 

ἄς Ῥτοραφαπάδ ΕἸάο δἱ Ἰζοπλο, ἴθγ [6 θεϑηθς οὗὁἩ [πὸ Οορες ΟὨ σι βεϊδης ἰῃ Εσγριὶ. Τῆς Ατδθὶς 
γδυβίοῃ 18 ρἰδοθὰ Ὀγ ἴπ8 βἰάε οὗ (6. (οριίϊο ἰοχί. 

4. Ῥβαϊζοσίασι (ὐορίϊςθ, 84 οοαΐουμῃ ἤάθηα τθοθηβαϊ ; ̓ωθοῦίομ!β ναγιθίδίθπι 
οἱ ῬΡβαϊπιοϑ Αροοσυρῇοβ ϑδῃϊ]ο Πιδ]θοίο σομβογὶρίοβ, ἃς ρσίσαυπι ἃ α. Ὁ. 
ΥοΙάϊο οαϊΐοβ, δα)θοῖ 4. 1,.. ΤΡΕΙΕΒ. ΒγΌ ηΙ, 1887. 8νο. 

ὅ. Ῥβαϊτοσίαμη ἴῃ ἀϊαϊοούαμι Οορίϊος Γἰηρις ΜΡ: Ουγη ἐγαπϑ]ίαπι, δά 
βάση ἰτίυτη οοἄϊουμῃ ΔΙ 55. Βορία ΒΙΘΠ] ΟΠ ος ΒΘΓΟἸ 6518, ἱπέογ Β6 δὲ ουχῃ 
Τυκι1 οἱ ΙΔο]ογὶ 1Ὀγῖ8, πθοποη οατὰ Οὐαοῖβ ΑἸΟΧ Πα 1 οΟα οἷΒ δὸ Υ δἰἰσδηὶ 
ἩδφΡγδϊοίδαιθα Ῥβ8]π}18, σοιηραγαΐοσιη. 11, ποίϊβαιιθ ΟΥΓ1618. οἵ ρσϑιη- 
ΤΩΔ 1018 ᾿ηδίγυχὶῖ, ΜΙ. ἃ. ΒΟΗΜΑΚΤΖΕ. [1 ρβί, 1844. 4ϊο. 

6. Ὠυοάσοῖμῃ ῬΙΟρΡμοίδγυμα 1 ὍτΟβ, 1π Τληρὰᾶ ΖΕ ργρίίδοδ, συ]ροὸ Οορίϊοα 
Βθι ΜοΡ 68, ὁχ Μϑηυβογρίο ῬΑΓΙ 8, ἢ 81 ἀθβοῦιρίοβ οὗ οπὶ Μδηιβογὶρῖο 
Φομδηπῖθ [,66, 4΄. (ὐ. 15. οοἸ]αίῖοβ, Τδίπα οἀϊάϊῦ Ἡδητίοσυβ ΤΆΤΤΑΜ, Α. Μ. 
Οχοηὶ!, 1836. 8νο. 

7. Νονυπι Ταβίατηθηΐαμη ΖΕ σγρίδουπι, νυϊσοὸ Οορίοσυμπ),, εχ Μ5 5. Βοά- 
Ἰοΐδη18 ἀθβογι ρδιῦ, οαπι Υ Δ[]οΔπ18 οὐ Ῥ ΑΓΒ ΘΒ 5. σοπίι], οὐ ἴῃ 1,δ[1 πὰ 
ΘΟΣΙΩΟΠΘΙα οομν τ αν  Π.Κινβ. Οσχοηὶ,, 1716. 4ϊο. 

Α ἴταριιθηῖ οὔ ἴπ 6 1ἀτηθηίδίϊοηϑ οὗ δ ογαπιϊδα (ςἢ. Γ΄. 22, δηὰ οὮ. Υ.) δηά βοπο ἔγαστηοπῖξ 
Οὗ 16 ρσορμοῖβ θρίβιϊα ἴο ἴ86 96 Ἴ5}} σαρίϊνοβ δὲ Βαῦγίοη, ἔογιηίηρ ἰπα βἰχίῃ σπδρίον οὗ τὴς 
ΔΡΟΟΓΥΡΠΑὶ Ὀοοῖς οἵ Βαγιιοῖ, αἀγὸ ῥτϊπῖοὰ 'π Οορίϊς, τ ἢ ἃ Ἰτΐογαὶ 1,411} νοσβίοη, ΡΥ Μ. Θυδ- 
ἰγοπιῦγο, ἴῃ ἢῖ8 ἈΠ ΟΒ ΓΟ 65 80Ὁ 18 Πδηρσος οἵ 1,1τἰόταῖατο ἀ6 ᾿᾿Εργρίο, Ρῃ. 228 246. (Ῥασγί5, 
1804,), χ8ο 88 11Π5ἰγαϊοά τΠπῸπὶ στ ποσοιιβ Ἰοαγηρά ποῖρβ. 

8. Τοβίαιηθηίαπι Νονυμ Οὐρί]οο- Μοιρ ὔουη ὁοσ ΜΆ. Ἐδρία Β10]}- 
οἴμιοοϑα Βογοϊ πη βὶ8 ουχθηἀδίαμῃ ἃ Μ, Οὐ. ΒΟΗΎΤΑΒΥΖΕ. 1 1ρ8ῖ8, 1888. 4ϊο. 

ϑαλίαϊο, ον 1) αϊεοέ ο᾽ ὔρροτ Ἐσψρί. 

9, Αρροπαϊχ δὰ Ἑαιτ!οηο ΝΟΥ Ταβίδιηθηϊτὶ ασεοὶ 6 Οοάϊοα ΑἸοχαβασίηο 



Ἀ 

Βοοί. ΙΊ. ὃ 8.1 Ἐσνρέϊαπ απὰ Εἰλιορίς Ῥεγϑίοηδ. 6ὅ 

ἀοβογὶρι ἃ α. (. Ὑ͵οϊάθ.... ,., Οχοηϊ, 6 ΤὙρΡοργαρμθο ΟἸαγθηδοηΐβδπο, 
1799. [0]1ο. 
Τῆς τ τκ οσοπίαϊηβ [86 οσοταροίοβέ οοἸ]δοϊίοη οὗὨ ἔγαρτηθηΐβ οὗ ἴπε6 βαμίάϊς ψογείοη. 866 

δὴ δοςοιιηΐ οὗὨ [ἴ ἴῃ Νο. 1". ρμαρὲ 14. δωργα. 

10. Εὐγ ογῖοὶ Μύντεε Οοϊητηοπίδεο ἀ6 [πάο]6 Ν᾽ γβίου8 Νονὶ Τ᾽ δδίδιηθητὶ 
ΔΒ] ας. Αοοοάπηΐ ΒΥαστηθηία ἘΡ᾿βίοϊασα μη ῬϑᾺ}} δὰ Τἰπιοίμθυτα, οχ 
ΜΘ γΔΠ18 Κϑῃ 4 1618 Μιιβοὶ Βογρίδπὶ, Υ εἸ τ8. Ἡδίηΐο, 1789. 4ϊο. 

Μαρὴπιοιιγὶο, οὐ 7), αἰθοὲ 9 Βαδῆπιοιιν, α Ῥγουΐπεο Ὁ ἐλε Ποία. 

11. Εταρτιηθηΐυα Ενδηρο} 85. Φοδηηῖθ ατεςο- Οοροο- ΤἈΘΡαίοαπ), οχ 
Μυβθο Βογρίδηο, 1 αἴπα νϑσβαμι οὖ Νοιῖ8 1Ππύταΐαπη 80 Αὐραδεπο Απίοηῖο 
αξοκπαιο. Βομμδ, 1789. 4ϊο. 

ΤΠοτα ἴ5 δὴ Ἰηἰετεβείηρ δοοουῃΐ οΥ̓͂ {Π||8 ρῃ] σδείοη ἴῃ [Π6 Απαϊγεῖςαὶ Ηονῖον, νοὶ. χνὶ. 
ῬΡ. 418-42]. 

12. Ἑταρτηθηΐβ Βαβιμιγίοο- Οορίϊοα  οἰουῖβ οἱ Νονὶ Ταβίδιηθηϊ, αὐθ ἴῃ 
Μύυδβοο Βογρίδῃο Υ εἰ1γ18 δβϑβογυδηΐαν, οατὰ ΓΙ] 18 Ὗ Θγϑίομθυ8 ΖρΥρΡ 8 
οοπία τ, Γϑ]πη6 νοῦ, πο ΠῸπ Οὐ 1618 οἵ ΡὨΙ]ΟΙορΊοἾΒ δά ποία! οηΐ 5 11188- 
ἀγανῖῖ, Ὑ. Εἰ. ἘΝΟΕΙΒΒΕΕΤΗ. Ηδΐἤηϊα, 1816. 110. 

ΗΒ. με]! οαλῖοι σοπίδιηβ ἔγαστηθηῖβ οἵ ἴπ6 τεε αὰ Δ οΠαρίοιβ οὗ (6 Ῥτορδοοῖοβ οὗ 
Ι5αἰαὶ, οὐὗἩἨ 1ῃ6 ἔουγί οπαρίοτ οὗ ὅ8ι. ΦομηβΒ Οοβρεϊ, οὗ 8ι. Ρδυϊ᾿ 5 ἤτξε Εγρίϑῖ]6 τὸ πὸ Οοτίη- 
{ΐδη5, (π6 ΕΡΙ81165 ἴο (πῃ ΕἸρμεοβίδῃβ δῃὰ ἴο Ῥῃ!] θπποπ, ἴΠπ6 ἤτοι Ερίβε]6 ἴο ἔμ ὙΠ ββδι οἱ δῃβ, 
δηὰ οὗ ἴπΠ6 Ερίδβιϊς ἰο 16 Ηοῦτονϑ, ἴῃ ἐμῃ6 Βδβῃιπουτῖς, Τμοθαὶς, απὰ Μοιρμϊ εὶς Ὠϊαϊοςί8, 
ψ ἢ ὁ ᾿ἰζεγαὶ Γ,διῖη νοτβίοη. ΤῊ οογτοβροπάϊηρ Οτθεῖκς ἰεχὲ 18 ρΡ] ορά δὲ {πὸ ἔοοϊ οὔ πε ραᾶζϑ. 
Νοῖοβ δγὲ κυδή)οϊπεά, ροϊπεηρ ουξ πα νάτῖουβ γοδά ῃρ8, ψ 1 οσὶτἰσαὶ γοτηδσκϑ8. 

-----.--.-.--....Ὀ-ὃὃ.ὅὄἤἤψ..-. 

[ν.] ἘΤΗΙΟΡΙΟ ΨΈΒΒΙΟΝ. 

Νο οπᾶτγα ἘΠμϊορίο Β1Ρ16 88 Ὀθθὴ ρῥγϊπίθα. Μάδβοὶ (Β10]. βὅ'δογ. ραγί 11. 
γῸ]. 1. Ρρ. 148---]δδ.) Πα8 σίνϑῃ δὴ δοοουπὲί οὗ [86 νδυϊουβ ρογίομβ οὗ [86 
ΟΙὰά δὰ Νὸνν Ταβίαδπηθηΐ τ 1 ἢ γα ἀρροαγοά. Οὗ [π686 [Π6 ΤὉ]]οττἱηρ 816 
τιοϑύ ΟΣ ὮΥ οὗ ποΙ!66 : --- 

]. Ῥβαϊτηὶ οἱ Οδηθοογυὰπῃ ΖΕ Ὠορίοθ. ὅΟάϊο ΦοΠδηπβΒ ῬΟΤΚΕΝ. Ἐοπιῶ, 
1518. 4ϊο. 
ΤΏ ἤγβὶ ροτίίοη οὗἁἉ {π6 Ετῃϊορὶς ϑοτιρίυγεαβ ονὰσ ῥτιπίθά. [{ 15 ὙΘΥῪ ΓΆΓΤΕ : ̓ξ Ὑγ88 Γὸ- 

Ρηπιρα δὲ Οοίορηο ἴῃ 1518, ἴῃ [Ὁ}1ο. 

2, Ῥβα! οσῖαπὶ ΖΕ ορῖοθ, Ἰωοπάϊηϊ, 1667. [0]10. 
Ιη [πὸ {π᾿τὰ νοϊυτηο οὐὨ Βρ. δαϊίοη᾽ 5 ῬΡοϊυρ]οῖς ΒιΡῖ6: πὸ ἴοχὲ [8 ἰάκοὴ ἔγοτη Ῥοῖκοη β 

οὐϊιίοπ, υῖεη ναγίουϑ τοδάϊηρ, δά ποῖεβ ὃν Ὦγ. Βασηυπα (αβίς]}. 

3. Ταβίδιηοηίαιη Νονυμ; οὐτῇ ΕΡ᾽βίοϊα ῬδᾺ}} δὰ Ἡθῦγθοβ. ..... Θυθ 
οἴηηἷ ΕἾ. Ῥοίγιυβ ΖΕ ΒΙΟΡ8, δυχ!]ο ρίογαπι, βααθηΐο Ῥαυὶο 1Π. Ῥοηί. Μαχ. 
εὐ ΟἸδυάῖο 1111ὰ8 ΤΕΡῺΪ ἱπιρογδίογο, ᾿ΠΩΡΥΪπ ΟΌΓΑΥ ΔΠΠῸ Ββ4] 0118 1548. 
[Βοπιθ7 4{ο. 
ΤῊ8 οἀϊοη, τ ϊοἢ ͵β οὐἁἨἁ Ἔχίγοπηθ ταῦ, 15 ἀἰν ἀοὰ ἴηΐο ἔνψο νοϊιπηθ8 δηὰ ἔουτ βοραγαῖθ 

Ῥαγίβ, υἱζ. 1, ΤΏς Θοβρεῖ5, ἴμ6 ἱταηϑ᾽διίοη οὐὗἁὨ τ! οἢ 158 πη ἢ δι ροσὶοῦ ἴο ἐπαΐ οὗ ἴῃς ΕἸρί5:165, 
ὙΠ ΘΓ [116 ἰΓδ βου ἀρρϑαᾶτβ ἴο ἕδνα Ὀθθη ππθηϊ8] ἴο ἴπΠ6 88 κ. (Τα Ερίβι]6 ἴο 1πὸ Ηε- 
ὕτουνβ 15 ρἰδεθά δἔοσ (π6 Οοβρεΐβ, θδοαῦβο ἱξ γὰ8 {Π6 ΟἿ]Υ οπε οὗ 8ι:. Ῥδυ}}5 Ερίβ:}65 τυϑ ἢ 
(6 Ππαὰ τοςοϊνοὰ στῇθη {ΠΟῪ Ρὰὶ ἴο ῥγε88 ἴπ6 Οοβραΐβ, Αρόσαῖγρβο, [ῃ86 Οδίδμοὶϊς Ερἰβί!θβ, 
δηά {πὸ Ας.5);---2,. Τα Αςἴβ οὗ ἴπΠ6 Αροϑῖ]ε5 ;--- 8. ΤΏς ἐσυτίοοῃ ΕΣ ρ᾽81168 οὗ ϑαῖης δι] ; 
-- 4. Τῆι βουθὴ Οδίμο ῖο Εριϑεϊος ; -τὸἾΤ 6 ΑΡΟΟΔΙυρβ86 18 δα ἀθὰ δ8 δὴ Αρροπάϊχ. Τηὸ ΜΝ. 
οὔτης Δοἰς οηρ νοΥῪ ἱπιρογίδος, 18 ΘΠ )453108 ὑγ γα ΒΌρρ]οὰ ἔἴγτοτῃ ἴῃ υΐραίθ. ΤΠῈ Πογηαπ 
οαὐϊείοη ττα8 γορτγιηϊοὰ ἴπ ἴπ6 Τοηάοη Ῥοϊυρίοῖ ; δπά ἃ 1.διΐη ἰγβηβ]δίίοη οἵ {με Ἐπ ϊορὶς 
Ὑριβίοῦ ψγὋ8 Ῥυ ] 5ιοὰ Ὁγ Ῥγοίοβϑοῦ Βοᾶάδ δε Βγυμβδνῖςοκ, ἰπ 1752--} 755, ἰὴ 2 νο]β. 4ϊο. 
(ΔἸ. μ66}15, νοἱ. 1., ρρ. 95-98. 610-614. Μάαβοβ, ραγῖὶ 'ϊ. νοΐ. 1, ὑρ. 152, 163.) 

4. Ἐπνδηρεῖα βαποία ΖΕ ορίοα. Αἃ Οοάἀΐουπι Μαπυβοτὶρίογατῃ βάθη) 
εὐϊάϊν ΤΒοΙ48 Ῥ6Ὶ] Ῥέράτι, Α.Μ. ἸΤωπάϊηὶ, 1826. 4{ο. 

ΥΟΥ,. Υ. Ε ᾿ 



66 “Απδοηέ Ῥογβίοηδ. [ὃἘὈαγὶ 1. ΟἹ. 1. 

[ν].] ΤῊΕ ΔΈΜΕΝΙΑΝ ΨΈΒΒΙΟΝ. 

ΒΙΊΡ]16, Αὐταθηΐοθ Ὑ 6 πμθί15, 1806. 4ϊο. 
Τῆς ἤὅγϑι οἀϊίοη οὗ ἴμ6 Αττηθηΐδη Βίδίε ψὰ5 ρτὶπίοά δἱ Απιβιοσγάδιη ἴῃ 1666, 4ϊο., δῃα τᾶβ 

ποῖ ΥΘΟΥΥ͂ σΟτα 4 }}Υ τοςοϊνοα Ὀγ [Π6 Αγπηλοπίδη (ἢ γι ϑτδη5, ἰπ σοπβράυθηςο οὔ 115 οἀϊίον ἴβοδῃ, 
Ατομδίβηορ οὗ Ετίναη, πανϊηρ δἰζοσγοά 1: σοῃίογη Δ] Υ ἴο 1π6 Ἐοιηϊβὴ Ψυϊραῖα 1,διἱπ νϑυβίοῃ. 
ΤΠ βοοοπὰ οἀϊίοη, νοι ψα5 ρσὶ πιο αἱ (οηβίδηςπορίε ἰὴ 170, αἰ5οὸ 1ῃ 410., 15 τευ οἢ ἸΏΟΓα 
γΔ]ΌΔΌΪ ; 1{ τνᾶς οοἸ]δϊοα οσ γ. Ηοἷπιος᾽ 5 οἀϊῖοη οὗ ἴῃ δορίυερσιηί, ϑδερδσαΐα θὰ πἰοηβ οἵἁ 
ἴῃς Ατππθηΐαη Νονν Ταοβίδιηθηϊ τσοτο ρτὶ πιο δὲ Ατηβίοσάδση ἴῃ 1668 δηὰ 1698, απὰ δποῖθεσ 
αἱ Ψεηΐϊοο ἴῃ 1789, ψῃϊοἢ τγὰβ βυρογιπίθπάθα Ὁγ Ὦγ. Ζοῦγαν, ἃ Ἰρασπθὰ Αττηθηΐδη αἰνίηο, 
ΠΟ Πδα οοἸ]αἰοα α ἔδτν τηδηυβοσίρίβ ἴου 11, δὰ τῖμο δοσοοπιρδηϊοα 1Ὁ ἢ βοπια βῃοτί ηοίεβ. 
ἴῃ 1ῃ 15 ἐπηρτοββίοη, τσ τταϑ σοργϊ πιο νογθαξίπι ἴῃ 1816, [Π6 εαἀϊίοῦ τπδεϊκοά 1 Φόμη ν. 7. 
ὙΠ 8ῃ δϑίουιβὶς. 

1π 1805, {ῃ8 βαᾶπιθ ἰραγηθά οάϊξοῦ ρυ] 86 δὲ νίβηϊοθ, δὲ (6 ὄχρθηβα οὗ {μ6 σοΐϊερο οὗ {Π6 
τηοηΐις οὗ δὲ. 1,ἀζᾶσιιβ, ἷ5. οὐ ἶσα] φάϊοη οὐὨἨ 16 οητῖτο Ασιποπίδη ΒΙΌΪΟ, ἔοσ ψ ΠΟ Πα τηδὰθ 
56 οἵἉ 5ἰχίγ-Ὡ]Π6 τηλΠ βογρί5, νἱζ. αἰρῃϊ οὗἉἨ τὴ6 δηεῖγα Β10]6, δἴθοι οὗ 1π6ὸ ῬΡβδ  π|8, {1 τγ-ῖνσο 
οὗ 1πΠ6 Οοβροῖβ, δηὰ ἐουτγίοοη οὗ ἴπ6 ΕΡρίϑιῖ65 δπὰ Ασςῖβ οὗ ἴπΠ6 Αροβῖῖίθβ. Ηϑ ἰοοῖς ἴοσ ἐπ 
υα5]5 οἵ 1ῃ15 φαἀϊεῖοη, ἐπδὲ τηδπυβογιρί οὗ ἴπ6 ψ Βο]6 ΒΙΌ]6, Ψ Ισἢ Θρρεαγοὰ ἴο "ΡῈ ἴῃ πιοβὲ 
δηϊοηῖ 8πα δοσυζαῖθ : 50 ἢ ΟΥΓΟΥΘ 85 σογο αἰδοονοτγοα Πὸ σογγθοῖϊθα Ὺ τηθ8ῃ58 ΟΥ̓ ΟἿΟΣ ΘΟΡΙ65 ; 
Ἀηἀ ἴῃ [ἢ τηδγρίη Π6 ᾿ἰπβαγίθα τ[Π6 ναγίουβ γοδάϊηρβ, ἱορϑίθογ τὶ (86 πύου ΟΥ̓ τπηϑηυ- 
ΒΟΓΙρΡί8. ὈΥ ὙΠΟ ΤΟΥ ΟΓῈ δυρροτίοα, δηα 8 ἔδννγ οὐἱεῖσαὶ οχρ᾽ απαίίομβ, θη ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ, 
1 (15 οαϊτίοη, Ὠγ. Ζοβταρ δας ὄθχρυημοά 1 Ζομη ν. 7.» ἢ θοϊῃρ υπβυρροτγίοα ὈΥ 8ὴγ οὗ ἴῃς 
ΤΔΏΘΒοΥΙρῖ8 το ἢ δαά ςοἸ]αϊοα. (Μδβο, ραγί 11. υοἱ]. 1. ὑῃ. 178-80. (εἰ]ότιοσ, 1- 
ἐτοάἀποιίο δὰ Νουν. Τοβί. ρρ. 185, 186.) [ἴω 1823, Ὠγ. Ζ. ρυθ] 5 ρα ἃ πραὶ οἀϊείοη οἵ 1π6 
Νον Τοβίδπιοηξ ἰῃ αἀπέϊοπὲ απ πιοάσγη Αττηθηΐδη, ἴῃ οπα νοΐ ὅνγο. Τῇ χηοάργῃ νοσγβίοῃ 
15 5814 (0 δ νΕΓῪ οχαςΐ διὰ Ἰἰϊογαὶ. 

ὃ 4, ΑΝΤΙΕΝῚ ἩΤΈΒΤΕΕΝ ΨΕΒΒΙΟΝΒ. 

[1.7 ΤῊΣ ΓΑΤΙῚΝ Ν ΕΒΒΙΟΝΒ. 

“«πίο- Πίογοηψηιίαπ Κεγδίορϑβ, οὐ ἐΐοδο πιαᾶΐο δείοτα ἐδ ἐΐηι6 οΥ ϑύοτοηιο. 

1. ψείνβ Τδϑίατηθηΐντη βοουπάνῃ ΠΧΧ 1,δἴπὸ τοααϊίντω, οἵ 6χΣ δνυίϊοσιαίθ 
ΒΙΧΩ͂ Υ. Ῥοηΐ. Μᾶχ. βἀϊΐνιη. Αἀάϊίνβ δϑὲ [πᾶθχ Ὀιοϊοηνχη οὐ ᾿οααυ ]Ἱοπ χη 
ἩδΡτδίοαγαμι, ασοαγαμ), [ΔΌΣ Παγατα, αυᾶγιτα ΟὈβοσν ῦϊο νἶβα θϑῦ ΠΟῸῚ 1Π8{}}}8 
ἔαΐατα. ἘΒοιηδ, ἴῃ ΖΝ ΙΌνΒ Ῥορν]! Βοιηδηὶ, 1588. ἔο]1ο. 

ΤΌ8 οὐἰοπ τὰ ἀοβισηθα 85 ἃ δοπιρϑηΐοη ἴο ἴΠ6 Το ογαιθα οαἀϊιοπ οὐ [μ6 δερευαρίηϊς 
ῥτἰπίοά δὲ ἤοπιβ ἴῃ 1586, δῃὰ ἀδβογι ροα ἴῃ ᾿. 55. Νο. 6. ΤΦᾷμο οἀϊίοτ, ΕἸδπιῖπῖο ΝΟΌΙ, 
νεἢ {Π|6 855βίδποο οὗ Αμίοπῖο Αὐγϑὶ]ὶ, οο]]οοίοα τ ἱπβηϊῖα ἰαθοιΓ 41} ἴῃ ἴπταρτηθπῖς οὗἁ 
πο Αηΐο- ΗἸΘΓΟΩΥ πιδῃ νθγβΊοΠ5, τυ ἢ] οἢ ἢ6 ἔουπα οἰϊοαά ἴῃ ἴη6 σψόοῦκβ οὗ ἴδ δηῇθηὶ 1, δῖα 
Ἐδίπογα : ἐπα ἀοἤεϊαηξ ράββαροβ 6 ἰγϑηβί θα ἀθ πόνο ἰπίο 1 δἴϊη; ἃ εἰγοιτπηβίδησα ΒΊΟΝ 
ἀἰπηῖπῖβμος {ῃ6 νϑ]υο οὗ μἰβ νόοσκ. (δίδβο, ρατί 11. νοΐ. 111. ρῃ. 6, 7.) ΤὨΐβ νοϊυμηθ 16 
ΘΧΙΓΘΠΊΘΙΥ ΓΙ: ἃ ΠΟΡῪ ΟΥ̓ἹΎ 15 ἴῃ ἴῃΠ6 1 ἸΌτγάγυ οὗ πὸ Βυ 5 Μαβοιιπ. 

2. ΒΙδΙ] οτασι βδογογυτῃ 1,.801Πη85 ΚΤ ΘΥΒΙΟ 65 Απίαυς, βοὺ γοίαβ ΓΠ8]108, οὐ 
οθίθσ αυθοσπααθ ἰῃ Οὐἀϊοῖθυβ Μ55. οἱ Απεααπογαμῃ 1018 στορουὶτὶ ρο- 
ἰὰθτπηῦ: αὐ οαπὰ Μαυϊσαία [,αἰπα οὐ οὔῃ Τοχία ἀτῶοο οοιῃρδγαπίαυγ.. 
ἈΑοοράυπς Ῥγίαίομθβ, ΟὈβογσνδίίοποβ, ἃς Νοίς, πάσχα πονὰβ δὰ Ὑὰ]- 
Βαΐδιῃ ἃ χορΊοπα οἀϊΐαπ, Ἰάθτηαια ἸοΟῸρ] ο 5βϑίπηαβ, Οροτγὰ οἱ βίυαϊο Ὁ. Ῥείσὶ 
ΞΑΒΑΤΙΕΕ. ΘΒ, 1748----49. 8 ἰοπιΐ8, [0]1ο. 

ΤΏο ὅγοί ἔτο νοϊυπιο5 σοηίδίη ἴῃς ΟἹά Τακίατηθηῖ, αηὰ {π6 ἀροοτυρμαὶ Ὀοοῖβ. ὙἬΟΤΘ ὅτ 
ἴπτοο νουβίοβ οὐἁὨἩ ἐῃς Ῥβαΐπιβ, υἱΖ. ἰ8ε ΟἹά 1ἰ4]1. Μαογβίοη, ἐμαὶ οὗ “θγοόπιθ, ἀπά ἴπ 6 τηοάογῃ 
Ψψυϊραῖο νουβίοη. Τα Νοὰενν Τοβίαπιρθηί ἔοτιῃβ ἴ[ἢ6 [ηϊγὰ νοϊαπιθ. Της Οτεοκ- δῖη ΜΙ 58. 
σοηβυ] θα ΌΥ 'α)αῖϊον πανίηρ οἰαϑηβ, ἢ μᾶ5 ΒΡ] 16 α ἔποτη ἔσοτα ἴ86 τηοάδγῃ [,δίϊη Ψυϊραίο, 
δηὰ ἢδ5 βοπγοῖῖπηε5 δά δοὰ ἴῃ 186 ποΐοθβ αυοίδίϊοιβ ἔγοτῃη (1|ὸ 1 ,δῖϊη Εδίμοσβ. Εν ἃ Α}}} 
ἀοδοτίρείοη οὗ [πϊ8 τηαρστιϊβοοθηὶ ποσί, 566 ΜΙ βοῖ, μαζὶ 1]. νο]. 1.1, Ρρ. 9, 10. 

8. Ἐνδηρο] ασίαπη Ουδάγυρίοχ [μαὐϊηθ Ὑ ΘΥΒΙΟἢἶ5 Απῆαιδ, βοὰ Ψ  ίοΓ 8 
ΤΑ] ΠΟ, δἀϊΐαπη ὃχ Οοάϊοῖθυιθ Μαπαβογρίϊ8, δυγθὶβ, ἀγρθηΐθὶβ, ρυγριγοίβ, 
8154 16 Ρ]υβαύδηῃ τα] ΘΠ ΤΊ85 ἈΠ αυΆ {18 : ἃ Φοβοριο ΒΆΝΟΗΙΝοΟ. Ἐοιμβ, 
1749. 2 ἰομ]8, 0110. ᾿ 

Α 53ρ]οπάϊ ἃ οὐϊέίοη οὗἨ {πὸ ἔους ΟοεροὶΞ, ἰΑκοὴ ἴγοτῃη ἔνγθ τηδπιιβογὶρίς οὗὨἨ πὸ οἷά 1{4]1ς 



δοοῖ. ΥἹ. κἃὶ 4.] 1 αξπ Ῥωϊσαίο ΚεγξὶοΉ. ΘΟΥ 

γουβίοῃ, νἱζΖ. ἑἰς. (οάϊςο5 Νογοο  οη515, οσοηθη 515, Οογθοὶ η 515, ΒΥ ΙΧ  ΔΏ}5, δηα ΕὐτοΟ]] ΘΠ 81 
Βυις ΜΙςομΔο] 18 μὰ5 γοάποοα [Π686 ἴο 707, 48 {π6 1481 οἰϊοὰ δῖ 83. σοῃ δι ΟἾ]Υ ἴΠ6 σογγθοῖοα 
γεγϑίοη οὗ Ζ26σγοσηθ, δηὰ ἐπεσγοίοτε οὐρὰ μοΐ ἴο ἢᾶνα ὕθϑη ῥγιηϊθὰ σὴ ἢ (Πα οἴμοσβ. ([πίγοα, 
ἴο Νοὸνν Ταβῖ. τοὶ. ἰ). Ρ. 109.) 

ον ΙΒ] Ορσγαρ ἢ οα] ἀφίδ1}8 οἵ ἔῃ 15 δα οη, 85 τν6}] δ5 οὔ οἰ ποὺ ρογίϊοηβ οὗ ἴ 6 Αηῖο- Ηἴοτγο- 
ΠΥΤΩΪΔ} νογβίοβ, 6 γτοϑάοσ 18 γοίδγτοα ἴο Μαβεοϊ, ρϑζῖ 1). νο]. 111, ὑρ. 16--19. 

ς 4, Οὐάοχ Θυδίυον Επνδηροι όσα Γδὔπυβ Βομαϊρογίδηιβ, Δα Περοβ οἵ 
Μάτγουβ, οὐπὶ Τοχία ατοο εὐ ἘΜ οπα ψυϊραῖα οΟ]]αΐὰβΒ ἃ Φοἢ. ἘρΡὨν. 
ΠΟΗΕΙΒΕΙ. γα βίαν, 1768. 40. 

ΤἼΘ ταδηυβοτίρῖ, ἔπε οχὶ οἵ τῆ οι 15 ποτα ρυ  5ῃμοα, 18 ρσεβοσνοὰ ἰῷ ἴῃ ΠΙΌΥΑΤΥ ὈΘΙοηρὶην 
ἴο 186 Ἑ“δυτοῖ οὗ 81. ἘΠ] ΖΑ ἢ αἱ Βγοβίδυ. ᾿ 

ὅ. Ἐταρστηθηΐαη ῬΓΆρθη86 Ενδηρ6}}} ΜάΓΟΙ νσυἱροὸ δυΐοργαρη!. ἘΜΙαΣ, 
1,δοῦϊοποϑαιθ νϑυϊδμίθϑ οὐ 6 ΓΘΟΘΏΒΥΪ ΙΟϑορῃ8 ΠΟΒΕΟΎΒΚΥ. Γαρδ, 
1778. 4ϊο. 

566 ἃ Ποίϊςο οὗ (Πϊ5 ργοίθπαοα 1, δἰ δ ορταρῃ οὗἉ ϑαῖης Μασὶς᾿ Β 6 5ρ6] ἴῃ νοὶ. ΙΝ. ν. 288. 
ΠΟΙΘ 2. 

6. Εταριηθηία  ΘΥΒΊ0η18 Αηΐαυβ 1μαἰϊπο Απίο- ΗἸ οι γτηΐϊδηθο ῬΤΟΡΒ6- 
ἴδῦυτη “6 Γοῖθ, ἘΖΘΟΒ16118, Π 8 η16}18, οἱ Ηοβθϑ, 6 Οοάϊοα Ερβοσιρίο Β10]1ο- 
(Πθορ ΥΥ Ἰσοθθυσρθηβῖβ. ἘΔΙαΙ Ὦγ. Εὐϊἀθσῖουβ Μύντεκ. Ηδίηϊθ, 1821. 8νο. 
(1 186 ΜΊΒοΘΙ]αποα Ηαΐπϊθηβια ΠΟ] ορὶοὶ οὐ Ῥ.]ο]ορσίοὶ Ασρυχαθηῖίὶ, ἴοτα. 1]. 
ἕαδοϊο. ἱ. ρρ. 81----1 48.) 

Τῆς (οάοχ Βεβοτίρίυπ, ἔγοπι τ ΒΙΟἢ ἔπ 6586 ἔγαρσημλοι5 οὗὁἩἍ δὴ Απίο- Η]Ἰ το τηϊδῃ νοσβίοη ἤᾶνο 
Ὀδοη ἐγαηβοῦιροά, νγὰ8 αἀἰδοονεγοὰ Ὀγ τ. Εδαογ, ἴθ τῃ6 ᾿ἸγασΥ οὗ ἴΠ6 υηϊνογϑιυ οὐ Υ̓ασῖΖ- 
θυτρ; τῆο οορίοα ΠΟΑΣΪΥ 41} ἴπαᾶὶ 18 ἰθρῖῦ]θ, σουιρυίδίηρ ροτγίϊοηβ οὗ ἴπ6 Ῥγορῇθοὶθβ οὗ 
Ψεγοηδῃ, ΕΖΟΚΙοὶ, Ἰδη1ε], πὰ Ηοβοα. Ὦγ. Εδβάεν μανίπρ δ]ονσσεά Ὠγσγ. Ἐσγράογοκ Μάίμηϊον, 
Βίϑῃορ οὗ ϑϑοϊδηά, ἴο γπδκο ι.86 οὗὨ ἢϊ8 ἰαθουγα, (πα Ἰοαγπθά ρῥγοϊδέθ ῃα8 πόσο ργϊηϊοα {Π|6 
ἔγαστηθηῖβ ἴῃ αυθδίοη. ΤΉΘΥ ΟἸΒῸΣ τίου! ν ἔτοτα ἴΠ 6 ἔγαστηθηῖβ ὁσσυγτίης ἴῃ ϑα θυ Β 
Ξρ] πα ρυδ]!οαίϊοη ἀρονο ποιοῦ. Βρ. Μῦηϊος γεΐεγβ ἴμ6 ἀδία οὗ (δ οτἱρίμδὶ ψτγιηρ ἰὸ 
[6 5Ι᾽χΧῚ ἢ ΟΣ ϑαυθῃΐῇῃ σοηζιτγΥ. 

7. Ἐνδηροϊυτα βοοσηάππΊ ΜΕ δα πὶ Ὑ Ἔγβίοηθ Απίθ- ΗΙΘομυχηΐδηδθ, 6 Χ 
ταηὔΐαυο Οὐοάϊοο ναίίοδπο. [1}ἢ {π6 {π|γὰ νοϊαπηα οὗ Ο(δγάϊπαὶ Απροὶο 
8 “ Βογὶρίοσιμα Υ δίθσυῃ Νονα (Ο]]οοι10.1 Ἐοιηδ, 1828. 410. 

Ὧγ. ϑαῦβεϊον πδὰ σίνθη ἃ οορίουϑ δοἰ]διίοη οὗ {8:6 νϑγίοιιβ γθδάϊηρβ οὗ [6 Αηίο- Η!θγοην- 
τηῖδι 1 δἰ! νογϑίοῃ ἴῃ ἢ15 “ ΒΙΡΙ ’ογὰπὶ ϑ'ιδοσογυτ 1 αἰληδο Ὗ ογξίοποβ Απίϊαυθ " (Νο. 2. Ρ. 
66.) ἔτοπι ἴΠ6 (οάοχ (ΟἸαγοτπηοηίδηυβ. Ὑπμαῖ τρδπυβοσιρὶ τνὰ5 5 Ὀ5Θ] ΘΏΓΥ Ρυτομαβοά δὲ ἃ 
ΒΙχὮ ρῥυῖοθ ὈῪ ρορο Ρίυβ Ν]., ψῇο ἀοροβίιοθα ἴὲ 'ἰπ ἴΠ6 Ναιίσϑδῃ 1Ἰθταγυ : ἰζ σοῃίαϊπ ἴῃ 6 
ἴουτ Οο5ρε]5, οὗ ψ ῃῖο ἢ σαγαϊηαὶ Ναϊ Βα5 ΡῈ] 5ῃμοα {πδὶ οὗἨ ϑαϊηὶ Μδιμον. [1 τυδηῖβ ομάρ. 
1. 1. ἴο "1. 15.,) δἀηπὰ ἔγοπι χιν. 33. ἴο χυἱῇ. 12. 

71λὲ Ῥεγβίοη 9} ϑεγοηιο. 

5. Εα56 11 ΗἸΘΥΟΏΥΤΩΙ Β Γ] ἀοπ6 818 ῬΧΘβυγίοσὶ Ὀἰνὶπα ΒΙΡΠοίμθοα δπία- 
δὰς ᾿πη6α]τβ ; σΟΙΩΡ]Θοΐθη 8 ΤὙΎΔΠΒΙΔἔϊοη 8 1, 1Ππ88 Υ εἴοΓ18 οὐ ΝΝουὶ Τοβίδιηθηίὶ, 
ἴαπι ὁχ ΗΘ ΌΓροΙβ ἰὰπὶ ατϑοῖὶβ ΤΟ θυ8 ἀογιναΐαβ, ᾿βυσηοσα αυοαὰθ 86 ΠΟ] 18 
ἸΩΔΙΡΊΠΔ]18 ΔΗΓ6 1581] ΗΘ Ότρὶ οὐ] υβάδτῃ βου ρίουἽΒ ἈΠΟΉΎΤΙΩΙ, ΗΘ Γεθα8 σΟΟ 68 
ῬΓΘΒ81 8 ΘΧΡΙΙΩΘΗΪ8. . . . ... δύπσϊ!ο οὗ ΤΠ θοΓΘ ΜΟΠΔΟΒοσΌΙΩ οΥη18 5. Β6- 
πράϊοῦ 6 οΘοηρτοσδίίοπο ὅ. Μίδυτὶ. ῬΑΓ 5118, 1698. [0110. (ΤΠ Ηγβύ γοϊυπιθ 
οὗ [86 Βεπεαϊοίϊηθ δαϊομ οὗἉ Φογοπιθ᾿β σου Κϑ8.) 

Ἐὸγ 8δηὴ δεοουπὶ οἵ Ψεγοπιθ᾿β Ὀ10]1ς4] ἰαθουτβ, 566 οὶ. 11. ρρ. 285, 236. Τὶς φαϊτοη 18 
Ῥτπίθα ἔγοπι βῖχ τηδῃηυβοσιρίθ.Ό. ΒοΠ5 οὗὨ οἴμοσ ρογίϊοηβ οἵ .) ογοπλο᾿β ἰγϑηϑί δία ἀσὸ ἀ6- 
βοτὰ Ὀγ Μαβοδ, ρᾶσί 11, υο]. 11}. ρῃ. 21--29. 

Τὴε 1,αὐπ Ῥωίσαίο ΚογδιοΉ. 

ΤᾺς ρῥγὶπίβα βαϊτομβ οὗ [μ6 1,δὐη Ψυϊραίθ ΔΓ 830 ὙϑΎῪ Ὠυπηθγοιβ, [Πδΐ ἃ 
ἴενν οὗ {Ππ6 τηοϑὺ ἱπιροτίδπί, ΟΥ̓ τηοϑὺ δοοθβ81 06, σἂ ΟὨΪΥ Ὀ6 Π6ΓΘ ποίϊςθά. 

Β2 
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Α ρδγίουϊαῦ ἀθβοσι ρου οἵ 811 [Π6 δ 1008 18 ρίνοη ὈΥ Μίδβοϊ, ρασί 1). νοἱ. 111. 
ΡΡ. 568----872. ; δηά οὗἉ [86 Ὀτίποῖραὶ δἀϊτίοηβ, Ὁ Βτυποῖ, Μίδπαθὶ ἀὰ ΓΊΌΤΑΙΓΟ, 
ἴοι. ἷ. τῇ. ΒΔ. Ζ7ιρσο λιπάγοά απα βευοπέοοῃ Τ,αἴλῃ Β10]68, ργὶ ποῖ ρα γ οἷ 
{π6 Ὑυϊραία Ν᾽ ογβίοῃ (ἸτηΔηΥ οὗἩὨ πβῖο ἢ ἀγα οὗ δχΐσζϑθῃθβ ΓΤ γ), ΓΘ ἀθβοῦ θά 
ἴπ {π6 Β10]. ϑ586Χ. νο]. ;. ραγί 11. ρρ. 288----ὅ10. 

1. ΒΙ10114 ϑὅδοσα ψυϊραίς ΕΔ ΠΟ Π18, ὑσὶ 8 ἰοπ}18 αἰβεϊηοία. οιμθ, ὃχ 
ΤΥρορταρμῖα Αροβίο!οα Ν᾽ αἰϊοδμα., [Ὁ]10. 

Αἴογ {πὸ ρσδοθάϊηρ {Π|Ὸ, τσὸ γοδά {π6 [Ὁ] οτνἱηρ, Οὐ δ δηρστγανθα {16 - ράρο : --- 

“ Β10114 βδοσ Ψυϊραί ΕΔ Π1ΟΠ18 δὰ Οὐπο11}}} ΤΥϊάθη πὶ ῥγθβοσιρίυμα 
Θιηθηάδία οἵ ἃ διχίο . Ρ. Μ. τϑοορῃϊία οἵ δρρσοβθαίβ. Βοιηθ, ὁχ Τγρο- 
δταρΐα Αροβίο! θα  δίϊοδπα, Μ.Ὁ.ΧῸ, 

Νοινττῃβιαπάϊηρσ πα στοαί ραῖη5 ὑοβίονεοα ἀροη {15 οὐϊτῖοη, τυ οἢ ὈΥ ἃ ὈᾺ]}} νγᾶβ5 δι Ποσΐ - 
ἰδίϊνου ἀδοϊαγεα ἴο ΡῈ ἴῃ βίδπαασγά οὗ 4}} ἔπέιυγο ᾿πηργοβϑίοῃβ, [5 οχίγοπηο ἱπσογγθοῖηθββ οχοιῖθα 
βθῃοτγαὶ ἀϊβοοηίοηῖ. Αἱ ἢγβι, ἴὰὶ ψ85 διϊοτιρίοα ἴο τοιηθαν ἴΠπ6 δνὶὶ ὈΥ ῥυϊηίληρ ἴ[Π6 τοαυϊδὶῖθ 
ΠΟΣΤΘΟΙΟΠ5 ΟἹ 5Π16]] 5105 οὗὨἨ ρδαροῦ, ἢ οι τότ ἴοὸ ὕ6 ραβῖθα ονοῦ ἴπ6 ἰῃοογγθοῖ ραββαροβ: 
θυΐ Οτοροσν ΧΙΝ., νμο βυσρσοοράρα ϑδιχίιβ Ν, ἴῃ {π6 ροπιεϊῆοδίο, ἰουπὰ τὲ τῆοσγα σοηνθηΐϊθης 
ἴ0 ΞΌΡΡΓοββ {Π6 τοιηδϊπίηρ σορὶθβ οὗ {18 δαϊοη, ψῖσ ἢ Πα8 τπογοίοσα Ὀθοοτηα οὗ οχίγειῃβ 
τατῖγ. (Βαπουδγά, Δῃηδ8165 ἀο }᾿ Ττηργίταοσιθ ἀθ5 Α]ά65, ἴοτω. ἰ!. ρρ. 164--166.) 

2, ΒΙ0]116 ὅδογῷ ψυϊραίξ ΕῚ οηῖ8 διχο Υ. Ῥομθοῖϊβ Μαχ. 7ι|58ὺ τθοορ- 
ηἰΐα οὐ βἀϊία. Ἐοιηδ, 6χ ΤΥρορταρδῖα ροβίο]οα Υ δἰίοαμα. 1692. ἔ0]1ο. 

ΤῊ8. σατοη τᾶς ρτὶπιοά ππάθτ {Π6 δυβρῖςος οὗ ΟἸοωοηῖ Ψ11]., [Π6 βιιοοθββοῦ οὔ Οστεο- 
ἔοτΥ ΧΙΝ,, υῆοϑο οοηϑεϊττίομ ἀθοϊαγοβ ᾽ ἴο ΒῈ 1η6 ΟἾΪῪ δυϊμοηξις οἀϊείοη : 18 15 ἴπ6 θ8515 
οὗ 411 βξυθβεαιοης δα! οης, μγηϊοα ἔοσ {Π|| πηϑταῦοτϑ οἵ ἔπ ουϑἢ ΟΒυτοῖ. Ἀγ. ὙΥ εἰτλΚοτ, 
ἔῃ Ἰρασηθὰ δηΐαροηῖβὲ οἵ (δγάϊηδὶ Βο]αγιηῖπο, σοηνὶοϊοὰ {Π6 1 δι Ψυϊσαῖα οὗὨἨ Ῥεοϊηρ ν]}- 
ΓᾺΠῪ σογγερίει ἴὰ ὨΘΑΓΙῪΥ ἔοΥγ ἰπβίδμσοβ. ((ΟὙοηίγονογβῖα 1. ἀθ δογιρίιγιβ, Ουκδβίο 1]. 
Ορογαπι, ἴοπμῃ. ἱ, Ρῃ. 989---299, Οαπονθ, 1610. 0110.) ΕῸΥ δὴ δοοουηΐ οὗ πο ἴδίδὶ να- 
γίαποεβ Ὀξίγθοη ἴΠ656 ἔνψὸ γον βοη5, 8506 οὶ. 1. ρΡρ. 2957, 238.Ὀ. Α αἰτά οαἀϊίοη τγᾶβ 
Ῥγϊπιθά ἴῃ 1593, ἱπ 41ο5. ὙΠΟΥ δὰ ὈΟΪἢ νΟΥῪ τᾶτο. ΟὈρ 68 οὗὨ ἔδ6πὶ, 85 νγθ}] 48 οὗ {86 
Θιχιίηο βαϊοη, τὸ 'ἰπ ἴῃ ΒΥ 115) ΜΙ αβριιηι. 

8. ΒΙΡ]οταπα ϑδογοσγαπι Ν αἱραΐε Υ ογβίοηβ ΕΙτ10. “8858 ΟἸ τ  βυ1 1551 πη] 
618 δὰ Τηϑι}]ο ποτὰ βγη ββίτηὶ Πρ ηὶ. ΑΓ 8118, ὁχουάοθαὶ ΕὙ. Απηῦ. 
Πιαοίῖ, 1785. 2. Ἰουηῖ8, 4ϊο. : 

Α οἰοξ σαντο οὗ Υρορταρῆν : οἡΪγ ἔνψο μυπάγοα δηὰ ΗΝῪ σορὶο5 τοτὸ ῥτἰ πέρα τὶ τἢ ἐπ 6 
υγοτὰς. “ δὰ [πβιϊτυτἰοπθτη ϑογθη βείτηὶ ΠοΙρ  η ἴῃ το τς ρᾶσθ. ὙΠΟβῈ Ὀ6ᾺΓ ἃ ΠῖρθοΣ 
Ῥτίος ἔαη [6 ΟΥποτ φυατγίο οορὶθβ, τυ ἰο τοῦτα ἀραϊοδιοα ἴο ἐπ οἸΕΓῪ οὐἩἨ Ετδηςο. Ῥεϊρηοῖ 
βίο, [ἢδι ἔϊοο σορίο5 οὗἉ (18 δα! ἴοη τσοτὸ μτγιπίοα οα νϑ]]υτ. ὙΤΠΘγο ἀγα σορίθβ οὐ ἴΠ6 δα πιδ 
ἜΠΒΘΗῚΣ εἰριε νοϊυτηθ8 ϑ8νο.», νὴ ἃ ἀραϊοσητίοη ἴο ἴΠ6 ΟΠ] 1σΔῃ οἰογργ, ὈΥ 186 ῥυϊηΐογ, Ε, 
Α. )ιαοί. 

4, Β10116 ὅδοσα νυϊραίς ἘΙ οπΐθ διχο υΐϊμί Ῥοηί. Μαχ. 0888 τϑοορ- 
ηἰΐα αἴαυθ δα τα Βοπιθ ὁχ ΤΥροργάρῃῖα Δροϑβίο! θα Ν δίίοδμα ΜΌΧΟΠΙ. 
Ἑαιοο πονὰ, δαοίογ δῦ βαταπι! ροηςῆ 618 Τ,Θοη5 Χ 1]. οχουβα. ΕὙΔΠΟΟΪΟΓΕ 
ἃ. Μ. [14 Μαπυπι] 1826. Βογϑβὶ 8νο. 

Α Ὀοδυτ] δηα οοτγοςοῖ οἀϊου, το ἢ σοηίβιη5 4}} {π6 ῥγοΐδίοσυ πα οἵἤοσ Ὀ το] ΠΑ ΓΥ 
τηδίίον οὔ 6 Εοιηδη οἀϊτίοη ; πη, ὑθϑ᾽άθβ τῆς οτάϊπαγυ αἰν ϑῖοηβ οὗ ομαρίογβ πα υϑυβοβ, 18 
ΑἾ50 πας8 (Π6 ο] βυϊ αϊνδίοῃΒ οὗ Α. Β. Ο᾽, ἅς., ᾿ϊτοἀυσοά ὈΥ Οδτάϊπηα] Ηυρο, οἵ ψῃϊο ἢ δὶ 
δοσουηῖΐ 18 σίνοη ἴῃ Ὗο]. 11. ρΡ. 70. 

. ὅ. ΒΙΌ] 14 βδογα Ψψυϊραίς ἘΠῚ οηΐβ, ΒΙχ Υ, Ῥοηΐ. Μαχ. 1.888: τϑοορηϊα, 
οἱ ΟἸδιμοηί8 ΚΥΠ]Ι. δυοιοτγι Δία οἀϊΑ. Ῥαγ8, 1828. 8ὅνο. 

Α πρϑῖ φαἀϊεῖοη, ἔγοτῃ ἐπθ ὑγεββ οὗ Ε. Ὠ)]άοῖ. 

6. Νονυμι Τοϑίαπιθπίαῃ Ψυ]ραίς ΔΙΌ ΟὨἶ8, Ἰυχία Τοχίατη ΟἸΘΙ ΘΠ 018 
ΥΠ|. Ἐοιμδηαπι, οχΣ ΤΎρορτ. Αροβί. δίς. ἃ. 1692, δοουγαῖθ ΘΧΡγΘΒΒΌΣΩ 
Οαπη νΔΓΊΔΗ ΓΙ θ0.8 ἴῃ ἸΔΓσΊη6 ἸΘΟΙΙΟΠΙ 8 Δη 14 1881] οὗ ργρβίβῃ 1581 11 (ας 5 
οἰπὰ Μομαβίογι: Μοηΐ8 Ατϊδία ἴῃ Εἰγυτχία, παης ΒΙΡ]]οΙἤΘοθ ΕἸΟΓΘΙ 25 
Τδυγοπίϊαης Μοαΐοθρ, βθο ΥΙ. ΡΌ Οἢγ. Ῥυιηῖββἃ οϑὺ οοιησηθηΐδίϊο 46 (οαΐοα 
ΑἸηϊδῦπο οἱ  οσβίοπο 1αἴϊηδ Υ αἱραῖα : οἀφηΐο ΕΟΥΔΙ παπᾶο ΕἸογθηΐθ ΕἾΕΟΚ, 
ΤΉΘΟΙΪ. Ἰ)οοεΐοτο οὐ Ῥχοίδββογε 108. 1.ρμ81:, 1840. 12 1η0. 
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ΤΗο Οοάεοχ Ατηϊδέϊηνιβ, το ἢ ἰ5 πον ομς οὗἉἩ ἴπ6 ῥτιποῖραὶ οτπατηοηῖς οὐ ἔμ6 1,οσεηζο- 
Μεραΐοοδη 1ἴθτασν δὲ ΕἸοόγεποθ, ᾿ς ἃ Ὀοδυῖ ] τηδπυβοσὶρὶ οὰ υϑ]]υτα, οὗ [Π6 Ἰαγχζεδὶ εἶζρ, 
εχεουϊοα ἴῃ ἴδ 5ἰχί οαπίυγυ. [11 σοπίδίηβ (νδὲ 15 γαγεὶν ἴο δὲ τπθὲ τν 1}}}) ἃ ροσγίβεϊ σορῪ 
οἵ ἴΠ6 σβοΐθ οὗ ἴη6 ΟἹὰ δπὰ Νενν Ταβίδπνεπί, δοοογάϊηρ ἕο {π6 νϑγβίοῃ οὗ ΨΦοοπιθ. [π 5 
Τηϊτοάυοσίοτγ Ὠἰβαυϊδἰἰίοη, τ. ΕἼΘοΚκ μδ5 ρίνθη {πε ΠΠΈογασυ Ὠἰδίοσυ δπὰ ἃ ογιεἰσαὶ ἀδβογὶρ- 
ΤἸοΠ ΟΥ̓ [π18 τηδηιβοτὶρί, ᾿οροῖμοσ τ ἢ τΠ6 ἐοβυϊπιομῖθβ οὗ νϑσίουβ ϑτηϊποηξ βοθοϊατβ ἴὸ ἐΐε 
νάΪυ6. Ὦγ. Ε. νδβ δϑείδιϑαὰ ἴῃ τηδκίηρ [ἷβ οοἢ]δϊίου Ὀγ ἰΔ6 ἤν. 8. Ε. 96τυῖβ, Ὁ Ὁ. (πον 
οἵ Μιαά)είονγη, (οῃπεοιίοαε) το τι μοπὶ ΒΘ 85 δοϊςπον]οάκοά ἢῖ8 οὈ]ραιίίοη8. ΤΉ 5 ογεῖοαὶ 
εὐϊίοη οὔ ἴμ6 1,μδεῖη Ψυϊσαιο Νενν Τοδίδπημοπί 15 Ῥοδι  }}}ν πὰ δοσυγαεοὶν ῥτϊηιθα. 

πω" Τηε Γμδεη Ψαυϊραῖς 15 ἔουπά ἰπ 411} [ῃς Ῥοϊγρίοιε οἀϊιῖοπβ οἵ {π6 ΒΙΊδ᾽6; ἀπά νασίουβ 
ΟΥμθοΣ δα το: πῆδὺ θα τηϑὲ νν ἢ, [μ6 ῥσίςα οὐ νν ] ἢ ναγῖοβ ἔγοτα ἔπνοῖνα βΒΔ)]Ππρ5 ἴο [Ὦχος ΟΥ 
ἔουν συΐπεδ5 δῃὰ πρνγατάς, δεοοσγαΐϊηρ ἰο {Ποῖτ τασὶγ δηὰ Ἄδοπαϊκίοη. 

[1.1] ΟὍτηῖο ΨΈΒΒΙΟΝ. 

1. Θυδίυον Ὦ. Ν. 968 ΟἸ γα Ἐν ηρ  ]Ιοσυτ Ψ ΘΥβίοη68 ρογαπῦσαυ ἄπδ, 
Οοίηῖοα 5861}. οἵ Απρ]ο- ϑαχοπῖοα: αἀὐδγυχη 1118 6Χχ σοοθογγίαο Οοάϊοα ΑἿ- 
σοηΐθο ΠΠ0 ΡΥΙΠιὺπι ἀσργοιμϑιύ ΕὙΔΠΟΙΒΟι8. ἐ π|ι8, ΒΕ. Ηδης δυΐοπὶ οΧ 
οοὐϊοῖθυβ Μ 55. οο] 1818 οἰμοπάδι 8 σοουᾶϊ ουχαγι ΤὨΏοΙΩδΒ ΜΆΓΘΒΟ 4118, 
ΑὨΡ]ὰΒ : ουὐυ8 οἴαπη ΟὈΒΟΓΥ ΔΙΙΟΠ68 10 ΟἰΓΌΙΏαι6 ὙΘΥΒΊ Ομ πὰ Βα ηθοϊιηΓΓ. 
Του γῇ, 1665. 41ο. 

ΤΏοΓγο 816 οορὶθβ οὗἉ {πὶ8 σοῦκ, ἂς. στ ἴῃς ἀδῖο, Απιβιογάδπι, 1684, ἴθ (86 «ἰδ; δὺς 
ἴδοβε δἃγὸ ἴπ6 βαῖμο οἀϊιΐοῃ, τὶ ἢ ἃ ποὺ (1116 ῥα ζα. 

2. Ὁ. Ν. ὅοβὰα Ομ γῖϑεὶ 585. Ενδηρο]ῖα, δὸ ὈΠρΡΏ1]α Ἑοἰβοταπι ἴῃ Μαβί8 
δρίβοορο εἶσοα δῃηπὺμ ἃ παΐο ΟΠ τϑίο ΟΟΟἿΧ, ἐσ ασοο ΟΘοιμϊοὰ ὑγδηβ] δία : 
ΠΌΠΟ ΟΠ ΡΆΓΆ]]6118 γουβι μΊΡυ.5, ὥνθο- οἰ οᾶ, Νογυφηᾷ βθὺ 15]δηαϊοᾶ, οἱ 
Μψαυϊραϊᾷ 1,αὐπὰ οαϊ [ἃ ἀοογρῖο ΒΤΙΕΕΝΗΕΙΜ. Αοο641}] ΟἸοββαγίυμῃ {ΠΡ 
(οιβίσυμ, Ἰπρι 8 δ ΠῚ θ8 ροσ Εἰ  ππῖὰπὶ, πυποὸ οἰΐαπιὶ ὥϑὅνθο- οἰμοᾶ δυο- 
ἴαχα οἱ 1Ππδίγαΐατῃ ΡῈ. ἀδθογρίαπι ΒΈ ΘΓ Π6]. ὩΟΟΚΠοΙΐα, 1671--70. 4ϊἴο. 

8. βδοσογῦιτλ ΕὐνΔηρΡΟΠΟσ πὶ  ΟΓβῖο (αοίῃϊσα οχ Οοαϊοα Ασρθηΐθο διηθῃ- 
ἀδία δἴαυπο βιυρρὶοῖα, οὐπὶ Ιηἰογργοίδίλομθ [,αἰπα οὐ Απποίδοηιθυ8 ΕΤΙοὶ 
ΒΘΉΖΟΙΔ ποπ 118 ῥγιάθιῃ Ασομ ρ βοορὶ {Πρ88]16η 818. Ἐ1ά 1, ΟΡ ΒΟΥ Δ Ό ΟΠ ΘΒ 
5.85 84] 6οἱτ, οἱ ἀὐτατησηδέσατῃ (οί σάτα ργωτηϊδιῦ Εὐνατάυβ ΠΥ0Ὲ. Οχοπηὶϊ, 
ὁ Τγρορστάρῃθο ΟἸαγεπάοπίαπο. 1750. 4ϊο. 

Τῆς δοδὶ οἀϊιίοη οἵ ἴπ6ὸ Οοίπὶς νοσβίοη οὐ τὴ ἴουσ Οο5ρε6]8: ἰὲ ττἂᾶβ Ῥγορασοὰ ἴον. ἴΠ6 
Ῥτοβ8 Ὀγ (Π6 ἰοαγηοά Ετὶς Βϑηζοὶ, δυςῃθίσῃορ οἵ [7058] (ηοὸ πιδᾶθ ἃ πονν σΟΡΥ ἕτοιμη ἴΠ6 
οτἰ σίπδὶ τηϑηυβοτρί); δηὰ νᾶ ρυ δηθὰ δῆογ ᾿ἷβ ἀθοθαβθ ὉῪ Μν. ἴωψγ6, δὲ Οχίοτγά, ἱπ 
1760, ἴῃ 5π|4}} ἔο]Ϊο. [1 15 ἐεχοουΐϊθα ἴῃ Οοις ἰοίϊοτβ ἢ [ἢ 6 δγγουβ οὔ {πὸ ρσγϑοοάϊηρ οαἀττῖοπ5 
ΔΥΘ σοττροϊοα ; δηά τηδην οὐὗἁἩ ἴΠ6 νᾶτγίοιυβ ἰδοϊΐοτβ, ψ1{}} το ([Π6 Οοίμὶς νογείοη γῆ 5 
1η6 Οτοοῖκ οβίδιποηΐ, ἀγὸ τοιηδγκοὰ πὶ [πὸ ποῖοκ. 

4, Τ]ρΡΙΒΙς Μογβῖίο (οί οι ποπηυ]όσαα Οαριίατα ΕΡ᾽βίοϊ Ῥαὰ] μά 
Ἐοϊλδηοβ, 6 Οοἄ. ΒΙΌΠοΙΝ. (ὐοΙρῃου θγίαμα,, οαπὶ (Οὐοπητηθπίδτ β ΕὙΔΠΟἶβ6ὶ 
Απίοπϊὶὶ Κνιττει,.. [1762.] 4ἴο. 

'ΓΠ6 ἔγαρτηοπὶ οὗἩ ἴῃς Οοίδς νογβῖοῃ, ρυϊηϊθα τη {18 μι] σδίϊοη, π85 θη τορτγιπίοα, ἴῃ 
{ἢ 6 [0] οτος δγιῖοΐϊθ, δα αἶϑὸ ἴῃ ἴπὸ Αρροπάϊχ ἴο [Π6 βοοοῃᾷ νοϊυτης οὗὨ Νῖγ. 1 γο8 ϑαχοη 
κηὰ Οοίδὶς 1, διη ὨΙοιοΠαγΥ. 

ὅ. Ἐταρτηθηΐβ Ὑ Οβ'οη18 {Π]Ρ} 1] Δ, σοπίϊποπῆα Ῥαγίϊοι]αβ δ αυοί Ἐρὶ- 
βίοϊ Ῥδὺ}} δὰ Ἐοσθδῃοβ, εχ Οοάϊος Βδβοτρίο ΒΙ]Π]οὕμοος ρου Ὀγίδῃς. 
ογυΐα, οὐ ἃ ΕὙΔποῖβοο Απίοπϊο ζηϊ61 οαϊΐα, σὰπὶ δα υοῦ δηποίδι ΠΣ ιι8 
{γΡ18 τοδάϊία ἃ 7] δηπο [Ηπε. Αοοράπηΐ ἀὺς [᾽ββοσίδ οημθβ δα ῬΆ1]ο]ο- 
βἴαπι Μία:3ο- οἰ βίολση βρθοϊαηίθβ. Ὀὔρβδ!α, 1768. 4ϊο. 
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γο ΑΙ πέϊομέ Κεγδὶοη. ΓΡατγί 1. (Π. 1. 

6. Φομαπηὶβ 80 13ΗῈῈ δογιρία Υ ουβίοποιῃη [ΠΡΕ]δηδπὶ οἱ Τϊηρσαδ Μωβο- 
(οι ίοδτα 11] υϑγαηῖα, Δ ᾿ρ8ο ἀοοῦββίτηο διυσίΐοσο διημθπάδία, που βαι6 80068- 
ΒΟ θὰ5 δυιοία, 18πὶ ν6͵ΓῸ ΟὟ ργϑϑίδη πὴ ἃ. Τασι δίθιῃ οο]] οί, οἵ πὰ οὑϊὰ 
8.1118 ΒΟΓΙΡῸΒ 51Π}1}18 ΔΓΡ ΤΩΘΗΤ οαϊία, ΔῸ Αηίοπῖο ΕΥ̓ άΘσῖοο Βυβοβίησ, Βοσο- 
11η1, 1778. 4ϊο. 

ΤῊΪ5 νοϊαπιθ, το ἢ 8. ποῖ οὗἨ νοσῪ ἔγεφυθηξΐ οσοιγτοπσο, σοπίαϊῃς ἴῃτοῖβ ἰθατποὰ Ὠ]8ηυ}- 
διτίοη, ἱπειι]οὰ Ὁ]. 1145 1Π]]υϑίγαξυϑ; νατῖοιι5 ἔγαρτηθηΐβ οὗ {Π]ρἢ1]5᾽8 υουβίοῃ ; ἔνθ ἀἴββϑῦ- 
τδιίϊοῃβ 1 υδιταῖινα οὗ τποπὶ; 8 βρϑοϊτηθη οὗ ἃ Ο᾽οββϑαυίυπι {ΠΠΡ.1]δηυτη, τσ ἢ ρτοίμοος ὑτοῆχοα 
ἴο 1. ἴη δὴ Αρρϑῃάϊχ, π6 οἀϊΐίον μα8 βυθδ)οϊποα ἀϊβεογίδιοηϑ οα {ΠΠΡ1145, ὑν Ηθυρε] 8 
(ἢ τοτδγῖβ ου ΗἩθαυροίΐυ5 γ Οεοἰγὶς ἢ 5), Εϑθογρ, δηὰ ϑερἀοττηδηῃ ; βρϑοϊτηθηβ οὗ ογὶτἰςαὶ 
οΡβογνδίῖοηβ οὐ ἴμε οἷά Οοιπῖς ἐγϑηβίδιίοη οἵ ἴῃ Οοβροΐβ, ὈὉῚ Φοπη Οοτάομ, ἃ Ἰοαγηρά 
δοοιεῖβῃ δανοοδίε ; δῃά ἃ ἀϊββοσίδιϊοη ὕὉγ Ὑδομέοσ, οὐ πὸ ἰδηρυαρο οὐὗἩ 6 (οάοχ Ατ- 
ξοηΐοι!5. 

7. Ὁ18]6458 (σοί ίβομο Β1Ρ6]- ἀθδογβοίζαηρ, ἅ16 αἰτοϑίθ Οοσιμδπίβομα Ὠγκυπᾶθ, 
ΠΔΟΝ γ᾽ ἢ8 Τοχί: τηἱΐ δἰ 6 συδιμτηδί ΒΟ ῃ -τνῦ ΓΈ ΠΟἤ θη 1,6 ᾽ Π]βο θη ἴΠ6Ό6Γ- 
βαοίζυῃσ, πᾶ οἰπϑῖ (ἀ]οββαγ, αὐβρθαυθαϊϊοὶ γοη ΕὙΘαΓΊΟἢ 81] ΕὝΤΌΑ ; 485 
ΟἸοββασ υτρϑαγθοὶοῦ νοὴ Ὑ. Ἐ᾿. Η. ἘΕΙΝΎΨΤΑΙῸ ; υπά ἄθη Ταχύ ἤδοὴ [ἢΓΘ᾽ ἢΒ 
ΘΘηΒΌΘΓ ΔΟΒΟΙ ΤΙ ἀΘΡ 5] θΘγηθη ΗΠ βο τ ἴη ἴ7ρ848], Βογρία! ἶρ θογιομεἰρτ, 
βασηῦ ΘΙΠΘΙΡ βίο ΒΟ} -ΚΥῚ ἀβομθη ἘΠ] απ, σογβοῆθη ἀπ Βογααβροσοῦθη 
γοη Φο δπη ΟΠ τϊβίδη ΖΑῊΗΝ. ὙἾ δἰ ββθηΐ}]β, 1805. 40. 

Α Ἰεοδυπρά ρτγοΐβοθ Ὁγν 2. (ὺ. Ζαμη, ἰπ ἴδ6 Οοττηδῃ ἰδηριαρο, οοπίαϊ 5 ἃ ΠἰβίοτΥ οὗἁὨἨ 1Π6 
Οοιὶο νουβίοη, δηα οὗ τΠ6 νάτγίουβ ργεοθάϊηρ βἀϊοηβ οὗἁὨ 115 ἐγαζιηθηῖβι Τὸ 118 βυσορρά 
[Π6 ἔγαρτηθις ἘΠ σλβοὶνοβ, ἴῃ (Π6 Ἠοιήδη σμαγδοίοσ, ΤΠ ἰοχί οὗἁὨἉ Ἰῃϑη ἰβ σίνθη ἔγοπι ἃ ὑθῦΥ 
θοαυε] ἀπ οχαςί σΟΡΥ͂, τυ] ο ἢ (ἢ σο]ο ταϊεα βοθοΐαν [τὰ πα ῥτοουγορά ἴο Β6 πιδάθ ὑπάθγ 
ἢϊ5 ον ἰπϑροσίίοη, δηὰ τυ {πὸ ἀοεῖρη οὗὨ ρτγιπεὶπρ ᾿. Τα οαϊίου [645 ρ]αοοα [ἢτο᾿ς 1,αἰἶτι 
ἐγδηβ]αιίοη Ὦν ἴΠ6 5146 οΟΥ̓́ΤΠ6 ἴοχί : δηὰ [85 α]5ο δἀ ἀθὰ δῇ ἱπίου θατΥ 1,διῖη νογβίοῃ, οσ εἰς] 
ποῖο5 μ]δορα δὲ {πὸ οοίϊ οἵ βαοΐὶ ρᾶρθ, ἀπά δῃ ιἰβέογίοαὶ ᾿πιστοἀμποίίοη. Ὁ θβο δζγὸ ἰο]ον οα 
ὈΥ 4 Ογδπιπιαῦ οὔ τῆς Οοἴῖο ἰδησυάσο Ὁγ Ε, Κι. Εἰ]άα, δηὰ Ὀγ 4 Οοιἴμῖς Ο]οββαγυ σοτηρὶϊοά 
Ὀγ ΥΥ. Ἑ. Ἡ. οεϊηνναϊά. “Ὑπὸ ἰοχῖ 15 σαγοβα} ν ρίνοη ; ἔδο σταγλπιαῖϊοδὶ δηὰ οτὐὶτῖοδὶ 
ΤοηαγΚ8, δἀαοά ἴπ 16 τηδγρίη ἰοΐονν, τὸ 5ῃοτγῖ, ἀἰγθοῖ  Υ ἀρρ]οὰ ἴο ἴῃ6 ροϊπῖ, δπὰ νυϑ]] 
οΟποεϊνρα ; δπὰ {6 ψ 016 οὗἩὨ [Π6 τὶ ἢ ἀρρᾶταῖι8 οὐ ἔπ Ὀοοκ ἴθ νϑὶ υ8}0 16." --- (Ηρ [πιγοά. 
(ο ἴ6 Νονν Τοβῖ. ὃν Ὧτ. Ῥ αἷϊ, νοὶ. 1. ρρ. 487, 488.) Α ΘΟΡΥῪ οΥ̓ [18 ουτίουβ δηά ν᾽ 80] 
τγοτὶς 15 1 ἀπὸ ΠΌγαγΥ οὗ ἢ Βγι 5 Μυξουτη. 

8. ΟΆ148. γοίογιβ εὖ Νουνὶ Τοβίδμμθητ Ὑ᾽ ουβιοπ8 ἀοίμϊοα ΕἸδρτηθηΐία 
ας βϑυρογβϑαηΐ, δα ἤάδοιῃ (ὐοἀά. οαβιϊραία, Τιαὐϊ πη αΐα ἀοηδία, δαἀποίδεϊομα 
οὐ οᾷ ᾿πβίγαοία, οὰπὶ (ἀ]ΟΒΒΑΙΙΟ οἱ Οὐδιιτηδθοβ, Γάπριθ ΟἰΠἾ685, σοπ᾿ ποῖῖδ 
ΟυὙ]8 οα!ϊάογαπί Ἡ. (ὐ. 46 ΟΑΒΕΙΕΝΖ οἱ Ὦγ. . ΟΕΒΕ. ΚΟ]. 1. δῃᾶ νοὶ. 11]. 
ΡΆΓΒ 1. ΑἸΓΘΠ αΓρῚ οὐ Προ, 1886---48, 4ϊο. 

Ι͂ῃ 115 δα! ἴοι ἃτα σοτηρτίβοα 4]Ϊ {π6 ἐγαρτηθηῖς οὐ [ῃ6 Οοἴῖς νοσβίοη οὐ ἔθ Β10]6 νυ ῃΐοῇ 
δῖα Κποτῃ ἴο "Ὲ οχίδηί. ὙΤΏΘΥ ὅτ δοουγαῖοὶυ ρῥγίπιθά ἕγοιη 1π6 Ὀοδὶ Δ53. δπὰ ογιτοαὶ 
οὐϊίομ5, ὑπ νϑυουβ γοβα 8 οὗἨ σῃῖοἢ ἅτ Ὄχῃἰδ6ἀ ἴῃ 1π6 ποῖοβ. ὙὍὙμὸ ἐγαρτηοηῖβ τὰ 
Ῥγδοθάραά ὃγ Ἰοραγποά ργοϊοβοίμθπα, ἀϊϑουββίηρ ἴ[Π6 ΠβίοΥυ δπά οὐ εἰσαεὶ ναϊια οὐὗἁὨ τπ6 Οοίπὶς 
εγβίοῃ, διά {Π6 νατίουβ Μ85. οὗὨἨ ᾽ξ το ἀγὸ ργοβογνθα ἴῃ ἡ βδγθας Πργαγῖο. ΨΜοΪ. 11. 
Ῥατγὶ 1. Ὀεβι θα ἐπ ἵγαρτιηθηῖβ οὗ (86 Οοιμῖς Ψεγβίου οὔ ἐπ ΟἹὰ “Γεβίαπιθηϊ, σοῃίαϊη ἃ 
Ἑοτμηρ είς Οοιμὶς ΟἸοβδαγγ. Ρασὶ 11., σῇ οἢ τᾶς δηπουποθὰ 88 Ὀτοραγίηρς ἴου ρυθ]οδιίοη 
γγ ἤθη [ἢ 5 βῃδοϊ ραββθά Σῃγου ἢ [Π6 ᾿γαββ, ἰδ ἴο σοῃταΐη ἃ Οτδιῃγδν οὗ ἴπ6 Οοιμὶς Ἰδησυδρο. 

9. ΤΠ αοίμῖς (Λ08ρ6] οὗ ϑαϊπί Μαίΐμον, ἔγοτα {π6 Οοάοχ Ατροπίθαβ οὗ 
{8π6 ἔουτίῃ Οδπίατγ ; 1 0Π6 σογγαβροηᾶίηρ ἘΠ] 8}. οὐ ϑάχομῃ, ἔἴγοστῃ [86 
θυγβδιη Βοοῖς οὔ τπ6 οἰριίῃ Οδπίαυγυ, ἴῃ Εοιηβη ΟΒαγδοΐογβ ; ἃ ἴθ] ἘΏΡ 15} 
1,6ββοῃ οὗ θδ0} ; δηα Νοίββ, Π]|υϑέγαιοη8, δὰ ΕΠ Υτηο]ορίοαὶ Ια Β᾽ 0 Π5 Οἢ 
Ὀγρδηίο Ῥυποῖρ 68. Βγ ϑαηθθὶ ἨΈΝΒΗΑΙ, ΜᾺ. Ιμοπάοη, 1807. ὅνο. 

10. Ενδηρο!!! βοουσπάππη Μαἰδυτα Ὑὶ ογϑῖίο ΕὙΑποῖοα βθοο}} ΓΧ. προποη 
Αοιμῖοα 8ωο. ΠΥ. χυοδᾶ βυροτγοδί. ἘΔ αὶ . Απᾶάτοαβ ΒΟΉΜΈΙ Ἐπ. ϑίαι- 
δατῖ πᾷ Τυδίηροη, 1827. 8νο. 

ΤῊΙς ψΟΥΚ τνᾶβ ΡΟ] βῃοα Ὁγ Ῥνοΐδεβον βοῃτῃο]]οτ, ἴο 1] υϑέταϊο πἰ5 Ἰοοΐατος οἡ [Π6 ΘΟ στη 
1ιδηρύαρο δηὰὶ 1 ογαίατο, ἀεἰνοσρὰ ἐπ 1Π6 {Ππἰνογβιιν οὐὗὁἨἁ Μαυηϊοῖ, [ΙῈ σοπίδίπβ {πὸ Θοβροὶ 

- οὗ δὲ. Μαιίδον ἰπ ἐπα Εταηκιϑ αἰαϊαςῖ, ἔγοπι α Μ8. οἵ Ταιΐδη β Ἡδυτθοην, οὔ ἴπ6 ἡἰητἢ 
σΘηζΓΥ, μγοβοτνθά ἴπ π6 1ἰθταγν οὗ 8:1. 41], ἴῃ ιν τζουϊαπά, ΤῊ ἤαρταθηῖβ οὗ 1η6 ΘΟ 
Ψεγβίοη ἀγὸ ρίνϑηῃ δοοοτάϊηρ ἴο τ1π6ὸ Οὐάθχ Ατροηίθδιβ, απὰ πο τοτηδίηβ οὗ {π6 Οοἱῆϊο Μοσβῖοι, 
ἀϊδοονογοά ὕ"γ Μαὶ δπὰ (ουης (βϑιρ]οη!. Α οοτηρατγίβου οὗ ἔμοβα ἴννο νϑγβίοῃβ τὰ }} 5ῆον, 
ἴῃδὲ {πΠ6 ΕἾΔ 58} δηά Οοίθῖο ἰδηριαοβ ἅτ ΟὨΪΥ ἀἰαϊοςῖ8 οὗὁὨ {δ βᾶπηθ δπίθπς Ἰδηριδρο, 
ψ πιο τὼ 1Π6 ἰαρ56 οὗἨ δβρὸ5 πᾶν ργδάῃν ἀϊνογροα ἔγοτη δαςοὶὶ οἵου, 

πῃ 



οοῖ ΥΙ. ὶ 4. ϑοίαυοπὶς απα Απσίο- ϑαχοπ Κεγβίο" δ. 7] 

11. Αὐδερτπρ ἀ68 Ενϑηρ6}}} “ΟΠ ΔΠῺ1Β ἰπ (ἀοίβομα ῤγϑομα, δὰ8 Ἐδ- 
ΤΑ ΒΟ Π6 ἢ πα ἤδΥ Πα Ἰβοῆθη ΗΠ βο τ θη : ποϑὲ ἴθ᾽ πΙβοῆθη ΤΠ θογβοί- 
Ζυηρ, ὈοΙοσθηάθη Απμλθγκυηρθη, σ᾽ ΒΟ Προ Τπίογβυσμαηρ, (ΟΕ 50 ἢ- 
Τἰοἰπίβομθη Ῥ͵οογίοσθυοιθ πὰ ϑοΒγ ρτοῦθη.. .. ... Ηδγδυβραρθῦθῃ 
ψοη Η. Ε᾿, ΜΑΆΒΟΗΜΑΝΝ. Μουηΐϊοι, 1884. 4ϊο. 

ΤῊΝ 5 ρυ ] Ἰοδέϊοη σοτηρτίβες, 1. Ῥογίίοῃβ οὔ [1:6 6ο8ρεὶ οἵ 8ι. Φοδη ἱπ πο Οοιδίο ἰδηρύαρε 
διὰ «δασδοίογβ, δῖοι. ἴῃ6 τηδηιβοσιρίβ μγοβογνοα αἵ οιηο δπὰ αἱ Μιίδη; 92. Τηε Οοιδμὶς 
νογβίου, 1 ἃ 1 ατῖη ἰγδηβίδιοη οἱἁ ἴξ, θοῖἢ ἴῃ Ποπηδη ἔγρο, δῃά ψν τ νατίουβ τοδάϊπρβ δὲ 
πε ἰοοί οἵὨ {6 ρᾶρα; ---- 3. Αἢ δοοουηῖ οὗ ἴῃς Μαπιυδοτιρῖβ υδοὰ ἴοσ (ἢ)]15 σγοσῖκ ; --- 4. Αἥπ 
Τηφυΐγν σοηοογηϊηρ ἴΠ6 δαῖμον οὗ ἴ1μ6 Οοιμίς Μεγβίοῃ ; -- 56. Απ Ασοοιπὲ οὔ [πα [πἰτοάμυς- 
το οὗἉἩ (ΟἸγἰ βεϊδαϊυ διποης ἰΠ6 Οοἴῃβ; .---- 6. Α ΟἸοββαγυ ; -- δμὰ 7. Αἢ Αρροπαϊχ οὗ Ρδ.- 
Ὀδτοιις ποτα (ςὨ]οΗγ οὗἁὨ Οτεεὶ δηὰ 1 δἰΐη οτὶ σίη}), δῃηὰ ἃ 1,151 οὐ ργοροῦ πδῆμεβ οὗ ρογβοῃβ ἡ«πὰ 
ΡΪδοοβ. 

12. ὈΠΡΒΙ Ῥαγίίυσα Τπραϊίδγαπι, ἴῃ ΑἸ ὈΓΟ: 818 ῬΑ] ΡΒ βί18 Δ0 Αηροῖο 
ΜΑΙΟ τϑρογίδγυμη, ρθοιτηθη, ΘΟΠ] ΠΟΙΒ ΟΌΓΙΒ 6] υβάθιῃ Μ811 οἱ (ασγοὶ Οοίδν! 
(ΒΕ ]]Π]ομφὶ δα. Μοάϊοϊβηὶ, 1819. 4ϊο. 
ΤῊΝ τοσκ 15 1] υβίταϊοαὰ ὈΥ ἔνο ρἰδίθβ ; (πὸ ἤτγβέ σοπίδϊηϊηρ [86-51:1}1}68 οὗ [86 (οάϊοο5 

Ἀοδοσρεὶ, αἰδοονογοά 1μ ἴΠ6 Ατηθγοβίδῃ 1ἰθγαγγ (οὗὨ νοῦ βοιὴθ δοσουηξ 88 δἰτοδὰν ἤθϑη 
κἰνθη), δπὰ {86 οἴποῦ οοῃίδιηὶπρ ἃ ἔλο-ϑἰγα1}6 βροοϊπηθη οὗ ἃ Οτοοῖς πηδι μα πηδιοαὶ ἐγοδῖῖβο, ἱπ 
τ Ὠ]Οἢ (Π6 Ὡδῖηοβ οὗ Αὐομιπηθὰςβ δηὰ Αρο]]οηΐι5 ἀγα τηϑηϊοηρα, δηά ψιϊο (αγάϊηαὶ Μαὶ. 
ἀϊξοονογοὰ υπᾶϑσ βοηο 1 οταραγα 1, δἰ τυϊτηρ οὗἩ ατοαὶ δητ αι εν. 

18. ΌΠΡΒΙ]α Οοἴίοα ψεγϑῖο Ἐρ βίοϊς Ὠὶνὶ ῬδᾺ] δὰ ΟΣ πίἴο5 βθουηᾶξ, 
4ύδπι 6χ Ατηθγοβιαπᾶ ΒΙΡ]οι μοοὰ ῬΑ] πηρβαβιῖβ ἀθργοτιηρίϑῃ,, οὕτὰ Τπΐεγρτο- 
ἰδίίοπο, Αἀμοίβεοπιθυδβ, (]οββασίο, δα] ΟἌγο] 8 Οοἴανιυβ (ΟΑΒΤΊΙΟΝ 8. 
Μεαϊοϊδηὶ, 1829. 4{ο. 

14. (οιῖοε Ὑ᾽ ογβίοηβ ΕἸ  ϑίοϊασιιη ὶνὶ ῬδᾺ] δὰ (ὐδ]δίαβϑ, δὰ ῬἘ]]1ρ- 
Ῥϑηῆβοϑ, 84 ΟΟ]οββθηβοα, 8ἀ ΘΒ ΟΠ ΘΟ 868 ὈΥΤηρθ, αϑὸ Βυρογβαηΐ, 6Χ 
ΑἸ γοβίϑηδο ΒΙΡ]ΠΟΙΠΘΟδ6 ῬΑ] Ρ86850158 ἀδργομηρῖα, οατ δαἀποίαιοηϊθαβ, οαΙαἰΐ 
Οβγο]υΒ Οοεἴανὶυϑ (Αβτι ον ῦθ. Μραϊοΐβδηὶϊ, 1885. 4ϊο. 

[1.1 ΤΕ δοιάνονιο ΝΈΕΕΒΒΙΟΝ. 

ὙΥ Γν]α, βἰποίζ Κηϊρὶ, τοί ΠΑΡῸ ἱ ΠΟΤΔΡῸ βαν]θία ΡΟ] δίκα Β]ονγθηβκΚυ.---- 
ΤῊ ΒΙΡ]6, {π80 18 ἴο βαγ, {π6 ΒΟΟΚΒ οὗ τπ6 ΟΪα δπὰ Νὸνν Τοβίαμηθηΐξ ἴῃ {Π6 
δοϊανοηῖο ἰδηρσααρο. Οδίτγορ, 1581. [ο]10. 

Τηὶς ἰ5 πὸ οὐϊτίο ῥσγίποορβ οὗἉ [πε ἐπέϊγε δοϊανοηῖς ΒΊ 6: δὴ ἱπίογοβδεϊηρ δοοοιπὶ οὗ να- 
τους ρτουίουβ οὐ! ἰοηϑ οἵ ἀδίδοποα ροτίϊοηϑβ οὗ ἰῃ6 ΟἹ δπὰ Νουν Τοβίδιηθηῖΐ, α8 νγ}}} 8δβ οὗ τῃ6 
Ραΐηφ θοβίοινοα ἴῃ οσάεσ ἴο τοπάδγ {Π}8 ἱπιργεββίοη σογγθοῖ, Ψ1}} θῈ ἔουπά ἴῃ Ὦγ. Ηθηάοσβοη᾽ 5 
Βι]1ς4] Βοβοασοθοβ, ρΡ. 18---82. ΟἸοτηεηὶ ( ΒΒ] οί. Ουτίθιιθο, ἴοτη. 1}}, Ρρ. 441---444.} 
Βα χίνθῃ ἃ τηϊπυΐα ἀοδβογίρἝϊοη οὗ 1 ; ἴο νοι τ. ὨΙδάϊη δοκηον]εάσοβ Ὠἰπηβοὶ  ἱπάοἰεοὰ 
ἴον ρατὶ οὗ [5 δοοουπὲ οὔ Εγὶ ϑρθποοσβ σορυ. ( ΒΙιδ]οιμθοα ϑροποογίδπα, νοὶ. '. ρὑρ. 90--- 
93.) Βυῖ ὯὮτ. Ηοπάεογβοη, ἔγοπι 15. ταβϑίάθησθ ἴη Ειι35ῖ8, δηὰ 15 οὐ τἰοαὶ δοαυδπίδησο 
ψ ἢ τῃ6 ϑεοϊανοπῖο ἰδηρσυδρσοα, Β85 θθοη ΘΩΔΌΪοα ἰο δά ἀ στηυςὶ ἱπιροτγίδηϊ ᾿πογτηδίϊοη ( ἢ ΐο 
ἄοος ποῖ δάπιϊὶ οὗ δυτ ἀρπιθηῖ) το] δῖϊνο ἴο {Π18 ἀπά ἴο βιιρβοηιιοηΐ φαϊεοηβ οὗ [ΠῸ ϑδε]ανοπὶο 
νουδίοη, ἢ] οἢ τὴ 85 τιον ὑπκηονη ἴ0 ἴΠο86 ὈΪΒ]ἸΟΚΤΑΡΠΘΓΡ, ---- ὅε6 ἢϊ8 Β10}}6 41] Ἐ Θβοαγοθα, 
ΡΡ. 83.---86. 99---103. 

[1ν.] ΤΠῈ ΑΝομΟ-ὅΆχον ΨΈΚΒΙΟΝΒ. 

1, Ηορίαΐουομυβ, δον 9οῦ, εὐ Εὐνδηρϑίϊυτα ΝΙοοάθτ, ΑΠρ]ο- δα χοπίςο. 
Ηϊβίοσία" Φυ ἢ ΕἸαστηοπίαμα, Ὠδπο- ϑαχομηῖςο, ἘΔ πο Ρυμιπὶ οχ 
Μϑ95. (οάϊοῖθυβ Εἀνναγάυβ ΤΠΎΤΑΙΤΕΒ. Οχοηϊα, 1699. ὅγνο. 

ΤΏο Αηρίο- ϑαχοη νογβίοη οὗ με Ἐορίδίθυςϊ, ἰδὲ 15, οὔ {πΠ6 ἔνθ ὈοοΚΒ οὐὁἨ Νίοβοβ δπά {8 
ὕοοκε οὗ 7οβῦυα δηὰ 9υάχε8, νγαβ τηδάο ἰοναγάς (ΠἸ οἶοβα οὗὨ ἴδ ἔθ σοηξυγΥ γ ΖΕ] τς, 
ΟΠ ίβμορ οὗ Ὁδηίεγθυῦν ; δῃὰ τγα8 ρυ ]Π5ῃ6α ὈγΥ Μν. ΤΉνναἰἴε5 ἴγοτη δὴ υπίαιιθ τηδπυβοτὶρὲ 
Ῥγοβετυεὰ ἱπ ἴμ6 Βοαϊοίμη 1ἰγαγγ. Τῇ ὈοΟΚ οἵ “00, αἰδο ἰγδηβϑίδιθοά Ὁγ 2Ε]) τς, πᾶς 
Ρυϊηϊοὰ ἔγοπι ἃ ἰταηβοτῖρι οἵα Μϑ8. ἰὴ τς (οιτοηΐδη ΓΟ τατΥ (πον ἴῃ ἴῃς ΒΥ ἰϑἢ Μυβουπι) ; 
δηά 186 δροστγυρθαὶ Οοβρεὶ οἵ Νιοοάδηιυ, ἽΝ )υμῖυ5᾽5 ΠΟΡΥ οὗ ἴΠο οτὶρίπαὶ πηδηιβογῖρὶ ᾿π 
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{π6 Ζὐἰθτγατν οὗ Οούρυβ Ομ σίδεὶ Οὐ] ]ορο, Οδιιρτι ἀσο. Τῆς Πδη8}- ϑάχομ υθγβίοῃ οὗ [86 
Ὀοοὶ. οἵ ΨΦυάῖ (64 ἴταρπιοηὶ οὗ “νοι ἰβ σίνοη πη ἴμ6 ρυ]]ςαίϊοα πον πάθος ποίῖς6) νας 
τηδᾶςβ ἀυτίηρ ἴπα6 εἶπια τυθθη ΕὨραπὰ στγοπποὰ ὑπάον {πὸ γόοκο οὔ [μ6 Ὠδηῖβῃ ἰῖηρθ. Α ἣν 
ποῖδϑ5 οἡ ΖΕ τὶς Β ῥγοίδοθ, δῃὰ βοπιο νδτίους τοδαϊηρβ οοἸ]θοϊοα ἔγοτῃ δὴ Απρὶο- ϑάχοη ἔταρ.- 
ταδηῖ οὔ ἴμ6 Ὀοοῖκ οἵ Εἰχοάυ5, ἀπά {πΠ6 ρβοιιάο- βοβροὶ οὐ Νιοοάοσπιιι, οἰοβα {μῖ5. σιγίουβ δὰ 
ΤΆΤΟ νΟ] τ Ώ6. 

2, Ῥαϊζογίατη Πανὶ [,δίϊπο- ϑαχοπίουπι Υὶ οἴτιδ, 8 Δ Πη6 ΒΡΕΙΜΑΝΝΟ, 
Ὁ. Ἡδητνὶοεὶ ἢ]. οδἀϊδαπι 6 νου ϑυββίπηο Ἔχθαρ]δῦὶ ΜΙ. ἴῃ ΒΙΘ]οΙΠΘοα, ἱρ8118 
Ἡδησὶοὶ, οὐ σαν ὑγἰθιι5 41118. ΠΟῚ τ Ὲ]ἴο τηϊηὃδ νϑίιιδι18 οο] τη. ἸμΟΠα ΠΏ], 
1640. 4{ο. 

8. ΤΑΡτὶ Ῥβδὶ πποσαπι Ἔγβῖο δπίΐαυδ ΤΠ ιαἰΐηα ουτῃ ῬΆΓΆΡΗγαϑὶ Απρὶο- δα χ- 
οπὶοᾶ, ραγίΐπι βοϊυ(ἃ ογαύϊοηθ, ραγίϊτω πποίσὶοᾶ, οοιηροβὶΐα, ἢ ΡΥ. πὶ 6 
Ο(οά. Μ5. ΒΙ10]. Ἑδρίς Ῥαγιβίθπδὶβ ἀοβδαιηρία. Εἰ Βοπ]απΐη ΤΉΟΗΕΡΕ. 
Οχοηϊὶ, 6 ΤΥΎΡοΟΡΤΆΡΒΘΟ Αοσδάδμΐοο, 1885. 8νο. 

Τῆς Αηρίο- ϑάχοηῃ νογβίοῃ (ΟΣ σϑῖῃου ῬασδρὮγαβθ) οἵ ἴῃ Ῥβαϊσηβ, ψῃϊοῖ Μγ. ΤΉοτρα [185 
οὐϊιοά, ἰΕ 15 ῥῬγορδῦϊο, 15 ἴπ6 βαπὴθ ψὮΟὮ ψγ85 οχοοιοὰ ὉγῪ Δάμποϊτι οὐ Αἰ άπ! πὶ, Ὀἷδπορ οἵ 
ΘΒογΌογη ἴπ ἴΠ6 ΘΑΥΪΥ ρᾶτί οὗὨ ἴῃ οἰσῃτ σομζιγΥυ. ὍΠα τηϑηβοτιρῖ ἔγοπι τ ῃϊο Μσ. ΤΠοτρα 
[65 ρτϊ πιο {πΠ6 Απρΐὶο- ϑάχοη δπὰ 1, δίῃ Ῥβδῖοσ, πο 5 οὗ ορϊπίοῃ 15 ποῖ οἱάοῦ ἴδῃ τ δ σνθπεῇ 
σοηΐυτΥ, ἴῃ ἢ οἷ 18 γᾶ ὈΓΟΠΘΌΪΥ τυιτοη. [1 σοταρτίποβ, ἢτδῖ, ἰη. οἱὰ [δῖϊη γουβίοη οὗ 
6 βαΐπιβ, {πὸ σἤδϑπιβ ἴῃ ψῃϊοῦ 6 [89 ΞΌΡΌ]Π σα ; δηὰ ἴδ ἢα5 4150 σογτοοϊοα ον] ου 5} Υ 
Ἰτογαὶ ουτοῦβ ὁσσυγγηρ ἴῃ ἴπ6 Δηρὶο- ϑάχοη νογβίοτι, τυ οἢ 15 ΑΓΕ ἢ ρτοβο 8πα ρδγιν ἴπ 
Υ6γ806. Τῇ οχρ᾽δηβίϊοπϑ ἴγοσυθηῖ!ν ἰηϊογροβθα ὈΥ͂ ἴΠ6 ΑὩρὶο- ϑαάχοη {γαηβίδιοσ, γα οδγθ- 
[ΠΥ ῥγϊηιϊθά θαῖινθαη Ὀγαοκοῖβ.Ό. ὙΠῸ τηδηυβογρὶ ἔγοτῃ Ψ Ὡς! τιῖ5 οἀϊτίοη οὗἉ Ίμ6 Βοοκ οἴ 
ῬΞΑ]π|5 ἰ5 ργϊπῖοά, στην θοϊοησοὰ ἴο {πὸ θυς ἀ6 Βεοττί, (Ὡς. Ὀτοῖῃοτ οὐ Ὁ αυ]ο5 Ν, Κὶπρ οἵ 
Εταηςσο, τ οβα Μ 55. ἔοτται {πὸ πιοβῖ να] υ80]6 ρογίίοη οὗ (Π6 τογβί ΠΙΌΤΑΥΥ δἱ Ῥαγίβ. Μυ. 
ΤΠοτροῖβ νοΐϊυτηθ 18 θθδ ΕἸ Ά]]Υ ρῥσϊηϊθα, δηπὰ 15 ἔμ γον 1] υϑέγαιθα τυ ἢ ἃ ἴαο-ϑιτλ}}6 βροοϊτηθῃ 
οὗ τῆ πιϑηιι5οσιρῖ. 

4. (μαπηοπὶβ ΜοΟΏΔΟΝΙ ῬΑΓΑΡΏΓΑ518 Ῥοοίίοα (ἀθηθβὶοα ἃς ῬΓΘΟΙρ ΓΙ, 
ΒΒΟΓΘῈ ΡΔΡΊΠ8 Η]Βἰοσί συμ, ΔΌΒΪ ΠΟ ΔηπηὸΒ ΜΟΙ ΧΙ Χ. Απρ]ο- δαχοηϊοὰ 60ῃ- 
βογιρίδ, οὖ ἤης ργίπλυτη οαϊΐα ἃ ΕὙΔΠΟΙδοο  πηϊοὸ Ε᾿. Εν Αὐηϑίοϊοάδῃῃ!, 1[6δ8. 
4ϊο. 

ὅ. Οφάπιοη β Μοίγιοδὶ Ῥδγαρῆγαβο οἵ Ῥαγίβ οὗ {Π6 Ηο]γ βοσιρίυγοβ, ἴῃ 
Δπρ]ο-ϑάχοι: 1] δὴ ΕΠ 8} ΤΙΑΠβ᾽ίίου, Νοῖθβ, δηά ἃ  ο θ8] [πάοχ. 
Βγ Βεοη)απιη ΤΉΟΕΡΕ, Ε. 5... Ἰοπάοηῃ, 1882. 8νο. 

Οεμάπιου Ῥγ85 ἃ τῇοκ πῃ ἴΠ6 ΑΡΌΘΥ οὗ διγθοῃοβὮδ ἢ, ἴῃ (86 δηΐθηὶ Κίησάοτῃ οΥ̓͂ Νοτί]:- 
υπλῦσίδ, 'η ἴῃ6 βουθηῖ οσοπίιγν. ΕἼοπὶ ἃ τηδπυβοτρί τυϊτθῃ 1π ἔἶα τοητἢ σοηέιιγν, ψῃ]οἷ 
Ατὐομοίβθηορ ὕὕὔβμπον ῥτοβοηίοὰ ἴο Εγδηςὶβ Φυπῖυβ (ογ 6 ὙοπρὮ), ἔπε Ἰαιοτ μα] 15η θα ἢ15 
οὐϊιοη ἴῃ 1655. Τί ἰοχὶ οὗἩἨ Νγ. ΤΠ Ποτρο᾿β οἀϊοπ ᾽5 συ πάρα Ὡροη 84 σΑγοῦ] οοἸ] δτῖσπ οὗ 
(δι οὗ υπίυβ. νὰ (6 ΜΒ, ἴῃ τη6 Βοι]είδη 1 ἰΌσγαγν, ἴο τη ϊοῖ ἰδ τὰς Ὀο!υοδι πο Ὀγ 
δυηϊυ5, ἢ ΟΥ̓ ΠΟΥ τηδηυϑογιρίβ. ΑἸΣμουρὴ Μτν. ΤΠοτροβ οἀϊοη 15 ἔγοοὰ ἤἥοπι τπ6 ἵἱπδο- 
συταςῖο8 ἰῃ τ σἢ [Π6 ἢτβί οαϊτίοη δρουπάβ, γοῖ (86 5βἰδῖθβ) ἔπ6 ἴοχί οὗ ἴῃ τηδπυβογὶρέ 1156] 
15 ἴῃ ΠΌΓΠΘΤΟΙΒ ἰΠβίθη 658 80 σΟΓΓΙΙρί, 85 ἴο δαπϊξ οηἱν οὗ σοῃοθοῖυγαὶ Ἰπξοτρτοίδιίοη. ὅϑοῖπο 
ἔονν Ῥβϑβδροβ, Πουθύοσγ, ἤδνο ὈΔοα 4}} 15 οἴοτίβυ [πὰ ΘΥΘΥΥ͂ ο4568 ΠΟΤῈ 6 [85 δ]ϊοσοὰ {Π6 
(οχί, ἴη6 τοδάϊηρς οὗἩ ἴῃ6 οτἱρίηδὶ πιαπιβοτιρὶ 15 χίνθη ἴῃ ἔα ποθ. Ηεδ [858 πιγίπεν δἀάρά, 
8ἃ5 ἃ 5υρρ]οιηοηΐ, ἴῃ6 βοηρ οἵ Δζαγίδῃ, Ἵοορὶ θά ἔγοτι δὴ δηζθηῖ ϑαάχοη τη ϑογιρὲ ἴῃ (ἢ 6 
εδιποάταὶ ΠΠΌτατυ δὶ Εἰὐχοῖογσ. Α σορίοιβ πᾶάοχ δσοπο] υθβ 1Π18 ὑθδα ΠΥ ῥυϊηίθα νοϊυτηθ. 

6. Το (ἀοβρε]5 οὗ {πὸ ἔἕονγοσ Εὐυιδη 6 ]15168 ἰγϑηβ᾽ αἴθ ἴῃ {Π6 ο146 ϑάχοῃβ 
ὕγταθ ουΐ οὗ [μαἱἱπ Ἰηΐο ὑΠ6 σα]ράγα ἰουῃρ' οὗ [Π6 ΘΆΧΟΠΒ, ΠΘΎ]Ὺ οΟ]]Θοἰδα ουΐ 
οὗ δυποϊθηΐ Μίοπυμηθηΐαβ οὗ [Π6 βαγὰ ϑάχοῃβ, ἃπΠ4 ΠΟῪ ρα] }]8μ6α ον 68[1- 
ΤῊ 16 οὗ [Π6 88π|86. 1] Οπάοῃ, ῥυϊηΐθα Ὀγ Φομη Ῥάγο. 1571. 4ϊο. 

ΤΙο Απρίο- ϑάχου τοχὶ 15 ἀϊν: ἀοα ἰηΐο οἰαρέογβ, διιὰ 15 δοσοτηρδηϊθά ὈΥ͂ 1π6 ΕἸ 150 νουβίοῃ 
ἀῃ θη ἴῃ 156, ἐπ᾿ 4 ρᾶγ8}} 6] σοίτη, αἰνιἀφα ᾿Ἰηΐο σΠαρίογβ δηαὰ νϑῦβοβ, “ τ Π1οἢ,᾿" 11 18 βίδῖοα 1 
Ὁ Ῥτοίδίοσυ ποῖος, ““τῦαϑ ορβογνοὰ ἔοσ ἴπΠ6 Ὀοιῖογ υπάογβιβηάϊηρ οὗ 16 τοδάοῦ." ὙὍὙΠα οὐἀϊΐον 
οὗ ιῃἴ6 θονν ταῦ νοὐὰ πη νγα9 Νίδιπον Ῥλκκεκ; 1 ἢά5 8 ὑγοΐδοο, υυυιτίοα Ὀγ {1Ππ|ὸ οο]Ὀταϊοά 
ΤΑΑΥ το] ορ δῖ, δοη ΕὌχε, ΌΥ σσμοτ ἱΐ 15 ἀδαϊοσαῖθα τὸ Θυθοη ΕἸ] Ζαρε. ᾿ΓΠῚ5 δα ἰοη τῦᾶβ 
σατο} οοΟἸ]αιοα τ ἢ ἔουγ τηδηυδογιρίβ, ΌῪ Εσαηοὶβ Φυπῖὰ8, ἰηγ., τ᾿ οσο ΘΟΡΥ 65 ρυῦ- 
15 ὈὉγ τ. Τποῦηαβ ΜάαγβἢΑ}}, ἴῃ ράγα οὶ οοϊυμηης τῖτἢ τῇ. Οοἴθς σο] πλη5 ποίοοα ἴῃ 
Ῥ.71. Νο. 1. Δῖν. Τποτρο, πὸ Ἰθαγπθὰ δάϊου οὗ πὸ Απρίο- ϑάχοῦ Οοπροὶβ (566 {πῸ ποχὲ 
ατίϊοϊθ), ἴῃ οΠτδοίογι σης Αὐτὸ  Ιβῃορ Ῥαγκοῦβ απὰ Ὦγ, Μαγβὶ)α]}8 βαϊτοηβ, βαγβ [αὶ [ῃ6 
Ατὐ δ Ἶ8ΠοΡ᾽5 οαὐἰτου τι 6 τοχζαγὰρα 85 ἃ ἐδ  ἐὨΪ ᾿τηρτοβδίοη οὐ α ἰδῖθ πιδηιβογιρί, ἃρρᾶ- 
ΤοΠΪΥ Νο. 441. ἴῃ ἴῃ6 Βοα]οίαῃ Γἰυτατν δὲ Οχίθτα, ςπονίησς τπ6 τοηραδ ἴῃ 115 ἀθοϊπο, δα 
ΠΘη τδρί αν νοσσὶπρ ἰοτνατὰς {πὸ κ5ίαῖς οΥὗὮ θαγρατίβτη, ρους (μ6 Ὀοσίπαὶϊπρ οὔ ἰπ6 {π ] ΔῊ 
δοπῖατγ. Μδυβμ!] 5 οαλιίοπ Θχ ἢ διὲς Δ Θά] οσ, ἐβοι ἢ ποῖ ἃ ρυτογ ἑοχῖ; ψὩὶσἢ 186 δἰησιι- 
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Ἰαυὶν υπίοτιιπαία Ἰάοα οὗἉ 115 οὐϊίοτ, οὗἁ δι ρρ  γἱπς 186 οταϊββίοηβ οὐ {πὸ Αηρὶο- ὅαχον νογεϊοη 
ΒΟΙΏΟ ΕἸ Π165 (Δπα Ποῖ δἰ 8 σΥΑτΏ πη Δ(1ο8}}γΥ} ὈΥ ἢ8 ον γογάβ, ἀπὰ αἱ οἴπογβ ἥοτι [Π 6 οἷά 
Νουιπυγαδγίδη ΟἹοδδοθ, Π85 ΤΠΟΓΘΟΥΘΓ σ,οδ ΪΥ σοπίτγιυϊοα το νἱτιαῖο.᾽"} 

7. θὰ Ἡεϊρδη (ἀοάδϑροὶ οὐ Ἐηρ]186. -- ΤΠ Απρ]ο- ϑάχοι Ὑ᾽ ουβίοη οὐ [186 
Ηο]γ ἀο8ροῖ8, οαϊδοα ἔσομαι {π6 οτ μα] Μίαπιυβογιρῖβ, ὈΥ Βϑη)αμαῖη ΓΓΉΟΕΡΕ, 
Ἐ.5.Α. Ἰομάοη, 1842. ϑὅνο. ’ 

Ιπ δσοπβοήυθηςα οὗὨ ἴῃς στεδὶ σαν οὐ Αὐοθῖβῃορ Ῥαδγκον᾿ Ξ' δηὰ τσ. Μδυβῃδ 5 οάϊτ οι 
οὔ 15:6 Αποΐο-ϑαχοὴ Οοβρεὶβ, Μῖγ. ΤΏοσΡο σα5 ἱπαιιοορᾶ ἴο υπἀογίδκο ἴΠ6 ργοβοηὶ φαϊίοη. 
ΤΌΘ Ὀ4515 οὗ [με ἰοχὶ 158 ἃ τωδηιβοσιρί ἴῃ ἴΠ6 ῬΌ]1ο ΓἸΌΤΑΤΥ οὗἁἨ ἴπὸ {ΠΠ|νουσ τ οὐὗὨ (αυιτγιρο, 
ςοἸἸαῖοὰ νυ δποῖπον ἴῃ τῃ6 ἸΙΌΤΑΓΥ οὐ Οοόοτρυβ (Ὠσιβιὶ (ογ Βθηποῖ) (οἸ θα ἴθ ἴΠ6 βϑτὴθ 
ὉΠ γουβίγ. [ΙἋπ ἀουδει]} οαβ65, ἐπα τηδηιβοσῖρί, Νο. 44]. ἴῃ [πΠ6 Βοα]οΐδη 1 γατΥ δὲ Οχίοτα, 
διὰ ἴ1η6 Οοάεχ (ἰοἰἱοπίαπιβ, Οἵπο. (.. 1. ἴπ πὸ Τ  ΌτασΎ οὗ {Π|ὶ Β γι 5ἢ} Μυβουτη, ἢανα ὈΘοη 
εοπϑυϊ οὰ, Νῖν, ΤὭογρο᾽ 5 οἀϊιίοη 15 ργϊ πιο ἢ αὶ] ὈοδυΥ ἀμ δοσΌΓδοΥ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΥἹΙ]. 

ΜΟΡΕῈΝ ΨΕΚΒΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗΕ ΟἿ ΑΝῸ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊΒ. 

δ 1. ΟἜΝΕΒΑΙ, ΟΒΘΕΒΥΑΤΙΟΝΒ ΟΝ ΤΗΕΒ ΟἸΠΟΌΜΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΒ ΒΟΕΒΙΡΥΌΒΕΒ. 

Ι, ϑοεατοὶψ απα λϊσὰ ρτίοος οΥ ἐλ ϑοτίρέιμτεβ. ---Τ|. Π μά αἰξοπερές ἐο οοπῦον 
απ ἴάοα 0 ἐλεὶν σοπέοπίξ ἐο ἐΐλο ροον απα ἐἰέοταίο. --- Α σοομπέ οΥ ἐκ ΒτΒΙΙΑ 
Ῥαύρξεῦμ.--- Π|. Ληυηδον απα οεἷαδεϊεαξίοη ὁ ἐδλο Ττγαηείαἰίοης 9 ἐλε 
Βίδίε ἐμιίο Μοάεογη 7 απσιασεβ. 

1. ΙΝ ἰὲὲ ΘΑΓΪΥ 565 οὗ ΟἸ ΓΙ Β ΔΠΙΥ, ΠΟΉΘΟΥΘΓ ΔΏΧΙΟΙΙΒ 118 ὈΓΟΐΌΒΒΟΓΒ πγιϑὲ 
Βαανα ὈΘ6ἢ ἴο ὈΘΟΟΙῚΘ ΡΟΒβ6Β86α οὗὨ ἴ[Π6 Βαογθα ν ]Π|6, --- 8η ἃ ΠΟΥΘΟΥ͂ΟΣ τ] ον 
1 νγ8 τοδα ἴῃ {ΠΟΤ ἈΒΒΘΙΏ Ὁ]Π168 ΤῸΓ αἰγ 1 Π6 ἩΟΓΒΒΙΡ, --- 8111] [86 ρυ ]]οδίϊοη οὔ 
ἃ ὙΘΥΒΙΟΙ νγ88 ποῖ ὙΠιαὺ 10 ΠΟΥ 18,---- [Π 6 ΘΠ 5810 οὗ ΠΠπουδαη 8 οὗὨ σΟρ[68 ἰπίο 
16 ψοῦ]α. Τι σομβιϑίθα, πῃ ἃ στοδῦ τη ΆΒΌΓΘ, 1 ὑγΓϑῃ 5] Δίουβ ροστη! 1ηρ᾿ ΤΠ 6ῚΤ 
ΤῊΔΏ ΒΟΤΊΡΙΒ ἴο Ὀ6 ΤΥΔΠΒΟΙΙ 6 ὈΥ ΟἾΠΟΓΒ; 8Πη4 50 ἰοπρ' ἃ8 {Πα ὑθαϊοιιβ ρῥγόσθβ8 
ΟΥ̓ σοργίησ νγὋβ 186 ΟὨΪΥ ὁΠ6 ὙΠ] Οἢ σοι] Ὀ6 τοβογίθα ἴο, Ἔχ ρ] ΓΒ οὗ [16 
δδογοα ὙΓΠΙΉ, 8 τασϑῦ πᾶν Ὀ6Θἢ τ} 0116 ΨΘΥῪ 8΄ονγ. Βοΐογ {Π6 ᾿ηνϑη- 
[ἰοη8 οὗὁἨ ῬΆΡΟΣ δπὰ ργ περ, ΤπΔΠ ΒΟΓΙρΡῚΒ ἡγΘΓ6 (ἢ 6 Ο]Ὺ ὈΟΟΐΚΒ 'π π86, ἀπά 
ΒΟΓΘ ΒΌΘΉ Θχοθββίν ον ΠΙσὴ ΡΓΊΟΘ8, ΘΒΡ ΘΟ ΠΥ [Π086 ΒΊΟΝ π6ΓΟ γο]υταϊηουϑ, 
1παῇ ἴδτν Ὀ651468 7η6 τηοϑῦ ορυϊθηΐ οοι]ὰ ΑΓ ἴο ρυγοθαβα {ποτὰ 3: ὄνθ 
ΤΠ ΞΓΘΙΊΘΒ Οὗ ΒΟΠῚ6 ΠΟΠΒΙἀΘΓδίοη δα ΤΓΘαΠΘΠΑ]Υ ΟἾΪῪ ἃ Π118881. 80 Ἰοηρ' α8 
{[Π6 Βοϊλδῃ ΘΙ ρῖγα βυ 5:56 1η Εαγορα, 16 γοδάϊηρ οὗ [6 δουιρίυγοβ ἴῃ 
Τιϊϊη ὈΠΊνΟΓΒΆΠΙΥ Ῥγοναιδα : Ὀαῖ, 1π σοηβθαῦθησα οὗ {Π6 ᾿ἰγΓρΡΙΟΠ8 οὗ [Π6 
ὈΑΓΌΔΙΓΟΙΙΒ ΠΔ[10Π58, 81πα 1ῃ6 ΘΥΘΟΙΟΠ οὗὁἨ ΠΟΤ ΠΊΟΠΆΓΟΝ168 ἀροη {Π6 ταϊη8 οὗ [Π6 
Ἐοιηδη ΡΟΥΟΙ, [116 1,αἰΐη Ιαησιυδρο ὈΘΟΔΠη6 80 Δ] [6Γοα δηα σογγυρίοα, ἃ8 ΠΟ 
Ἰοηροῦ ἴο Ὀ6 16} ΠΡ 1016 ὉΥ 6 τυ π46, ἀῃα αὐ Ἰοηρτῃ ἰΐ [6]] ᾿πίο ἀ180856, 
Θχοδρῦ διηοηρ ἴπ6 ΘΟΟ] ΘΒ Δ51165. 

Ιη {86 οἰ ἢ δπα πἰπίῃ σοηΐυτίθ8, 6 πη {π6 νυϊσαῖα 1,Αἰῖη νογβίοη Πδά 
σοαβ64 ἴο Ὀ6 σ',ΟΠΘΟΓΙΑΙΥ υηάἀογβίοοα, [Π6ΓῸ 18 ΠῸ ΤΘΆϑ0η (0 βυβρθοῖ ΔΥ ἰηἴθη- 
τἴοη τὰ 186 ΟἸυτοἢ οὗ οτηο ἴο ἀορτῖνο {Π6 ΑΙ Υ οὗ [1η6 Βεγρίαγοθ. “Τγδη8- 
Ἰαϊοηβ τ γο ΤΥΘΘΙΥ τδάθ, δἰ ΒουρᾺ {πὸ κοῖβ οὗ {Π|Ὸ βαϊπίβ ΟΓῈ σΟΠΘΓΑΙΥ 
ἀδοιηθα τοῦτα ᾿πβίσιοϊινο. Του {πὸ ΠΘθοπηδῖστα 18 βαϊα ἴο ἤᾶνο οδιιβοα ἃ 
Οογδῃ σογβίοη οὗ ἴμ6 Νὸνν Τοβίδμηοθηϊ ἴο Ὀ6 τηδΔᾶθ6. Οὐ ΓΙ, ἴῃ (ἢ6 58π|6 ᾽Ἶἢ 
(Ππδῦ 15, 1π6 πἰμί}}) “ σΘηΓΟΓΥ, τοπαογοα ἴπ6 ο8ρ618, ΟΥΎ ταΐμου δογιαροα 
1Π|6π}, πο (ἀοσϑη ἌΟΓβ6 : [818 σοῦκ 18. 81}}} οχίδηϊΐ, δπα 18, 1 Βϑύῦδ] ΓΘ - 
Βρϑοῖβ, δὴ οὐδ]θοῖ οὗ ουγϊοϑγυ. [Ι͂ἢ [86 οἸδνθηί οΓ ὑν ΠΠ σοπίυτγ, γα πὰ 
ὑΥΑ ΒΔ οη 5 οὗὁἨ ἴΠ6 ῬΒ6]π)5, 00, Κιηρβ, δῃὰ ἰῃὴς Μίδοσαθρθαβ, ἱπίο ΕἼΘΠΟΒ, 

ἰϑρεμδλῃ, ----..-.-.ὄ. τ... ὉὖῦὖϑΞἷΖΨ ι΄ ΄’;’...-΄....-.-.--ΨΦῸς-ς-ς-ςς-ς. ὑϑακα φπαπελα,,,,................--........ 

. ὙΠοτροΐβ Ῥυοίδςο ἴο ἢ15 οἀϊίοη οὔ ἴθ Δηρ]ο- ϑάχου ΟοβρεΪ8, Ρ. νυ. 
3. (οπεοογηΐηρ {Π6 ΓΑΕ δηὰ ἰῇ ῥγῖοοβ οὗ ὑοοΐι8, ἀυγιηρ ἴμ6 ἀδτκ δρο5, (πΠ6 τοδάθν ψ}}} 

πὰ βενογαὶ δυϊμοπιῖς δηθοάοῖοβ ᾿η (6 ἤτϑι νοϊυπιο οὗ δὴ “" ἱπίγοάδιςίοη ἰο ἔΠ6 ϑιίυαν οὗὨ 
Βιυϊ οαταρἢν," (ΡΡ. 845-.549.} ΌὉΥ ἴδ διιῖπον οὗ (Π15 σοσὶς. 



74 Μοάογη Κεγδίοης οὐ ἐδλο ϑδογίρέμγο5. ΓΡαρὶ 1. (ἢ. 1. 

Βαυΐ, αἴοσν {πμ6 ἀἸπδίοη οὗὨ Βογϑῦσαὶ Ῥσὶ οἱ ρ]68, 10 ὈΘοδΔη6 οχροαϊθηῦ [0 ΒΘ ΓΘ 
1Π6 οὐ ποᾶοχ δὲ ἔγοτα 1 ν}7]688 Ἰμ ογργοίδιοη. Ασοογα Πρ]ν ἴῃ 6 οομης}]} οὗ 
ΤὨουουβο, ἰη 1229, Ῥσχοβι 164 {π6 Δ ἔγοσῃ ροββϑοββίηρ {π6 δοσιρίυγοβ; δηα 
{818 Ῥγοβὶ θη τ γ88 Τγοα ΘΏΠΠΥ ταρϑδϊθα ὑροπ Βυ ϑοαυθηΐ οσοδβί οηβ.᾽ ἢ 

11. ΑἸΙΒουρῈ (λ6 ἱπνεπέοῃ οὗ ρϑροσ, ἴῃ 1Π6 6]ο086 οἵ [π6 {π]γ Θ [ἢ ΟΓ ΘΑΙΥ 
ἴῃ {Π6 Γουγίθθητἢ ΘΟ ΠΕ ΓΎ, Γοπάογεα {Π6 (ΓΔ ΒΟΣΙ ΡΟ Οη οἵὁἨ ὈΟΟΚΒ 1688 ΘΧΡΘ,ΏΒΙγΘ, 
γοῦ {Π6 1} σοδβῦ ΠΘΟΘβΒΑΓΙΥ ρῥ]δοδά ἴποτὰ ουὐὖ οὗὨ ἔμ6 τϑδοὶ οὗ {Π6 τη! Δα] Ἰηρ' δηὰ 
Ἰονοσ οἶδββθθ, γῇοὸ (1 18. »716}1 Κποῖνῃ) ΓΘ ἸΏ] ΘΓΒΘα ἴῃ {ἢ6 ἀδαροβί 1ρ- 
ΠΟΙΆΠΠΘ. οϑηϑ, ΒΟ ΟΣ, 6 ΓῸ ΒΙΒΘΑ ΘΗΕΙΥ ἀονβαα, 1 ΟΥΘΓ ἴο ΘΟΏΥΘΥ ἃ 
τυᾶο 1468 οὗ [Π6 Ἰοδάϊηρ ἴδοίβ οὗ δοσιρίαγο, ὈῪ πλθδῃ8 οὗ (6 δίοος οοΐβ οΥ 
Βοοξκξ ΟΣ παρεδ, ἃ8 ἸΘῪ ἅΓ6 ἰϑγιηθα ὈΥ ΒΙΒ]ΙΟσΤΆΡΒοΓΒ, οὗ τ ΒΙΟᾺ [6 ΤΌ]]ον- 
ἸηρΡ' ΠΟΙ66 ΠΛΔΥ͂ ποῦ Ὀ6 ὉΠΔΟΟΘΡίΆ}}16 ἴο [Π6 τοϑᾶοργ: ---- 

ΤῊΘ ταϑηυβοίιγοσβ οἵ ῥ᾽ υηρ οαΓά8, ΒΟ. γοσο ἢγϑὺ ἱηνοηϊοα 3 δηά 
Ρϑϊηίθα 1ῃ [Π6 ἔουχίοοπί σοοηΐυσΥ, παᾶὰ 1π 1Π6 10] ον πρ οομἴυΣΥ Ὀοραη ἴο 
ΘΩΡΤανΘ οη ΜοΟά [86 ἱπηᾶραδβ οὗ [Π6 56] πίβ, ἴο ὙΠ 10} [Π6Ὺ αἰξοσναγαὰβ δα θα 
Β0Π16 ΨΘΟΓΒ6Β ΟΥ β6ῃηΐθη 668 ἈΠΔΙΟΡΟΙΒ ἴο {16 Βυῦ)6οῖ. ΑΒ {Π6 τί οἵ δῃργδνΐηρ 
Οἢ ΜοΟΟά Ρῥχοοθθαρά, 108 ῥγοΐδβϑοτβ δὖ ἰθβησίῃ ΘΟΙΩΡΟΒΟά ϊβίοσι δὶ 50] οἴΒ, 
οἰτοῆν (Ἰἴ ποῦ θη Γ6}γ) ὕακοη ἔγοτῃ [6 δογιρίαγοϑ, ψ ἃ ταχύ ΟΣ Θχρ δηδί!οῃ 
ΘησΤανθα Οἢ {6 βᾶπ|6 ὈΪΟΟΚ8. ΤΏσδβα ἴοσπι {Π6 Δδοολδβ οὗ Ππασοβ οὐ Βίοοζς 
οοῖς ͵αϑὺ ταϑηϊοποᾶ : ΤΠΟΥ ΤΟΙΘ ῥσιηΐθα ἔτοπὶ νγοοάθη Ὀ]ΟΟΪΚΒ; ΟΠ6 5146 οὗ 
{Π6 Ἰαδ ΟὨΪΥῪ 18 ᾿ταργαββθα, δῃὰ {Π6 σοΥγοϑρομπάϊηνσ ἰοχί 18 ρἰδοοᾶ δείοτο, δοδίαο, 
ΟἹ Ῥγοσθοαϊπῳ ομέ οὔ, 1π ταουῖῃ οὗ 1π6 ἤριατε8 Ἰηἰγοάυοθᾷ, 

ΟΥ̓ 811 186 Αγίοσταρλϊο στοτῖκβ, {πα΄ 18, ΒΟ 88 ἃγα ργϊπίοα ἔγοια ὑγοοάθῃ 
Ὀ]ΟΟΚΒ, [π6 Βιβιια ῬαΑυρεεῦμ 18 ΡουΒδΡ8 {Π6 γαγϑϑί, ἃ8 Μ611 88 (Π6 τηοβί 
δηξοηῦ; 1Ὁ 15 ἃ ΙΏ8Π118], ὋΣ Κἰπά οὗ οσδίθο βιη οὗ 186 ΒΙΌ]6, ἔογ {6 ιι86 οὗ 
γουηρ' ΡΟΓΒΟΠΒ, δηα οὗ 186 Θοτηπιοα ΡῬΘΟρΡΪθ, σβθποθ 1ἰ ἀογῖνοϑ 118 ὨΔΙΏ6, --- 
ιδίϊα Ῥαιμροτιη, --- ἐλε Βιδίε οὶ δε οον ; ἹμῸ στα ἴμ8. ΘῃδὈ]β ἴἰο δο- 
αυΐγα, αὖ ἃ σΟΙΩΡΑΓΑ ΨΘΙΥ ἸΟΥ ὈΓΙΟΘ, Δ πηροτίδοι Κπον]οᾶρο οὗ βοιλα οὗ [16 
δυθηΐβ ΓΘΟΟΓαΘα ἴῃ [86 δοτρίυσοβ. Βϑῖηρ τρπ6}} ἰῃ τι86, 186 ἴδ οοΟρὶθ8 οὔ τὖ 
ΒΊΟΝ ἈΓ6 δ ργοβϑηῦ [0 ὃ6 ουπά 1 1ῃ6 ΣΌΓΑΓΊ68 οὗ [16 ουὐγίουβ γα ἴοσ (Π8 
τποϑὺ ρατγύ δἰ Π6Γ τη] αὐθα ογ 1π Ὀ8Δα οοπαϊοηῃ. ΤῊΘ οχίγθμηθ σα} οὗ [Π18 
Ὀοοΐς, δῃὰ {Π6 οἰτουχηβίδηοοβ ὩΠΩ͂ΘΥ τ ΒΙΟἢ 1Ὁ νγᾶβ ρσοάιοδα, ΘΟΠΟῸΓ ἴο ἱτηρατὶ 
8 ΒΙΡῚ ἄσρτοῦ οἵ ᾿πίογοϑί ἴο 1. 
Το ΒΙΌΠ14 Ῥαυρογαχῃ οοηββἰ8 οὗ [ΟΓΥ ρ]ίθβ ογ Ὀ]Οοΐ 8, νυ ἢ οχίγδοίβ ἀπά 

ΒΘη ΘΠ668Β ΔΗΔΙΟΡΌΙΒ ἴο ἴμ6 Πρ᾿ΌΓΘΒ δΠ4 1πλᾶρ68 Γοργοβϑοηϊθα {μογοὶῃ : [Π6  ΒΟΪ]6 
ΔΓ ΘΏΖΙΑΨΘΩ ΟἹ ΨΟΟΔ, Οἡ ΟΠ6 5146 οὗ {Π6 ἸΙοᾶνϑβ οἵ ρᾶρϑγ; 80 (Παΐ, 6 ἢ 
Το] 464, [ΠΏ6Υ ἃγθ ρδοθά ορροβὶΐίβ ἴο βδοὴ οἵμθι. “ΓὰΒ, 85 186 ΝΣ 514685 οὗ 
1Π6 Ἰθᾶν 68 ΠΔῪ Ὀ6 οοιηοηίοα ἰορούμου, (Π6 τοί] ΠΠΠΌΟΓ 18 Το υοοα [0 ΕΘ Πίγ, 
Ῥδοδαβα {8μ6 ἢγβί δηὰ Ἰαϑὺ ραρθ σϑιηδίῃ ὈΪαπκ. ΟὈΟΡΊ68, ΒΟΥ ΘΓ, ΓΟ 80116- 
{{π|68 Τουπά, {Π6 Ἰρᾶνο68 οὗἁ τ ῃῖο, πού πανίηρ ὈΘοη σοιγοπίοα οη {μ6]γ ὈΪΔῈΚ 
5146, 816 ἔΟΓΓΥ ἰπ πυπαθ Γ, κὸ {Π6 ρῥ]αίο5. 1 ἢ ρ]αΐθ οΓ ρᾶᾷρα σοῃἕδ! 8 ἔοι 
Ὀιυδῖβ, ἔἴχὸ δ΄ {Π|6 ἴορ, δπα ὕνγο δὶ [6 Ὀοΐίΐομῃ, ἑοβοῖμοῦ τ (Πτθο Ὠϊβίοσι αὶ] 
50) οδβ : [86 ἔγγο ΡΡΟΓ Ὀυδίβ ΓΟρΡγοβοπῦ ἴπ6 ΡΙΌΡΠοίβ οὐ οὔ ΟῚ  ΡΘΥ͂ΒΟΉ8, ΜΠ] Ο56 
ΠΆΓΙΏΘ6Β 816 ΔΙΤΤΔΥΒ ΓΙ Ι͂ΘῺ ΘΠ ἔἤοτῃ ; [Π6 ὕὍπῦο ἸΟΥΤΘΟΥ Ὀιιβὺβ ΓΘ ΔΠΟΠΥΤΏΟΊΙΒ. 
ΤΠ τά ]6 οὗ [Π6 ρ]αΐοβ, νγ] ἢ ΓΘ 4}1} τηυκοα ὈΥ Ἰοέΐογβ οὗ {πμ6 δἱρβαθοί ἴῃ 
[Π6 σοηίγο οὗ [86 ὉΡΡΘΙ σοπιρασίμιθηϊ ὃ, 18 οοοι ρα Ὀγ μγθα Βιβίουιοαὶ μἱο- 
ἴυγο8, 0Π6 οὗἉ ψΒΙΟῊ 18 ἰδ Κοη ἔτοιῃ ἴη6 Νον Τοβίδιηθηῦ : [Π18 18 (86 ἐψ} ΟΥ 
ΡΥ ΠοΙραὶ βυ]θοῖ, μα οσΟαΡ168 [6 οοηίσα οὗ 186 Ραρ6 Ὀούνγθθῃ [Π6 ἴνο δητ- 
ΤΥΡ6Β ΟΥ ΟὔΒΘΓ 5] 6οῖ8β ψὙ ΒΊΟ. δ πάθ ἴο 11. ΤΠ ἸΠΒΟΓΙΡΊΟΙΒ ΒΘ ἢ ΟΟΟῸΓ δἵἱ 
186 [0ρΡ δπὰ Ὀοίίομῃ οὗ {Ππ6 ρᾶρσα οοπβιϑί οὗ ἰοχίβ οὗ ϑβογὶρίασο δῃᾶ 1,οοηϊηθ 
ψΘΓΒΘΒ. 

: ἨκΊ]δπν 5 τον οΥὗἩἨ Ευτορο ἀυτης [6 ΜΙάά]6 Αροβ, τοὶ. 11. Ρ. 536. 41ο. οἀϊεΐοῃ. 
3. ΤΉΘΥ ἀρρϑασ ἰο ἤᾶνα Ὀθθῃ ἢγδῖ ἱηνοηϊοα ἴῃ 1390 Ὦν Ζεαοφυστηΐῃ Οτϊπροηπευτ, 8 Ῥαϊηΐοῦ 

αἱ Ῥασίβ, ἴογ ἴῃ6 δηιυδοιηθηῖ οὐὗὨἨ (Πασὶοβ ΝΙ]. Κίηρ οὐἩ Ετδηςο, τῆο δά [Δ] 6 1ηΐο ἃ Θοῃ- 
βυτηθα πιο δησῃποῖγ, Ὀοτάθγϊηρσ οὐ ᾿πβδηῖῖγ. δος 8 Ογοεϊορεάϊα, νοὶ. ΥἹ. δγίϊοῖο Οαγάς. 

5 ὝΠεβεα ]Ἰοίζοτβ, Ὦτγ. Ὠιρθάϊη {ΠΏ Κ8, ἀγὸ [Π6 οὐ ρὶπ οὗ ἴΠ6 β'ρηβίυτγος τοῖν ΔΥῸ τιϑοὰ ἴο 
ἀοποίε με ογάον οἵ πε 5ῃθοίς ἰῇ ργϊηῦβά ῬοοΐζβΊ. ΒΡ. ὅρϑης. νοἱ, 1. Ρ. χχυ]. 



ϑοοῖ, ΨΙΙ. 1. Τοδογρέϊοη ὁ ἐλ Βέδίια Ραμρονίηι. 7ὅ 

ΤΒὰΒ ἰπ [πὸ ἔογίθιι ρ]αῖο, οὗ τ] οἢ ΟὟΤ ΘΠμρταυϊηρ 18. 8. ΟΟΡΥ͂ ", {π6 το 
Ὀυδίδβ οἵ Πανὶ δπα ᾿βαῖδἢῃ ἀγὸ ρ]δοθα 1π [86 τα] α]6 οὗ ̓ τΠ6 ὉΡΡΟΓ ρατύ οὗἉ [Π6 
Ρ886, Ὀοΐνγθοῃ {7ῦ0|}Ὼ ΡΆΒΒΑΡΘ6Β οὗ ἴμ6 ΒΙ0]16.Ύ ὍΤμὸ 3͵γδὲ οὗὁἨ [Π686, οη {86 Ἰοῖϊ οὗ 
1Πο86 Ῥτορμϑίβ, 18 ραΓΠΥ (Δ Κοὴ ἔτοση ἴπ6 δοηρ οὗ βοϊοσμοη (οΒδρ. ν. 7, 8.) 
δΔῃ ΓᾺΠΒ ἴΠ08 :---ὐοσίέμν' τι (απέϊοο (απίοοτωηι φματίο σαριίε, φμοα (οΥ φιοὶ) 
ϑροπδια αἰϊοψεῖίεν βϑροπδαηι, οὐ θαγη δμεγιοηάο αἰσὶξ; “ Τοία ρεϊελτα οἱ απιῖσα 
ηιθα, οἐ πιασμία πΟΉ 68έ ἐπ ἐο. Κγοηὶ, αἀπιΐοα πιξα ; υϑπῖ, σογοπαδεγο." ϑροηδιβ 
ὉΟΥι 8 ἐδίο ο8ἰ (᾿γίδίεδ; φιιῖ, 5 ἀϑδμηιθηο θαπι ϑροηδβαπι, σι ο8ἐ ἀπΐηιο δῖπα 
γιασμία οπιρῖδ ρεσοαξὶ, οὗ ἱπέγοαμοὶξ θαι ἴῃ τοχεμΐοηι οἰεγηαηι, οἰ οοτοπαΐ ομηι 
σογόπα ἐπιπιογέαζιαξ.3 
ΤΟ δοοοπα ρῬϑββᾶσο, ΠΟ ἢ 18 οἡ [86 τὶρ]ῦ οὗἩ Πᾶν δηὰ ᾿βϑίδῃ, 18 ἵΚοη 

ἔγοια 186 Βοοκ οὗ Βδνοϊαϊίοη, δηα σι 5 {ΠῈ8 : ---- Ποσίξεν ἵπ Αροσαϊψρδὶ «αΐ΄. 
οσαρίξο, φμοά απσεῖμδ 71)οὲ αρρτολεπαϊέ Φολαπποηι Ευασπρο[ιδίαπι, οωπι 6586ὲ ἐν 
δρίγίέμ, οὐ υοἷθηϑ δἰδὲ οδίδηάογο ἀτολαπα 7)οὲὶ αἰχὶέ αα εμπὶ; ““ Ῥεπὶ, θὲ ο8- 
ἐοπάατη ἐϊδὲ δροηδαηι, μαότοηι ασηὶ. ΑἸπροίωβ ἰοφιίέμτ αὐ οπιπ68 ἵπ σεποταϊε,. 
μὲ υοπίαπέ αα απμδομέαρπάμηι ἔῃ δρίγιέ ἀσημηι ἱπποοσοηίοηι (λτιδίμηι, απϊηιαης 
ἑπποσοηέοηι σοτοπαπέρηι." 

Βαμθαίῃ {μ6 Ὀυϑί οὗἩ ϑαν!α, ψ Β]οἢ 18 Ἰπαϊοαϊθα ὈΥ 18 ὨᾶΠη6, 18. ἃ Β6ΓῸ]] 
Ρτγοοοοάϊηρ ἔτοπι ἢ18 δηά, ᾿ηβοσι θα 7 αηφίαπι δροηβιδ ἀοηιῖημδ Ῥτοσο 6} 8 
ἦ ἐβμβαίαπιο 58μο. [866 ῬΒ8]. χῖχ. ὅ. ψυϊσαῖα Υ᾽ δυβίοῃη. 

Βοηθδίῃ [βδῖδῃ 18 γϑαψο υἱ, 1} ἃ [806] ργοσοραϊηρ ἔγουα 818 Π8Πα, ᾿πβοσ 6 α 
Ταηφιμαρι βροηδμδ ἀφοοταυϊξ πηι σογοῆα. 8686 188. Ἰχὶ. 10. γ υἱσαία Ὑογβίοη. 

ΤὨΘΟ Ἰοίΐοσ, Ὁ. Ὀούνγθοῃ {Π686 ἔνχο 1806 15 ἀοῃηοίοβ {πΠ6 οτάοὲ οἵ [ῃ6 ρ]αῖθ οὕ 
Ῥδρ6, 88 {π6 ουΐβ ἴπ {115 σοῦκ [Ο]]ΟΥ ΘΟ ἢ οἶμον δοσογαάϊηρ ἰ0 ἔνγο βεῖβ οἵ 
ΔΙΡΠΑΡοῖβ, βοὴ οὗἨ σι ἢ ]6}} οχίθ 8 ἔγοπι ἃ ἴοὸ 1 ΟὨΪΥ : π]θ6ὴ {Π6 βγϑὺ β6γ 68 18 
οομαρ οἰθ4, ἃ Βοοομα 18 Ὀορτῃ, (86 Ἰο ίο ΓΒ οὗἁἩ ὙΒΊΟῊ ἄγ ἀἸ δ ηρυ Βη6α ὈΥ ἵἔνο 
Ροϊηΐβ, ἃ. .8.. .(΄ ἃς. 

Τὴ {86 σΘὨΓαὶ σοιηραγίμθηΐ, Ὀούγθοα (86 Ὀυδίβ αῦονε ἀββογὶ 64, 18 {16 
{γ}6 οΥ Ρτὶποῖραὶ βυ]6οῦ ; 10 τοργθβοηΐβ [86 ΓΟ Γ5 οὗἉ {16 στρ] δου ἴῃ {16 
οἴθσ 8] ποῦ], δηα [16 ΒΘάθθηοΣ 15 ἰηἰγοἀάυσοά 48 Ὀαβίοσιηρ [86 στον οὗ 
Ἰἴ8. οῃ ομϑ οὗ {Π6 ο]θοῖ βριγβ. ὙΠ6 δηςγρα οἡ {Π6 Ἰο 18 {π6 ἀδυρβῖοσ οὗ 
δῖοι, ΓΟ ΠΟ ὉΥ͂ ΠΟΙ Βροιιβ6, στ [Π6 ΤΠ] Ονηρ Ιθομὶπ 6 νΌΓΒ6 : -- 

7 αι αἴ πεγα: δρόδβι ὅη 8ξ5έ ἦθγε; 

{πὲ 18, 

7 απ αἀπῖηιο ὑθγ βϑροηδιηι ὅθπ6 80ηι8ὲΐ λαδεοτγε. 

ΤΒΘ δηθίγρα οη {μ6 τἱρῦ 18 δῇ δηῆρ6)], Βρϑδκίηρ ἴο δ. Φοδπ, τ {}18 
ψΟΓδ6 ὈΘΠηοϑίῃ: --- “ 

ϑρῦβι απιαΐ βρόδαπι Χ'" πϊηινὶδ οἱ δρεοϊοδαπι; 

{πδΐ 18, 

ϑροηβι5 απιαΐ δροπδαπη Οὐ τγίδέμδ πϊηιὶδ οἐ δροϑοὶοϑαΏ,. 

ΒΎοῖ {Π6 Ἰο-παηὰ ἤρατο οἵ {π6 Ὀυδῖ δ 86 Ὀοΐίομα οὗ {Π6 ρ]αῖθ ρῥγοςθϑᾶϑβ 
1818 [806] : --- οογοπα ἔμπα ο᾽ομἰσαία [ οἰτουτα]]ραΐα] δὲοί [ 511] δὲ οαἴοίαηιο [ 08]- 
οἰδπηοπίδ] ὃ ροδε [ἴπ Ρθα]Ὀ 8], ἢ ἃ σοΐδγθηςθ ἴο ΕΖΟΚΙΟΙ, οἢ. χχῖὶν. ΤΠΘ 
ἐποηΐγ- γα νοῦβ οὗ {πδΐ οΠδρίογ [Ὑυϊραίθ Υ βγβίοῃ ] 18 πλοδῦ ῬγΟΌΔΌΪΥ {86 
ΡῬϑϑβϑαᾶρα 1πτοη646α. 

Ετοῖὰ {μΠ6 ἔρυτο οπ {86 τρδῦ (ἢ ΒΘΘΠῚΒ ἴο ἢν ὈΘ6η ἀσδβίσηρα ἔογ [86 
Ῥτορμοί Ηοβϑϑ, 88 Ππ6 οὔ ἤρΓΘ ΠΊΔΥ πηθᾶῃ [86 ργορμοὶ ΕΖΟΚΙ6],) ργοοθθαβ 
[Π6 406] δροπβαδο ἐδ νεϊλὲ ἐπ δοηιριἐογηκηι, χα. τ ἃ τοίθγοηςσα ἰο Ηοβθϑ ν. 
ΤῊΘ ραββαρο δ ἀρᾷ ἴο “111 θ6 Τουπά ἴῃ Ηοβ. 11. 19., τ ΒΙΟἢ στὰπ8 ἐμ5: -- 

1 Μαάο ἔγομι ἴῃ ἰαϑὲ μαῖα οσ ρᾶφε οὗ ἴΐ6 Εὐχοιη ρα, Ἡ οἢ ττᾶ5 ἴμ6 ἰαῖο Νῖγ. Ποῖ 5. 
ὅ66 ἴῃς δησταυίηρ δοίης [86 {Π|6- ράσο οὗὅὨ [18 νοϊυτηθ. 

3 ΤΊα αὔονο ςοπίθησος ἀγῸ ρυϊπίρα εσἰέλοιέ ἴΠ6 σοπίγβοςίοηβ, τ ἢ ϊο ἢ τὸ 80 Ὠυοσοι 5 δηὰ 
80 Γοπιρίοχ, 85 ἰο ὑα ἢ αἰ σαν υηάδογβίοοα ὉΥ ΔῊ πΠΟ δΓῸ ποῖ σοπνυογβϑδηΐϊ ἴῃ δητιθπὶ 
τεοοσάς δηά ϑαγὶγ ρτγιηϊεὰ ὑοοΐβ. 

3. ὅρα ῥγοοοάϊηρ ποίο. 



6 "Μοάοτη Κεγβίοπϑ οὗ ἐδο ϑογίρέμγοδ. ΓΡατ 1. ΟἹ. 1. 

ϑροπϑβαῦδο ἐδ τιϊλὲ ἐπ ϑοηιρίἐογημη, εἰ βροπβαδο ἐδ πιϊλὲ ἕηι )εδέϊζία, εἰ τπι πιὶ- 
δεγίοοτγάϊα οὐ ἐπ πιϊδοταζοπέδιδ. [Υ̓ υἱραία Ψ  γβίοη. 
ΤῈ ᾿ἰαϑῦ 11πὸ ἴῃ ΟἿΓ ἴδ6-51: 1116 οὗ [Π6 Β10]14 ῬΑΌΡΘΓυΤΩ ΤΑΥ͂ 6 ἰδ 

τοδῆ: -- 

Κλ ἐῶς φαμαξὲ αἱό οἰδὶ, φῇ δοπῶ ἀαἰτ οηιθ. 

τ δ΄ 18, 

Μεγβιβ. ἼΤαπο σαμαάοηξ απῖπι εἰδὲ σμώηι δοηιηη αἰαἴλ7' ΟἸΊΤι6. 

ΒΙΡΠΟΡΥΑΡΏΘΙΒ ΓΘ ΟΥ̓ ΠΟ τλ6δη8 ἄρτϑοᾶ φοποορηΐηρ ἴπ6 ἅρο᾿ ὙΠΟ {Π6Ὺ 
ἀϑϑῖση ἴ0 {Π6 οὐτγίουδβ γο]απιθ δῦονα ἀθβοσροα, Ὁ ζγ. Βιθάϊη 32, 10 15 ΔρρΓθ- 
Βοηαρά, ἀκίοβ 1 ἴοο Ἰοῦν, ἴῃ ΕΧΙΠρ 1 ἴο {π6 γολῦ 1460 ; δῃηά ἱπουρὴ ἴΠ6 ουΐ8 
ΔΥΓΘ ποῦ ἀοβίρῃρα ἴῃ 80 ἈΘΔΥΥ͂ δπα (ΟἿΕ1ς ἃ 8[γ]6 ἃ8 Βάγοὴ Ηθιπθοκοη ΒΟΥ θ68 
ἴο {μθτὰ, γοῖ 186 Ἔχϑουΐίζοη οὗ ἔμθῖὰ οπ {π6 ψνοοα- Ὁ] 8 15 ΘΟΠ 586 α]ν  ΘΥῪ 
ΘΟΔΓΒΘ, 88 ΟἿΓ Βρθοϊπηθη (ΤΥ ΒΟ 18 ἂη οχϑοῖ λ6-51π}116} νΥ1}} ΔΟΌΠΔΠΟΪΥ ῥΓΟνΘ. 
ΤΠ ΤΌγη οὗἩἨ 1Π6 ]Ἰο ίοσβ αβο 18 ἴοο (ἀοΐμϊο, δῃηά ἴοο νοϊὰ οὗ ργορογοη, ἴο 
ὍΘΆΓ 80 ἰαΐθ ἃ ἀἄδίο : ἱπάθϑᾶ, 1 [Π6Υ Ὀ6 σοτηραγθα τ ἢ} ἴΠ6 Ἰο ζο 8 Θχ 1 Ὀ᾽ 64 
ἱπ ΒΟΙῺΘ οὗ [Π6 ἴ86-81Π11}168 ἴη {86 διδίϊοίλεοα ϑρεποεγίαμα (Ν ἈΪΟἢ ἅτ βὺρ- 
ῬΟΒΘΑ ἴο πᾶν Ὀθθῃὴ οχϑουϊθα Ὀούνγθοῃ 1420 δηὰ 1480), [6 51π|}1ΑΥ] Υ οὗ 
ΘΟΔΓΒΘΏΘΒ5 ἴῃ {Π|6 Βη8ρ6 οὗ 186 ἸΘΓΓΘΥΒ Μ011}} Το μά 6Ρ 10 ΡΥΟΌΔΌ]Ο {πᾶ (16 1018 
ῬΔΌΡοσιιπὶ 15. ΠΘΑΡΪΥ οὗὨ οαυδ] δηθαυγ. [ἢ ἰδοῦ, 10 15 [818 ὙΘΓῪ ΘΟΆΓΒΘΏΘΒΒ 
ΟΥ̓ [Π6 Ἰοἰΐοτβ (48 Ηδἰπθοίζθη μᾶ5 τ πΊαγΚ6 4) τ ΒΙΟἢ Πδ5 οδιιβοα {Π6 οἀϊοη 
ϑῦονο ἀρθβου 64 ἴο Ὀ6 ΡΓΘΐοσυτθα [0 ΘΥ̓ΘΥῪ ΟἴΠ6Γ οὗ {πὸ ΒΙΌ11 Ῥαυρογυμι.5 

ΠῚ. Το ἀϊβοονοῦυ οἵ ἴΠπ6 δτῇ οὗ ρυϊ πῦρ ἴῃ [Π6 Βἔζοοη [ἢ σοηΓΥ, δηᾶ {6 
ΘβίΔ ὉΠ ΙΒῃτηθηῦ οὗὨ [Π6 ρ]ουίουβ Εϑίογιμδίοη {πγουρβοιΐ ΕΌΤΟΡΘ πὶ ἴΠ6 ΤΌ]]οΥ - 
ἴηρ' ΘΟ ΓΌΓΥ, [40] 1ταἰαα [Π6 οἰγου]αίίοι οὗ [Π6 δογιρίαγοβ. Ὑ ΒΟΓΘΥΘΓ 118 ΡΌΓΘ 
ἀοοίγποβ ραποίγαϊθα, {Π6 πδίϊοπβ ὑμδὶ οι ὈΓδορά 10, δἀαορίϊηρ 18 σγαπα Ῥγϊη- 
ΟἿΡ]6 ---- ([Βαῦ {Π6 ΒΙΌ]6 σοπίδιηϑ [Π6 ΒοΙΙρίου οὗ Ῥτγοίδβίδηϊβ, οτΘ ὨΔΕΌΓΑΙΥ 
ἀαδβίγουβ οὗ οδίδλπίπρ' {Π6 βδοσϑα σοϊυπλθ ἴῃ {Π6]Γ τοβρθοῖϊνα ἰδησιδσοθ. Απάὰ 
6υύθῃ ἱπ ἔποβ6 σον 168 ἰπίο ΣΟ {86 Βοίογιηθα Τ)οσίγ 68 όσα θαΐ ρᾶγ- 
ΛΔΙΠῪ ἰηἰγοάπορα, 1Ὁ γγα8 ἔοι ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο γ]6]ἃ 80 Δ ἴο {Π6 βρὶ γιΐ οὗἉ {116 

1 Βάγοῃ Ηεοίποοϊκοη, το Ἵχαιηϊηθὰ βανοσδὶ ςορὶθ5 οὗ (15 ψοτῖκς τ ἢ τηϊηυξα διίοπίίοῃ, 
ἀϊδβοεονοσοὰ ἅνε αἰ θογοηὶ οἀϊτίοπβ οὗἨ (πὸ ΒΙ1Ό0] 16 Ῥαυρογυτα; 186 Δ 5. ΘΆ5]Υ ΚΌΠΟΥ, 85 
τ Πᾶ5 ΗΓ ρῥ]αῖοβ. [Ι͂ἢ δχθουΐζηρ [Π6 ΟἾΠΟΓ ἔουσ οαἀϊοηβ, [π6 δηρτανοῦβ, 6 οὔϑογνοβ, ἤᾶνα 
ποτκοὰ 1} δος οΘχδοίπϑϑβ, (μαι ἴπογο 18 σοῦὺ {1||6 ἀϊ βότοπσο δῖτνθοη ΠΥ οἵ {Π6Π], 80ὸ 
{παῖ 10 15 ἱπιροβδῖθ]α ἴο ἀοίοττηΐηθ τ ΠΙΘὮ 15 ἴὯε ἔτει. Τῇ δἰτϑητῖνο Ὁ]  οσταρμοσ, πονγονοζ, 
ν}}} ἀἴβοονοῦ βονογαΐ νατίδτ!οβ, ΤΏοϑα ἄγ μοϊηϊοα οἱ ὈὉγ Ηοΐποοκοη, γο 85 ἀοδβογι θά 
ἐπο βυθ]οοίβ οὔ {ῃς ἀϊδτοης ρ]αῖθα οὐ ἰϑᾶνοβ ἢ πιὰ οἷ τη ο π655. 4.9 15 ἰπιθγοϑιϊην 
τγοῦῖς 15 ἴη {πὸ Παπά οὐ ουοσυ Ὁ Ὁ] ΟΘΤΑΡΏΟΣ δηὰ δπιδίθυσ, ἃ νἢ}} Ὀ6 δυῆοϊοης ἰο Τοίδυ ἴο ἢ 15 
ΙΔόε ἀμης ΟοἸ]εοξίοη ἀ᾽ Εβίδηηροβ, ρρ. 293---359. : (τοτὴ ψηϊοῖ δαπίδηου πᾶς δου άρσοα ἢ15 
ποδί δοοοιπὶ, Ὠϊςῖ. ἀὰ χν. διόοὶο, νοὶ. 11. ρρ. 201-- 210. 1,ἀτιρὶποὶ ( Ποῦ γομ65 5ὰγ 1 Ἰτὰ- 
Ρτἰπιοσίθ, ρρ. 61---72.) δηὰ ἤδυπου (Απαῖγβο ἀθ8 Ορίπίοῃβ 5ὺγ 1᾿ τὶ σὶπο ἀ6 1᾿ τ τ πη τῖο, 
ΡΡ. 7---15.} Βανα βῃοτὲ θυῖ ἱπέδγοϑδείηρ ποιῖςοβ γαϊδίϊνο ἴο 1}}15 ἀπά {πὸ οἵμοτ θοοῖ 5 οὗἉ ᾿πλαρο8, 
ΜἘΙΘὮ τ ἢ}} τορᾶὺ {Ππ ἰγουθ θα οὐὗἁὨ Ῥϑσιιβαὶ ἴο ἴμβοβθ ψῆο πᾶνα ποῖ ἴπ6 ἀεδγ νοϊυπιο οὗ Ἡ οἱη- 
ΘοΚοῃ, οὐ ἴπε οἰαθογαῖο σσοσκ οὗ βαῃπίδηἀου. 

3 ΒιρΡ) οἴποοα ϑροηοογίαμβ, νοὶ. ἱ. ἢ. χχνὶ. 
3 ΤΊ τατΥ οὗἔὨἍ 16 ΒΙ0]164 Ῥαυρογυτη Π85 οδυδοὰ ἴπο ἔδν οΟρ]65 οΥ̓ἁ [ἴ, πιο ἢ ἀγα Κηόσῃ 

ἴο 6 οχίδηϊ, ἰο Ὀ6 5014 ἔογ ἴπ6 πιοδὲ θχουϊ δηΐ ὑσγίοοβ. ὙΏοβ86 ἱπάσοα ἢανο ναγὶοα δοοογάϊῃς 
ἴο {86 σοπάϊτ᾽οη ἀπά ἀϊβότοηςεο οὗ ἴΠ6 βονοσαὶ δά τοη5. ὙΠῸ ΘΟΡΥ Ἡ] ἢ Ἡιηθοκοη ἀοβουῖθο5 
85 ἴῃς ἢτβὲ (πὰ ψ οὶ ἰ5 ποιςσοα δρονθ) σοβὶ δὲ ἴῃς 5Ξα]οὸ οὗ ΝΜ. ἀθ. Βοζο, ἰη 1753, 1000 ᾿ΐντοβ 
(43|. 154.}:; δἱ ἴπΠ6 541]6 οὔ Μ. Οαϊμπαῖ, ἰπ 1769, 880 Ἰῖντος (36), 62.}; δἱ ἴπς 84]6 οὗ Μ. 
Ῥαγσῖβ, ἴῃ 1791, 51},; δηὰ τῃδὲ οὗ Μῖσ. ὙΥ ]οῖ, ἴῃ 1818, ἵνὸ Βυμάτοά δηὰ ἔοτιὶγ- ἢνο συ ]η6λ5. 
Τῆς οἀϊτίοη ἀοβοσι οὐ ᾿γ Ἡφίποοκοη 85 ἴΠπα βοοοῃά, ρτοὐιιςοά, αἱ ΝΜ. ψοτγά τ 556})}5 βαΐο, 'π 
1776, 250 ἢοτίπβ οὗἵἩ οχοδηρσο (αῦουϊ 241.}; δὲ τπαὶ οὗ Μ. 14 Ψα! γα, τ᾿ 1789, 780 Ἰἰντοβ 
(34,. 26. 64.}} ἀπά «αἱ ταὶ οὗ Μ. Οτενοππα, 'π 1789, 946 ᾿ἶντοβ (411. 75. 94.) (ορὶες οὗ 
16 ΒΙΡ] Ια Ῥαϊραογυπι γα ἴῃ ἴμ6 ἤογαὶ 1 ἰγασῪ ἴῃ [Π6 Β τ 5 Μυβοαπι (ΤὈττροῦὶν Οαϊ σηδὶ 5 
ΠΟΡΥ); ἱπ {παὶ οὗἱἹ Εἰδτὶ ϑ'ροεποοσ ; τ1π6 Βοαϊοῖαιι ἀπά (ογριιβ ΟΠ γίβει Εἱθσατίοβ, δὲ Οχίοσα ; 
Οοτρι5 Ομ τίϑιὶ ΟοἸ ρα 1 γασυ, Οδι τι άσο; ἴθ πὸ Ηππίοτίδῃ Μιβοιτι, ΟἸαθρον (1 15 
ΝΕΙῪ ἱπηρεοτίδοις) ἴῃ ἴῃ. ογαὶ 1λῦταγυ δἱ Ῥατὶβ (οστηουῖν Ν Α]] τ᾿ 5 ΘΟΡῪ ; ̓ξ 15 ᾿πιροτίθοϊ) ; 
ἀπά ἴῃ ἴῃ6 Ῥυθὶς Τἰτγαγυ δὲ Βᾳ5]|6. ΕῸΥ δὴ δοοουπὶ οὗ {π6 ϑρεομέοη Ηππιαηα ϑαϊοαζιοηὲς 
ἀπ {πὰ οἵποῦ ουτίουβΒ Βοοκβ οἵ [πιᾶρϑ8, 5θὸ ἴπ6 διῖμογὶ [πιτοαποιϊίοη ἰο ΒΙΒ]Οσταρῃν, 
Ψο]. 11. Αρροπάϊχ, ὑρ. ν.--- πῖν. ; δῃὰ Βδγοη ΗἩοιποοκοη Ιάξς Οόπέτα]ς ἀΐππε (ΟἸ]οεῖιοιι 
οοτηρ! ὀΐο ἀ᾽ Εὐδξίδηρθβ. ἴμεῖρβις, 1771. 8νο. 
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ἘΠ.6Β, 88 ἴο δαάτηϊῦ, 'ῃ ἃ [πη 64 ἀσρτθθ, σου ΘΟ ΟΌΪΑ ΓΒ ΒΔ. ΟΏΒ ΔΙ) Πρ {Π6 
ΡΘΟΡΙ6.1Ϊ 85΄1η66 {Ππ6 Εοίοστηδίίοῃ, ΒΟΓΟΥ ΟΣ ἰθαγποα δηα ΡΟ Β ΓΤ: ΒΒΙΟΠΑΓΪΘΒ 
ἢδγνΘ οαγτὶ θα {η6 ΟΠ γι βίϊδη ΕΑΙΓἢ, [μ6 δογιρίυγοβ αν Ὀθθῃ ὑγϑηβίαίθα ἱπίο 
ἴπ6 Ἰδηρύδροβ οὗ 118 ῬΓΟΐΌΒΒΟΓΒ. 
ΤῊ ἰοΐδ] πυμλῦον οἵ ἀϊδ]θοῖβ, Βροόίθῃ ἴῃ ΔΗΥ ραγί οὗ [86 στ ου]ά, 18 δΘοπλ- 

Ρυϊοά ἰο Ὀ6 δρουΐ ἔνα μυπάγοα; δπα οἵἉ [686 ΒΟΙηΘῪ δῦ τλΟΓΘ ἴδῃ ὁΠ6 Ὠυη- 
ἀγα Ἀρρθᾶγ ἴο δοῃδίϊἴ6 Ἰδληραδρο8ϑ ρΘΠΟΥΊΟΔΠΥ ἀἰϑέ ποῖ, ΟΥ ΘΧὮΣΟΙ Πρ ΤΏΟΓΘ 
αἀἰνουβι τυ {Π8Π ΓΘΒΘΙ]ΔΏΘ6 [0 ΘΔ οἢ οἴμογ. Ἰηΐο ὑρτναγὰβ οὗ οὔθ δυπαγοα 
Δηα ΠΕ οἵ [Π686 νᾶγιουβ αι θοῖβ [Π6 βδοσθὰ δουρί ἤν ὈΘ6η ἰγδη8- 
Ἰαϊθα, οἰ ὙΠ 6 ὙΒΟ]]Υ ΟΥ ἴῃ ρϑγῖ ; δῃά ποῖ 1688 ὑβδὴ δἰ χίγ οἵ {θὰ ΔΓ6 ὙΘΥΒΊΟἢ 8 
ἴῃ [π6 Ἰαηρααροθ ἀπά ἀϊα]θοίϑ οὔ Αϑ8. [0 1β ουνίουϑ [πα΄ ὙΘΓῪ ἔδνν τποάθγῃ 
ὙΘΓΒΙΟΠ8 οδῃ Ὁδ Οὗ Βογυΐοθ ἴῃ [Π6 οΥἰ οἴϑια οσ ἱπίοσργοίδιομ οὗ [86 ΒΙΡ]6 ; 
Ὀαΐ 85 16 δυῦδμον νγὰ8 ὀδηβυγοα ἔὸγ οὐ  ἐηρ᾽ (Πθτὴ ἴῃ 186 Ητϑῦ δαϊίζίοη οὗἁ (818 
ῬΟΓΚ, 6 μ88 Θπἀοανουγοα ἴο ΒΌΡΡΙΥ (μαὶ ἀδσβοίοπου, δπὰ ἴο ργοουγα [86 Ὀ68ι 
Ἱπίονγπιδίοη ροββί Ὁ]6, οἡ ἃ ἰορὶς 80 Ἰῃ ογοϑῦπρ' [0 ΘΥΘΓῪ Β'ΠΟΘΓΘ ὈΓΟΐ ββοσ οὗ 
ΟἈγ βεδηὶγ. 

ΤῊΘ τῃοάθυη ΘΒ 5 οὗἨὨ {π6 βουρίυγοβ ἅτ ἰνγοίοἹα, νἱΖ. ἴῃ ὑπ6 [δίῃ 
Ἰαησααρσο, Ἀπ ἱπ {Π6 νοῦν ἰδησαᾶρο οὗὅὨ 811} ἴπΠ6 σου Γ]68 1π τ 16} 
ΘΒ τΙβ δηΥ Π88 θΘθῃ ργοραραίοθα ; δπα ὈοΪ᾿ ΓΘ πιδάθ οἰ ΟΥ̓ ῬΘΓΒΟῺΒ ἴῃ 
ὀοπμλυπίοη 1} [6 Ομυγοὶ οὗ Βομπιθ ογ ὈΥ Ῥγοϊθϑιδῃηίβ. 

ὃ 2. ΜΟΡΕῈΝ ΓΑΤΙΝ ΨΈΒΒΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΗΕ ΟἿ ΑΝὉ ΝΕῊ ΤΕΈΒΤΑΜΕΝΤΞΒ. 

[1.7 Τᾶτὶν ΨΈΒΒΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗΕ ἘΝΤΙΕΕ ΒΙΒΙῈ, ΟΕ ΟΕ ΤΗΕ ΟἹ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

(1.) Ψετγδβίοηβ πιαάδ ὃψ Ἰοηιαηϊδίδ. 

ΟΥ̓ 6 τηοάθγῃ 1,αἰΐῃ νοσβίοηβ οὗ {π6 ΟἹὰ Ταβίαταθηΐ, τηδᾶθ ὉΥ͂ ᾿παϊν] 818 
ἴῃ σοματαππίοαῃ ὙΠ} {86 ΟἸγοῦ οὗ Τοπιθ, μόδα οὗ Ῥαρῃπίηυβ, Μοπίδηιβ, 
Μαϊνοπάα, (α]θίδῃ, πα Ηουβὶρδηΐ, γα ραυ ου]Υ] ποσγίμυ οὗ ποίϊοθ.2 

1. ῬΔΑΟΝΙΝυ9. ---  οἴοσῖβ ἃς Νονὶ Τοβίδιη θη ποόνᾶ ἰχϑη βίο, ΡῈ Γ διδῃοῦ. 
Ῥαόονινῦμ οαϊϊα. υράμυηὶ, 1628, ἴῃ ἰαγρο 4ϊο. 

ϑαηοίοβ Ραρηΐηυ5, α Ποπιϊπίοδῃ πιοηκ, νσ88 ἴῃ ἢγδὲ τωοάθσῃ οὐ θη] βομοΐασ τ ἢο δἰἰοτηριοᾶ 
10 τᾶ ἃ πον {γαηϑδίίοη οὗ ἴπ6 ϑδογιρίαγεβ ἴγοτη ἴῃ οτὶ σῖπαὶ ἰδῆσυαμχοβ. Πανίησ, ἰὴ (86 
σοιγϑο οὗ δἰβ βἴιι ἴοβ, θθθῃ ἰοά ἴο οοποεῖνο {π8ὲ ἴμ6 Ψυϊραῖς 1, δε Ψογδίοη οὐἁ Ζεογοιιθ (οὗ 
Ὑ Ποῖ δὴ δοσουηξ Πᾶς Ὀδοη ρίνοη ἴῃ πα δεςοπά νοϊυτηθ οὗἉ {Πἰ8 τνοῦΐ) 85 στοδιὶγ σοττυρίεα, 
6 υπάοτίοοϊκ ἴο ἔοττη 8 ποὺ ἰγϑπβίδίϊοη οὔ ἴῃς ΟἹ Τοβίαπιθηξ ἤἴγοσα ἴπὸ Ηθῦτον, [Ὁ] ον πρς 
3οτοῦιθ οὨΪΥ νι οτο Ὧ6 πουρῆς ἐπ δὶ 8 νογϑίοη σογγοβροπαθὰ ἴο πὸ οτἰ ζίπαὶ. ἴὕπάογ {Π6 
Ῥαϊγτοπαρο οὗ [πΠ6 Ῥορεβ ἴ,οο Χ., Ηδάτίδη Ψ1., ἀπά ΟἹθιιθης Ψ11., 6 ἀονοιοα ἱνεπὶν -ἔνα 
γθδτβ ἴο {15 στοαὶ ποτὶς ; τ Ὡς ἢ τγ85 ἤτβί ρυ] βμ θα δὲ 1 γοπβ ἰῃ 1528. ΤῊΣ 6 0.8 ψ}ὸ τοδά 
1ῖ αἰτοβέοα 115 Πάἀ6]1γ. Ὅλα στοαί ἴδυϊε οὗὨ Ῥαρη πα 15, {πὶ ἢς Πῶ5 δαἀπογεὰ ἴοο εοβεὶν δπά 
Βεγυ] οἷν ἴο (ἢ οτἰ ζίη3] ἰοχὲ ; δπά [Π15 βογαρυΐουβ αἰἰδορπιοπὶ 89 τηϑάθ ἢ]15 ἰγδῃβἰδιοη οὐ- 
ΒΟΌΓΟ, θαγθδγοιιβ, δηὰ [1] οὗ βο]βοίδπιβ. Ηδθ [88 αἷβο δἰϊογθὰ ἴῃ 6 σοπηθοη]ν τοοοῖν θα ΠΆΠΊ05 
οὗ τῆθῃ δπὰ οἰ(ἴθβ, πὰ [485 βιιυϑεϊτἴρα οἴποῖς ἴθ ἐπ οῖν ρἷδοορ, ψ ]οὮ ἀγα ργοποιμηςρα δοοοσαϊηρ' 
ἴο ἐπε ργοπυποίδιζοη οὗ ἴπ6 Μαβοσιῖοβ ὙΠουσῃ [Πΐ5 ἰγαπβίδίοτ᾽ β Ἰαθου γα ΤΟΤΘ ΥὙΘΓῪ ΞΟνΘσΟΪῪ 
ογι εἰοϊξοά Ὀγ Εδίμου δίπιοη, γεῖ μ6 δοκπονθάρεβ ἢ τοδὶ δ} {168 δηά Ἰεαγιϊηρ ; δια 4}} [0 
Ἰδαῖον οοτηπιρηΐϊδίοτβ δπὰ οὐ τος σοπσυτ ἴῃ 51} Υ σοτητηθηαϊηρ πὶ5 ΜΟΥ, 88 Ὀεὶπρ; Του ΚΘΌΪΥ 
οχδοῖ δῃὰ (αἰ, απὰ δατατϑῦὶΥ δάαρίεα ἴο οχρ]αῖη Π6 ]ἰοτα] βθηβα οὗ με Ἡοῦτεν ἰεχῖ. 
Ῥαρηΐπιι5 αθογσαγάβ ἰγαποἰαϊεά ἴθ Νεῖν Τοβίδιηθηίς ἕτοπι ἐπ στροὶς, συ οἷ ἢ6 ἀφαϊοδίεα ἴο 
5 ραίγοῃ, Ρορα Οἰδεηθηὶ Υ11. [τ νὰ58 ῥτιπίθα τ ῖτ (6 ΤὌΤΤΩΟΓ δἱ 1 γοῃ8, ἰὴ 1528. Ιῃ 
1557, Βοδετγὲ ϑίορμθπβ ρυϊηίεὰ ἃ ον οὐϊιίοη οὗἩἨ 88 1γδῃβι δῖοι ᾿π ἔνγο νο]τιση 68 (Ὁ]10, σι ἢ 
δοστθοϊίοης  θυΐ ἰξ σοπίδὶπδ ΟὨἹῪ ἴΠ6 ΟἹ Τεβίαπιοπὶ οὔ Ῥαρηϊπυ3β νογδίοῃ. ΤΠ Νον 
Τοβίδσηοπὶ ἰβ χίνοῃ ἴῃ {πὸ 1,δἴῖη νογβίοη οὗ Βοζβ, συ ἢ 16 ποιίςοα ἴῃ ἢ. 80. ἐπῦγα. 

1 Ἡϊςιογῖςαὶ κοί οὗ {πὸ Ὑγαπβίδιίου ἀπά Οἰγουϊδίίου οὗἩ [86 δοτγὶρίυτοβ, ΌΥ {Π6 ἴον. 
Μοεοιν. Τοιθβοη δηὰ Οστοο (Ῥετγίῃ, 1815, 8νο.), Ρ. 44. 

ᾧ Τδὸ τηδίογίαἷβ οὔ 1:15 βϑοϊΐοῃ ἂγα ἀετινοὰ ἔγοπι Μβϑο 5 δηὰ Βοργηοσβ Εἰ τοη οὐἁὨ 1.8 
1οηρ᾽5 ΒιΙδΙοἴπθεα ϑδοτγα. νοὶ. ᾿. δ] μἱ ΒΙΒΙΙοἴμοοα Ὑπεοϊορίςα ϑεϊεςία, νοὶ. 'ν. Ρρ. 64 
--7γ6. (Ὁ ατρσονὶϊ Οτιῖςα ϑδοσγα Ν οἰοτὶβ Τοϑίδπχθπίϊ, ρρ. 707---757. ϑιπιοη᾿ 5 Ηἰβί, Οτίαυθ 
ἀυ ψίουχ ᾿Γοδιδιαθηῖ, ᾿ἶντο 11, οἷν, ΧΧΙὶ. 
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2. ΜΟΝΤΑΝΤΞ. --- ΒΙ0116 Γδἰΐπα Ῥαρηΐηὶ, ἃ Βαπϑάϊοῖο Αὐτὰ ΜΟΌΝΤΑΝΟ 
τοοορῃϊία. Απίνορις, 1684. [0]10. 

ΤῊ ἰτδηβαἰϊου οὗ Ῥαρηΐπυβ τας σον βεὰ Ὁγ Βοποαϊοὶς Ασίας Μοηΐβδηυβ, ννο [85 οστοηθ- 
ΟὐεὶΥ Ὀθοη ςομβίἀοτοα 85 ἃ πεν ἰγϑιδίαϊογ οὗ ἴ(π6 ΒΙ0]6 ἴῃ τπ6 1,διῖη ἰδῆριασο. Ηἱδ8 οἰϊεῦ 
δἰτὴ "γδβ ἴο ἰγϑηβἰδίο ἴπ6 Ἡρῦσγονν τγοσὰβ ὈΥ̓ {86 5816 ΠΌΤΟΥ οὗ [,8{1Ππ ΟΠ 68; 80 [μδὲ ἢ ἢδ85 
δοοοτηπηοάεδιοα Πὶς γ᾿ οἷα ἰγϑηβ᾽δίϊοη ἴο ἐμθ τηοβὲ βογρι]οιβ σὰ ]ε5 οὗ βγδιησωδυ, σὶϊμουῖ ΔῺΥ 
τορατὰ ἰο ἐμ6 εἰθρδῆοε οὗ [8 1,δεηἱγ. Μοηίδηυβ᾽8 οὐἀἰϊίοη, ἐπογοῖογθ, πιδὺ 6 οοῃβιἀεγοὰ 
τίμιο 48 ἃ ρσατηπιδίϊοαὶ οοτηιηθηίατν, [Πμ8ῃ ἃ ἴτὰ ψεγβίοη, δπάἀ ἃς δεϊηρ δἀδρίεα ἴο ἱπείσαςς 
γουηρ Ὀερσίπποτα ἰπ πὸ Ηδερτον, ἰπδῃ ἴο ΡῈ τϑβᾶ βϑραγαίοὶυ : δεὶπρ ργί θα ἱπίο ΘΑ ]Υ, 
σῖτἢ (Π6 1,Ατῖη ψοτά ρῥἰδοοὰ οχδοῖν ονοῦ 186 Ηροῦτον, 11 βανοβ {πε βειάδης {Π6 ἰγοι 0] 6 οὗ 
του ΠΥ τοξεγτίηρ ἴο ἷΞ 1 μοχίοοη. [π ἴΠ6 Νὸν Ταεβίδτηεπι, Μοπίαπιιβ ομδηρεβὰ ΟΠ] ἃ 
ἔονν ποτὰβ ἴῃ ἴπθ νυϊραία νογβίοη, ψογο 6 ἴουπα ᾽ξ ἰο ἀϊθἘξεν ἔγοιη 16 στεεὶς. ΤὨΪ5 το- 
νἱϑίοη π88 ὕθθῆ ὙΟΥῪ ἔγθαπθθιΥ ῥεϊηίθα ἴἢ νϑσίουβ 51268: 1ἰ 18 4150 ἑουηά ἴῃ ἴμ6 Αὐΐνογρ, 
Ῥασίβ, δηὰ 1,οπάοη ῬοΪγΥρὶοίί8. : 

8. ΜΑΙΣΕΝΘΑ. ---- Το ΜΑΥΕΈΝΌ δὶ ΟΟΤΩΤ ΘΠ ΔΙ ἴῃ ϑοσὶρίυσϑιῃ ὅ'8- 
ογΆμὰ, πᾶ οὑπὶ πονα 6χ ΗθΌτεθο ἰγαηβίίίοηθ, ναὶ βαὰθ ἸθοοπιθυΒ. [μπρ- 
ἄυηὶ, 1650. δ ἰοπλῖ5, 0110. 

Το ἰγαπϑϊδίϊοι οὐὁἁἩ Τοτηδβ Ν᾽ νοηάδ, 8 ϑιρβπιϑἢ Ῥοτηϊηίοδη, θεΐης ποῦ ργατηπηδίϊοαὶ δπὰ 
ὈῬαγθδτοιβ [Π8ὴ ἴπδὶ οὗἩ Μοπίδηιι5, 15 Ὀμὰὶ 11{{|6 ὀβιθοτηρά, δπὰ δας ἔβ]]Θ ἱπίο οὐ] νΊ θη, 

4. ΟΑσετΑνΝ. ---ἰ γοτγυμι Υ οἴοσῖβ Τοβίδιηθηίζὶ, 86111ςοὲ Ῥϑηίδίθυσῃὶ, ὁ οϑυδ, 
“Ζυἀίουμ, Βορυμ, ῬΑγδ]ροιηθποη, Εβάσγ, Νομθιῖο, 90}, Ῥβδιιόσυμ, Ῥτο- 
ψΟΓΡΙΟΓ ΠῚ ΔΙ 18, οὗ ρυϊογασα ἰσίατω σαριῦαμλ Εἰβαΐθο, Υ οσδῖο ποῦ 1, δίϊηδ 
οχ Ηρρτωο ἃ Τῃομῖα ἀθ Ὑιο, Οδγάϊηα]6 ΟἌΈΤΑΝΟ, ορα ἀυογυμῃ 1 ηρΌΒΙΩ 
ἩοΡγδιῃ βοϊθπίϊυτα (α]6γῖυ8 Ηθῦγωι Μαριβισὶ 1118 Πηρτδ,, ΔἸ γι ΟἸΓΊ8- 
{141} ᾿πϑ1ταἴὰ Ἰυχία τηοί οάτιπὶ αυδηι 1086 ἰγδάϊά 1 ̓ π ῥσθ δι ομ 6 σομαμηθηΐδ- 
τοσατα 1 Ῥβαίμοβ. [υράυῃὶ, 1639. ὅ νο]8. [0]10. 

Τῆο νοσϑίοη Ψ ὨἸοὮ Ὀθοατβ ἔπ 6 παῦλα οὗ (αγάϊπαὶ (α᾽οίδῃ, κἰσισεν δρϑδϊκιηρ, 15 ποῖ Ὦ18 Ῥτο- 
ἀυοσιίοη ; Ἰιανίηρς Ὀδοη τηδάθ ὈῪ ἴπο ῥεϑύβοῃβ, (οὴθ ἃ 796, {6 οἵμοσ ἃ ( γιβιϊαη,) θοῖι οἵ 
σἤοτῃ ΟΓΟ Μ16}} 5Κ1}16ἀ ἴῃ τπ6 οΥἱ χη] Ἰδηριδρε οὗ {16 βαογοὰ νοϊιπηθ. (δ)οΐδῃ δον 
δνοϊάρα [Πο86 θαγθαγουβ οχργοϑϑίοηβ γὩ]Οἢ Πα πγυϑὲ δγνα τι5οἀ 1 Ὠϊς νουβίοη μα Ὀθθὴ ρτδη)- 
τοδί δ] Ϊν [Ποσαὶ. 

ὅ. ἨΟΥΒΙΘΑΝΤΥ. --- ΒΙΌΠ14 Ὑ οἰογ8 Τοβίδι)θη! [,αἰΐπο, ὁχ ψογβίοηθ (ἰδ γοῸ]] 
Ἐτδποῖβοὶ ΗΠούβιθαντ. [μοί Ῥαγβίοσυμι, 1758. 4 ἴοχλβ, [0]10. 

Τῆς 1, δἰ νογβίου οὐὔὨ ἴπ6 ΟἹ Ταεβίαπιοπέ, ρῥγϊηϊτοὰ Ὀγ Εδίμον Ηουνίραηε ἴῃ 1Δ15 ογ Ἐς 8] 
οὐϊου οὗἩ ἴ[Π6 Ἡοῦτον ΒΙΊ6]6 (ποϊςοά ἴῃ Ρ. 8. ξεργα), ἰ5 ποῖ ἰγατηθά βδοοοτάϊηρ ἴο {πὸ ῥτγοβοηὶ 
Ηεῦτον ἰοχῖ, θὰϊ δοοοτάϊηρ ἕο [Π6 τοχέ, 88 6 ἴμοιρῆε ἰ δου! ΜῈ σογγθοῖϊθα ὈΥ τηδῃιβογΙρίβ8, 
δηζίοηξ νογϑίοι!β, δπα οὐ εἰσαὶ σοηοοίυχοβ, Τηο 1,διϊη Τοχὶ οἵ Ἡοιυδθὶραηιβ νϑυβίοη ν᾽ 85 450 
Ῥεϊπιοὰ αἵ Ῥαγὶς ἴῃ 1753, ἴῃ 8 νοΐβ. ϑυο. ΤὉ|}15 νογβίοῃ 8 τῇ υ0ἢ δατηϊγοά ον 115 οἰορδπος 
8δηὰ ΘΠΕΓΡΎΥ. 

(2.) Κενβῖοηϑβ πιαᾶ ὃν γοίοδίαη 8. 

δ΄᾽ηοο [86 Τοἐογτηβίϊοη, βΒενογαὶ ,δί ἢ νουβϑί οἢΒ οὗ ἴμ6 ΟἹ Τοβίδηθηϊ μᾶνα 
Ῥδθῃ πιϑάθ ἔγοπι ἴμ6 οτὶρί πὰ] Ἡθῦτγον ὈΥ ἰθαγπθᾶ Ῥχοίδθδϑίβηίϑ.Ύ ΤῊΘ παοϑί 
δβίθοιηθα 816 ἴδμοβε οἵ Μυμῃβίοσ, ἴ,οο 904α, (ὑαϑίβ]ϊο,  ππὶὰ5 ἀπ ΤΙ͵ΘΙ6]}188, 
Βομιηϊάί, Πδῖμθ, δομοίϊ δηα ὙΠ ΖΟυ. 

1. ΜύΌΝΕΤΕΕ. --- ΒΙΌΠα 1,1 η8, οχ Ὑουβίομο ϑορδβιδηὶ ΜΌΝΒΤΕΕΙ. Βδ- 
8:168, 1634: 1δ46. [0]1ο. 

Ιῃ (Πὸ γοᾶσ 1534, ϑοθαβιίδη Μυπείον ῥτιηίθα αἵ Βαβ]6 ἃ πεῖν ἰγαπϑδίοη οἵ [με ΟἹὰ Τος- 
ἰδιηθηΐ ἔγοπι ἴπθ οτ᾽ρὶπαὶ Ηοῦτον, ἢ ἴῃ Ἡοργονν Τοχῖ; δηὰ ἴῃ 1546 πο ρυθ] !ϑῃοὰ ἃ 
Βθοοπᾶ οαϊίοη, ἢ τΠ6 δαάϊίίοη οὗ βδοιηθ ποῖθβ, Ὡ]οἢ ἘΔΊΠΟΥ Θιτοη ἐπὶ ηἶςς ϑοῖιϊ ἴον τῇς 
ἀοτγβιαπάϊηρ ἴῃ βῖ}]6 οὔ [πὸ βδογρά ψγιιηρα. ἩΙ μους τὶριάἱγ δἀποσίηρ ἴο [Π6 σταπιτηδίῖοαὶ 
5 συ! δοβιίοη οὗὨἨ [6 πψογάβ, {πὸ Ῥαχηίηυβ δηὰ Μίοπίβηιβ, Βα 88 ρσίνθη ἃ τΐοσο ἴγθε δπὰ ἴῃ- 
[6 }}1 1 }]6 νογβίοη : Ὀυϊ Ὀγ ποὲ ἀονίαιϊης ἔγοτη ἴπ6 ξοῆβα οὐ ἴῃς Ηοῦτον ἰοχί, μα [458 τεϊδϊ ποὰ 
ΒΟΙῺΘ οΟὗὁἨ 115 ροου] τ Ἰάϊο5. ἩΗφς [85 αἷ5ο δνδιϊοὰ Ὠἰσηβοὶ  οὗὁὨἨ {π6 σοτησηθηΐασὶ 68 οὗ ἴπ6 Ὀοβὶ 
ΟΥ̓ [Π6 τὰ ἱηἰςαὶ τυυϊοσβ. Ὑπουσῇ ϑιγηοη ἔγθοὶν σθηβυτοθ Ῥατγιϊουἶαῦ ρῥᾶτίβ οὔ Δυηβἴοτ᾽Β 
νογϑίοῃ, ἢ ἀθοϊἀθαἷν ργθίοσβ 1ἴ το ἴῃοβα οὗ Ῥαρπίπιιβ δπὰ Μοπίβῃιβ; δῃηὰ Ἡυοὶ μῖνοβ Ηΐπὶ 
ἴδε σπαγδοίογ οὗ ἃ ἰγαπβί δου ψν6}] νογβοὰ ἴῃ 1πῸ6 Η οῦγονν ἰδησιᾶρο, ἤοβα βέυ]α 8 βογυ οχϑεῖ, 
δηα Ἄοοπίοττηδθϊο ἴο ἴΠ6 οτὶ ρα], 
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2. 13ΕΟ ὅΎ9α. ---- Β10114 ϑδογο- ϑαποία Τ οβίδι πε Υ οἰουῖβ οἱ Νουΐ, 6 β80γ8 
ἩδΡγθοσῦσα ᾿ησυᾶ τεοογυμαιθ ΓΟ 0.8, ΘΟμΒ 0118 ϑίτυ] ΟΥΙΒΟάΟΧΙΒ Ἰηΐου- 
Ργϑίθυβ το] ρ]οϑιββῖπιθ, ὑγϑηβίαία ἴῃ βουπλοηθπι δάπυμι. ΤΊΡυτΙ, 1δ48, [ο]1ο ; 
1544, ϑ8νο., δηα γϑγίουβ βυ θθοαυθηΐ ΘΠ] 018. 

ΤὮα ἰγδηβιδιίοη τυ οἢ ὈΘδγβ τπ|6 πδῖηο οὗ 1,60 “υἀ4ὰ τδο σοτησηθηοοα ὈΥ ἶσα ; θὲ Ὀοϊηρ 
Ῥτονθηϊοα Ὀγ ἀφδίῃ ἔγομῃ βηιβϊηρ 6 νγοτῖκ, 6 ἰοῖς ἴε ἴο δ σοτηρίοἰεὰ ΠΥ Τμροάοσο Βιδὶ1- 
Δηάεσ, ὑγοΐεεβου οὔ αἀἰνιπιγ δὲ Ζυγοῦ, ὙΠῸ τμ6 δβοϊβίδμοα οὗ (οησδὰ Ῥεϊ ]οδη, το νγα5 
Ῥτοΐδβδβον οὗ Ηοῦτγον ἴῃ [Π6 βϑῖηδ ρίδςς, ΒΙὈ] πον ἰγαῃβ]αιθὰ {Π6 τοδὶ οἵ (μος ΟἹ] Τεβιίδτηθηῖϊ 
ἔτοτη 8 Ηοῦτον ; 16 Νενν Ταβίδιηθηϊ νγ85 υπάἀογίδοη Ὁ Ῥείογ Ὁ ΒΟ] δπὰ Εοαο]ρὶ Οὐδ]ξοσ, 
το ἰοαγηθαὰ Ῥχοίδιδηϊβ, δὲ {πδὶ τἴἰτὴθ γοβιάθηϊ δὲ Ζυσίοῆ. ΤὨΪ5 υϑγβίοη ψγᾶϑ ἤὅτεὶϊ ῥτϊπιθα ἴῃ 
1543, δηὰ τσᾶβ τορτϊηϊοὰ Ὁγ Εοδογὶ ϑίθρῆοπβ δὲ Ῥαγίὶβ, ἰῃ 1545, ψὶτῃ π6 δαάϊίοη οὗ {6 
γυϊμαῖο νϑσβίοη, ἴῃ ἔννο σου πηπβ, δα τ ῖτ βμοτὶ ποῖθβ οὐ βεμοἶα, Ὀὰϊ ψιΐμουιϊ Ξρες γιης 
πὸ ἰγδηβ δου 5 ἤδῖθθ. ὙΠουΡᾺ ᾿ἴ τνδ5 οοπἀουιμοὰ ὈΥ ἴμ6 ἀϊνὶποβ αἵ Ῥατὶβ, 1ἴ γδ5 ἸΔυου ΣΟῪ 
τοςοϊνεα ὈΥ τμο86 οὗ ϑεϊδιηδηςδ, 30 Γαργιηιθὰ ᾿ὲ τ Ὡἢ δοῦλα {τἰβὶηρ δἰϊογαξίομα. [ς 15 δο- 
Κκποπ]εάρσοά ἰο 6 νεσὺ δι τὨΐυ]; δμα 115 βέν]θ 15 τῆοσγο οἱορδῃΐ (πδη ἴμδὲ οὔ Μιυηβίοσ : θυ 
ἴῃ ττδῃϑίϑίοσα ἃσγο βδϊά, ἴῃ βοηθ ἰῃϑίδῃσοβ, ἴὸ ἤανα γοςοάρᾷ ἴοο ἔδσ ἴσου {Π6 ΠΟΥ] βθῆβο. 

8. ΟΑΒΤΑΙΟ. ---ΒΙ0}1ὰ Τδῦῖπα, Τηοσργοίθ ϑδοϑαβίϊδηο ΟΑΒΤΑΙΙΟΝῈ. Βα βὶ- 
168, 1573, ἴο]ϊο; 1ρ5812, 1788. 4 ἴοτη18, 121ηο. 

ΤΠ 1,δεῖπ νογβίοη οὐἁ ϑεραβίϊδῃ ΟΒδΆ]]οη, οὐ Οαβίδιο (848 π6 15 σθΏογαΙΥ 68]164), τγϑ8 
Ὀορβυη δὲ ὕθηονὰ ἰπῃ 1542, δπὰ βηϊδηιεαὰ δὲ Βαϑὶα ἴῃ 1550, ΨΏΘΓΟ 1 ν85 ὈΥϊπιθα πὶ ἴῃ 6 [0]- 
Ιοτσῖηρ γοασ, τ 11} ἃ ἀφαϊσαιίοη ἴο Εαναγὰ Ψ]., Κκίηρ οὗ Εἰηρίαπά. Ηἰ8 ἀοβίσῃ νναβ, ἴο σεπάοσ 
τῆς Ο]ὰ «πὰ Νεὺνν Τ δβιαπιθηΐβ ἴῃ οἱοραπῖ 1,διῖη ᾿ἰκκα [Πδὲ οὗ [ῃ6 δπεϊθηὶ οἰ αϑβὶς δυΐμποσς; ὰξ 
815 βἴγ]6 ἢ88 ὕβδθη βϑνυθῦοὶν σθηβυγοα ὈΥ ΒοῺθ οὐ  τἰςβ, 85 θοΐῃρ ἴοο το οἢ δβδοίεά, δηὰ ἀθ85- 
Ὠΐαΐα οὗ ἐμαὶ ποῦ] βιὰ ΟΣ Υ, σταπάθυτγ, ρα ΘΏ ΣΎ, ᾿νὨΙΟὮ οἰατδοίοσίβο ἴΠ 6 βαογοά οὐ ρ! 418. 
Ῥτοΐεββον 1)δῖϊιο, μοννουοσ, 85 νἱπάϊοδῖθα (ἢ 15 Ἰρατηοα Ῥγοίεβίδης ἔγοτα ἴμθδε οἤαγζοβ. (β6- 
18110᾽8 νουξίοῃ [88 Ὀ6θη ἔγθαυθηίν τορτϊπίθα : ἀπὸ Ὀεδὶ δαἀπίοη οὗ ᾽ξ 15 βαιὰ ἴο 6 {ῃαὶ ρτιἰοὰ 
ἂἱ 1,οἰρεὶς, ἴῃ 1738, ἴῃ 4 νοΐβ. 1 2τηο. ; υυἱ ἴπὸ [0110 φαϊίοῃ, ῥγιηῖθα ἰπ 1573, 15 ἰπ πηοβὲ 
τοαμοβί, ποῖ ΟἿΪΥ οἡ ϑεοοουηῖ οὗ ἰ5 Ὀρδυιῖγ, θυϊ 8150 Ὀθοδιιβα 1 σοηΐδ!η5 {π6 δι Ποῦ 5 ἰδβῖ 
ςοττοοίίοηβ, ᾿ο ΘΙ ΒΟΣ Ἡ Ἰ ἃ ΥΘΓΥῪ σΟΠΊΡ]οῖθ {806 οὗ τηδί(εσβ. 

4, ὅυνιῦϑ δηὰ ΤΈΕΜΕΙ, 105. --- Γοβίδιηθηι! Μ᾽ οἰ Β10]16Α ὅδογα: εἶνϑ 
ΤΑΌγι (ὑδποηΐοὶ ῥυίβορ ὁ πἀφόγιτι Εἰ 6] 6 8125. ἃ [60 γα, 1,6 ἘΠ] ΤροθηΒ ΟΧ 
Ἡρῦτος ἴδε Ὀγουιρυβαῦθ 50}}01118 1] υδγα! δΔῸ Ιττηδηιθ]6 ΤἘΕΒΜΕΙ11Ο. 
Αροοββοσαμῦ [107], αὐἱ νυ]ροὸ ἀϊουαηίαν ΑΡοσγυρὨιὶ, 1αλπα σϑααιῖτὶ οὐ ποίβ 
αυϊθυβάδπι δυο ἃ ΕἼΆΠΟΪ800 ὅῦνιο. Ουρι οὔϊδιη 84] απ χίταβ Νουὶ Το8- 
ἰδιηθηῖϊ ΓΛ ΌΤΟΒ ΟΣ ΘΘΥΏΟΠ6 ΚΥΓῸ 80 θοάρτῃ ΤΊΘΙ,6]]1ο, οἱ ὁχ ατϑοο ἃ Τῆθο- 
ἄοτο ΒΕΖΑ ἴῃ [ἈΠ ΠῸΠ) γ γ508, Βοίίβαιια 1] ἄθτη 1} υδἰταΐοβ. Θθοιηδᾷ οὐυτὰ 
ἘΥΔΙΟἾΒ61 01. ἝἋαπονῷ, 1590. 4ϊο. 

ΤῊδ νοσϑίοη οὗ ΕἼδηςὶβ «πη1τ5 πα Ἰτητηδηιοὶ ΤΥΘπΊ6] 1115 85 ἢγϑὶ ΡῈ] 15 ῃ6ἀ δὲ Εγδηκίοτε 
οὐ ἴμ6 Μαίη, ἴῃ ἕο τ ἰοτη65 ἔὉ]1ο, ἴῃ {ΠπΠ6 γραῦβ 1575--76--79 : 1 τνῦᾶβ Β βοα ΘΠ Ε]ν οοτγτοοϊρα 
ὈΥ͂ Ζυπῖιυ5, ἀπά τ ἢδ5 βίποε Ὀθοὴ τοροδίοαϊν ὑσιηίοά. ΒΥ (Π6 Ῥεγοιεϑίδηξς σῆυσομοβ ᾿ξ τᾶς 
τοοοϊνοα ψ ἢ στοαὶ Δρρτσοθδίίοη ; δηά ἴο [ἢ15 ἀδὺ 11 15 μεϊά ἴῃ ργοδῖ δβίθοιῃ ἴον 1ζ8 5 τη ρ] οἰ ἐγ, 
Ροτβρίουϊέγ, δπὰ Βα] 1γ. Ἐδίμον ϑίπιοη οὐ οἰβοὰ ἰὰ ἢ στοδὶ βουθυυ ; Ὀμὰξ οὐν Ἰοασηρα 
Ἄοουπηΐγγτηδη, Μαιπον ῬροΪΐο, ἴῃ ἴΠ6 ρῥγοίδοα ἕο ἢϊ5 δυηορϑὶβ (τ ἐϊοογαπι δασγογιη, τος ΚΟ 5 ἴὶ 
ΔΙΠοηΣ ἴδ Ὀοϑὲ νϑυβίοῃβ; δπὰ (Π6 δοο᾿ αβἰ δοιαὶ Ὠϊδιοτίδη, Πυρῖη, σοπηπηθη 5 11 ἔον 115 ο]οβα 
δάδπογοποα ἴο 186 Ηθθγεν, «πη δὰ Ὑγοιμ 6] 108 Πᾶνα ΘΘῺ ὙΘΣΥ͂ ΡΥ ΙΟΌΪΑΓ ἴῃ Ἔχργαοββίπρ 
ἴπ6 ἀγῖῖς!α Ὀγ ἀδπιοηβίγδεινα ῬσγοπΟΌ 5. 

ὅ. βσομλαρτ.---- ΒΙθ]1α ὅδοΓδ, δῖγο ᾿οβϑίδιηθπίαμη γοῖυβ οἱ Νονυμπι οχ ᾿1η- 
518 ΟἹ ΟΊ ΠΔΠ1θ08 ἴῃ Πἱηράδιηι 1,δἰζπϑτη ὑΓδῃ δίῃ, δ 1118 Οδριίαπι ϑυσωστηαγ 18 
οὐ Ῥαγε ομῖρυ8, ἃ δοθαβύλδμο ΒΟΗΜΙΡΙΟ. Ατροπίογαϊ,, 1696. 4ϊο. 

δορδβείδη ϑοθτηϊαιὶ τᾶς Ῥγοΐθβθοσ οὐ Οτίθηίαὶ ἰαηριιαροβ δὲ ϑιγαθθυγρῃ. ΟΥ̓ δῖβ νογβίοη, 
ὙΠοῖ τγὰϑ ΡῸ]15Π6α δος (Π6 δυϊηοτ᾽β ἀθοθαβθ, ἔπογα πᾶν Ὀθδϑὴ βϑυθγαὶ οαϊοηθ. [ἐ ἷ5 
Β:ΛΙΊΘΕΥ ἸἸἴογ8] ; δηὰ 15 οἰ ΘθῪ Ὁ.56}} ἴο βεμἀφη8 ἴῃ ἴη6 Ηθῦτον ἰδηρυδρθ. 

6. ΠΑΤΗΕ. ---ΠἰὈτὶ ν οίογβ Τοβίδιηθη, οσ τϑοθηβίοηα Τοχίῆβ Ηοῦγαὶ οἱ 
γεγβίοητιπι Αηθαυδγατα, Γ,δίϊπα νουϑὶ, ΝΟΌΒ ΡΒ]]Ο]ορΊοἶβ δὲ οὐ 1 ἷ8 1] υδύγαιὶ 
8 οδππα Αυρυβίο ΠΑΤΗΙΟ. Ηδαΐς, 1778--89. 6 νο]8. 8νο. 

ΤῊ νογβίοῃ οὗ Φόμη Αὐριιϑίι5 ΤλαἴΠ6, το τγὰβ ῥσοῦδβθοσ οὐ Οτίθηϊαὶ [Ἰτογαΐωτο δἵ 1,οἰρβὶς, 
᾽ς. ἀεβοτνυεα)υ ἴῃ ΒΙρΡἪ τορυῖα ἔου 1185 σθπογαὶ Πα ο] Υ ἀπά οἱαράποο, θοῖδ ἴῃ Ἐπ18 σου ΤΥ δηὰ οα 
ἴπ6 (οπηοηῖ. τοῦ. Πδῖμα “ Ὥρθνοῦ Ρυ] 15Πη6 4 ΔῊΥ ρατῖ, τη] 6 δά τοροδίθαὶν οχρ]αϊποὰ 
1 ἴῃ ἢ ρῈὈ]ς Ἰδσίιτοα, πὰ οοηνὶπορὰ Ἠἰτηβ6 }  ἴΠδὲ πὸ αΙ ΒΊΟΥ τοταδϊηθά, θὰ σὰς} 48 σου]ὰ 
ποῖ θὲ γεσηουθά, 1π [818 ΤΏΔΏΠΟΓ τν85 ἢ18 [γα πϑ᾽αἴίοη ργοάπορα, τ ἢ1ο0 ἢ} ταν Ὀ6 σοπβιἀοτρὰ ἃ5 
ἃ Ροεγρεΐιαὶ σοτητηθηΐατυ." ( ΑΙΚΙπΒ Βιορταρἢ οι! ὨὶςτοματΥ, νο]. χ, Θυρρ]οπιοπῖ, Ρ. 306.) 
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7. ΒΟΗΟΤΤ Ἀηα ὙΨΙΝΖΕΕ. ---Ἰὐρτὶ 5ὅΔο Απίαυϊ ΕὈΘΟΓΪΒ Θχ ΟΣ 6 
ἩΘΌγοο [ἢ [μ πη ΓΗ ΒΙΔΕ ; ΠοΙΔ ΠΟ.6 ὈΓΘΥΙ ργοῖρυδβ ζϑοϊϊομαπι οἵ Τηἴοτ- 
ῥγϑίδιοπαμπι αἰ νουβιίδίϊθ δά ἀϊα. Αποίογιθαβ Ὁ. Ηδησῖοο Αὐρυβίο ΘΟΗΟΤΥῪΥ 
οὐ Δυ11ο Εὐϊθάογίοο ΊΝΖΕΕ.  οϊυηθη ρῥυίμαυμα. ΑἸίοπθ οὐ 1 ρβίθ, 1816. ϑνο. 

ΤῊῖβ νοϊαπηα οοτηργῖβο5 ἴΠ6 Ῥοηίαίοιι ἢ ΟἾΪΥ ; ἴδε ἴἤτοο ἢτβὲ θοΟ 8 γοσα ἰσαηϑἰαιοά ὈὉν Μ. 
ϑοδοίς, ἀπά ἴῃ 6 ἔτνο δϑὲ Ὁγ ΝΜ. δΥιησοσ; θυΐ [ΠῸ ψΠο]6 οσκ πᾶ5 Ὀθθη 50 σΑΥΘΪΥ τον] 5οΩ, 
1πδὲ ἴξ ἀρρϑᾶγβ ἴο θ6 πὸ ργοἀυςίϊοη οὗὁἨ ΟὨΪΥ η6 ροσβοῦῆ. [1 ργοΐδϑϑοβ ἴὸ Ὀ6 ὑϑὺὺ οἷοξθ. 
ἜΒ15 τοσῖς τῦδβ ΠΟνῸΣ οοτηρϊοίοά. 

[1.7 ΤΑΤῚΝ ΨΕΒΒΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕῊ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

1, ἘΒΑΒΜυ. ---- ΝΟΥ] ΤΙ ϑίδιμθητι ΕΑΙΠῸ ροβίγοιαδ, ροὺ ᾿Πβιἀθσίυμλ ΕἸ ΑΒ- 
μύμ, Βοίογοαδιαυτη. Β481168, 1δ85. 8νο. 
ΤΠ ςοἸουταιϊοά Εγαβιηις ἢ85 [Π6 Ποηουγ οὗ θοϊηρ ἴΠ6 ἤγδε ἰγαηδίαἴου οὔ ἢ Νὸνν Τοβίδτηοπί 

ἰηίο ἔπ 6 1,διῖη ἰδηρυαρο ἕγοτη τῃ6 οτἱρσὶπαὶ ὅτοοκ. Ηἰ5 οὐήοςϊ νγᾶβ, ἰο χῖνα ἃ 1 Π|0] δηά 
οἶθαγ νϑυβίοῃ, ἰ) γϊοἢ τἴ 15 δαἀτηϊθα {Π8ὲὶ Πα ϑιιοοοοάοα 85 [ἊΣ 85 ἱΐ τναβ Ῥοββι Ὁ]6 δἱ παῖ {π|0. 
Ιη 1}}14 νοσβίοη ἰἰ Ὁ] οτνοά μοὶ ΟὨΪΥ [πὸ ῥτιπίοα σορίθ5, θυῖ αἶβο ἔσαν Οὐθοκ πιδηιιβοτιρίβ ; 
δεοογάϊησ ἴἰο ἴπ6 οχδηρ]α οὗὨ ΨΖοζοπηθ, 6 ναγὶθα ἴἤναϊ ᾿1{|6 ἥἔτοτα ἐπ Ψιϊραίθ. ὙὉῃ6 ἤχει 
οὐϊείοη οὗἁὨ [8 ἰγϑῃβ᾽ ἴοι ἀρροασοὰά σῇ Π15 Οτροὶς Τοβίατηοηϊ ἴῃ 1516, δηὰ νψαβ ἀοαϊοαϊρὰ 
ἴο Ῥορε ἴ,βεο Χ., Ὀγ σσῆοσα ἰΐ τᾶβ ὨΙΡΏΪΥ σοιητηθπἀθά ἴῃ ἃ Ἰοϊξογ οὗ {πάη 5 τυ μοι 6 ττοῖθ 

, ἴο Εταδηβ. Τῇ ροῃ 5 ῥγαῖβοβ, πουγονοῦ, ἀἸὰ ποῖ ρσγονοπηὶ [ἷ8 Ἰασουτδ ἔγοιῃ θη σθἢ- 
βυτοά σψτἢ ρζτοαῖ βονογ νυ Ὀγ σογίδί ἢ τ 6 γ9 Ὀο]οηρσίηρ το {Π6 ἘΠ οπιϊβἢ σοτητηιηΐοη, δραϊηβὶ 
ψ  ότα Εγαβηγι5 ἀοΐεπάοα ὨϊΠπΊ86 1 τ τῇ στοαῖ βρὶτιῖ, Ηἰ5 γουβίοῃ 858 ὕ66} ἔγθαιυ ΠΕ} Ργιηϊοὰ 
δῃά σοττγοοῖοα, θοΐῃ ΟΥ̓ ὨΙτ561 ἀπά ὈΥ Πὶ5 βαἀϊίοτβ. 

2. ΒΕΖΑ. ---Νονὰ ἢ. Ν. 9688 ΟἸσΙ88} Τοβίδιηθπίυτω. Τα θ 8πὶ ΟἸ πὴ 
ἃ γοίοσὶ Ιηΐογργοῖθ, πὰπὸ ἄθπυαο ἃ ΤὨοοάοσο ΒΕΖΑ νϑγϑιπ, οαπὰ 6] 566 
δηποίδοηα8, ἴῃ αὐἱθὺβ τϑῦϊο ἱπίογργοίδοηβ τοὶ αγ. ΟἸδνα Βοθογι 
δίορβδαηι [(ἀδμονῇ, [5666. ἔο]1ο. 

“ΓΌ18 νϑυβίοῃ ἢ88 Ὀθθη σορϑαῖθα!υ ῥυϊηίθὰ. Οὐ δοσουπὶ οὗἉ 118 δον, ἴἰ μδ5 αἰτγαγβ Ὀθ θη 
Βίρσην οβίθοιηοά ὉΥ Ῥγοϊθείβδηϊς οὗ δνθσυ ἀδθποτηϊπδίίοη. ΒΙβῃορ ὟΝ αἰΐοη, ἱπάθοβ, νγὰ8 οὗ 
ορίηΐοη δὶ μῈ νγὰ5 0 51}γ οματροὰ ἢ} ἀοραγίῖπρ ὑπ ΘΟ ΒΒΑΣῚ]Υ ἴτοση (Π6 σοτηπΊοη σοδάϊηρσβ, 
σπου ἴΠ6 δυϊῃογιυ οὗ τααπυβοτρῖα ; Ὀμὲ ἃ σατο} οχαγαϊηδιίοῃ οὗ ΒΒ 6Ζ8᾽5 ἰγαπβίδιϊοη νν}}]} 
5ῆον (παῖ ἴπδὶ αἰδιϊηρσυ ϑθοα Ῥγοϊαΐθ τῦᾶβ 'π (Π18 ἰπϑίδησα τηϊδίακοη. 

8, Οἰν. αὐ]. ΤΒΑΙΈΜΑΝΝΙ Υ᾽ 6.510 1,δἰῖπα Εὐνδησο]ϊοσαα Μαηθὶ, Ματγοὶ 
Ἱμιορο, οὗ 9 ο ΔΏη18, θη Αὐοἴααπι Αροβίοϊογυμα, οἀϊία ἃ (.. (. ΤΙιϊπδηηο. 
Βουο]ηὶ, 178]. ϑνο. Τῆδ τομαὶ πίηρ ὈΟΟΚΒ οὗ {ηΠ6 Νουν Τοβίδιηθης ΘΓΘ 
ἰγαπβαιοα Ὀγ Μ. 148ρ15, ἀπὰ δη 16, 

γογβίο 1,αὔϊπα Ερ᾿ βίοϊαγατη Νονὶ “ΓΙ βίδιλθη, ρεγροῦυδ δηποίδίοηθ 11|1ὰ8- 
ἰγαΐα ἃ (ἀσοάοῖγοαο δ᾽ρΊβιηηαο 1ΑΒΡ1ι8. 1 1ρ5818, 0]. 1. 1798, Νο]. 11. 1797. 
8νο. Εαϊο πονϑ, [ἱρβίς, 182]. 2 τοιῃΐ8 8νο. 

4, ϑδογὶ Νονὶ Ταβίαπιθηϊ Γἀθγὶ οπηπθα, νϑίοσὶ 1,δἰἰπϊταία ἀοπδιὶ δὸ Ηδη- 
τὶοο (ἀοἀοίτοδο ΕΕΙΟΒΑΒΚΡΟ. [ρ815, 1790. 8νο. 

ὅ. ΒΕΒΑΒΤΙΑΝΙ. ---- Νονυσῃ Τοβίδιμθπίμμι, οὐ ἔγααιθηΐθβ Ομ]  1πὶ ΤΠ ΟΓΡΓΘ- 
ἰαϊϊοπατα ΗΟ παίοηδθ, πὰς ἀθιηπὶ ὁχ Οοάϊοο ΑἸοχαπάσγιηο, Δα 101118 
οἴδπα ΘΟΠΙΡ]υσΊθα8 ΓΔ ΠΟΥ Ρ.15 σϑγδηΠυδβαπθ 1,Θο οἱ 1.8 641118, Βα τητη 
βάδ δὸ ουτᾷ [,δίη6 σοαἀπίαιη. ΟἸηηῖρυβ ὅ'δοσὶβ Αὐοίοσι θυ8 ατθοὶβ, ὅ'ΔοΥῖΒ 
Οὐ ἰοῖβ, (Ἰοββαγῖῖβ, οἵ Τβύγπούϊοσ 08 ρ6γ ἰοίδηλ (ὐγεθοίδπι ΕἸ ΠΟ] 6818 801 018 ΝῚΓΙ8 
αἰ ρ πἰϑβίτηθ ΘοηΒι}}{18. Ιηίογργοίθ ΤΠ ΘΟρο] 40 ΒΕΒΑΒΤΊΑΝΙ. Ἰοπαϊηὶ, 1817. 
ΤΟΥ] ϑ8νο. 

Μ. ϑοραΞκιίδηιϊ 15 δἀνδιηζαροοιϑὶν Κηονγῃ ἴο βομοΐδὺβ 85 ἴῃ οἀϊίοσ οὐἔὁἁἩ 1, γοορἤτγοη ( Εοιηδ, 
1803, 41ο.}ὺ Ἡ!δ νογβίοῃ 15 πηδᾶς ἔγοπι {πὸ ἰοχὶ οὗ ἴῆε ΑἸοχαηάγίδη Μαπιβογιρῖ, ψ τΠ τ ΒΙοἢ 
ἴδ τγαβίδίοσ βιδἔθϑ {παὶ ἢ σοἸ]αϊθα βονθσαὶ τηϑηιβογιρῖβ απ ςο]] οι οηΞ οὗ ναγίοιιβ τοδαϊηρς, 
δΥυδι]ϊηρ Ὠἰπ.56}  α͵50 οὗὨἨ Ἔυθοσυ οὐ εἰσὶ δἱὰ πὸ οου]ὰ ρσοόσιγο, δὰ ρδγίϊου αν Οὗ τη6 νυ ηρϑ 
οὔ τῃς Οτοοῖς (δίμογβ, δηὰ {πὸ δϑϑϊςίαπος οὗὨ {πὸ πηοβί Ἰρασηρα οὗ [6 τηοάθσγι Οτοεΐς οἱοσσγ. 
ο οδίιδῖῃ {116 Ἰαιῖον, Μ, ΘΟ ΑΕΔ ΩΙ ἀχργθϑον ἔγανθ]οα ἐπτου σῇ (ἢ6 οἷο οὐὁἨ Οτθθοθ. [ἢ 
4}} ἀοοίγέπα! Ῥοὶινῖ8, 1ῃ18 νϑυβιοῃ ἰβ τῶδθ σοῃίοστῃδῦϊο ἴο εἶ τοηοῖ5 ἱπου]ςαῖθαὰ Ὀγ 1[Π6 τοοάθγη 
στοῦ οὐὗὁἨἁ Βοτηο. 

οὗ ΕῸΣ ποίϊοεβ οὗ [πΠ6 τηοάρτῃ 1,διϊῃ Ὑοσβίοῃβ οὗ ϑομποῖι, Νδοῦο, δαπὰ Οορβοῆθη, 566 
ΡΡ. 31, 86, δΔηά 40 οἵ 1Πϊ5 νο] υτη6. 





-“΄σ.- 

ἴτῖ - - - - 1609 
Τὐνορῖδῃ - - 1685 
ἘπΞιποηΐδῃ - - [1685 
Ἐπϑιποπΐίαῃ, ἀΐαϊοος οὗ ] 1686 
Βοτγρδιΐδη ἀΐϊδίθοος - ᾿ 1727 
Οτϑουβ - - - - 
ὕρρεςσ [λιβαϊίδη - [1706 
Τιαρροηῖς - - .-[175885 
Μδηκβ - - - 758-60 
Οϑε)ὶς - - τ 1767 

Ῥογίυσυοε - - τὐως 
178] 

ϑρδηΐβῃ - - ᾿ 

Μαϊίοβο - - -.} 1820 

ϑατηορ ἰδ - -« [1820 
Ζυάςο-ῬῈῊῸ δ᾽ - -| 182] 
Μοάοσῃ ἘΠΕ - [182] 

ἹΚαγοϊΐδιι (Θοβροὶ 
οἵ Μειιμεν)- {Ὶ 1320 

Τυτκο- Οτοοκ - 1820 

ΑἸδδηΐδη - .] 1827 
Οδιδϊοπΐδη - - «1899 
Μοάογη Οτεοοῖ (Νον 

Ψοταὶου) - - 1850 

ϑραπίδῃ Βδβαιο, οὐ ἢ} 1838 
Ἑβουδδ - “- (υκο) 

Ἡοιηϊθδηυ, Οἰίδηο, ἢ} 1858 
οὐ ϑ'ρδηϊεῖι Οἴρβθεγ [ (100) 

Βυϊγχατίδη - -] 1898 

1685 
1689 
1689 

1719 
1728 

1775 
1802 

1748--5 

1783 
1798, 4 
1824 

1827 
ἢ { 18397--8. (581 π|8 

ΠΟ - - 
δωυεσ 

ογαῖίος. - 1820 
ΒΠΘΟΙ “- 1819 

Ὠκυπᾶ - “- 1818 
ΤΌΝΔΓ -  “- 1822 
ανῖποο -ἃ - 1822 
ἀοἸκυαπάοο 1822 
Διο - - 1822 

συάλα οσ Ἰ 1815-82 
αἱ «- 

ἀφσν - -ἰ 1882 

1807 

ἘΑΕΡΑΡΌΣΝ ὡδ ἘΠ 5} 

ἄθο - ἿΞ 1812 

ἀοοκίδημοο -- 

1808..14 
βαῖεθ - 1801 
82. - " 1807 

ΑΙΘΒΟ. - « 1890 

ι -- - 1715 

ἔξ] 



ϑϑοῖ ΝΠ, ὃ 3] 2 ηοάρτη Κογβίοηβ οὔ ἐλ ϑογίρέμτγοξ. 8] 

ὃ 8. ΥΕΒΘΒΙΟΝΒ ΙΝ ΤῊΕ ΠΑΝΟΌΑΘΕΒ ΟΕ ΜΟΡΕῈΝ ΕΈΟΡΕ. 

[1.1 ΜΕΝΘΒΊΙΟΝΒ ΙΝ ΤΗῈ ΓΑΝΟΌΛΟΕΒ ΒΡΟΚῈΝ ΙΝ ΤῊΣ ΒΕΙΤΙΒῊ [51.85. 

Ἐπσίδὴ ῬΕΟΤΕΒΤΑΝῚ Κεγϑβίοηϑβ. 

ΑἸΙΒΟΟρΡΕΙ 10,18. ἸΤρΟΒ810]6 δἱ {Π18 αἰβίδηοθ οὔ {1π|6, [0 δβοογίδι ῃ ὙΠ ΘΠ ΟΥ 
ὈγΥ ψοτὰ ΟΣ 80 1801} ν᾽ 88 ἔγβί ρ]δηΐθα 1η {1}18 18] η 4, 48 γ76]1 ἃ8 {Π6 οΔγ] 1680 
{ἰπ|6ὸ ΒΘη ἴμ6 ϑογιρίαγοβθ ΟΓΘ ἰγδηβαίθα ἰηΐο {π6 ἰδησαδρσα οὗ 15 ᾿πῃ8- 
1 Δηΐ8, γαῖ νγγο ΚΟΥ {πδῖ, [ῸΓ ΤΏΔΠΥ Βυπάγοα γϑᾶγϑ, (ΠΟΥ 6 Γα δνουγοά τ 11} 
1Π6 ρΡοϑββοβϑβίοῃ οἵ ρασί, δἷἵ Ἰοδβί, οὔ 186 βδογθαὰ νοϊυμηθ ἴῃ ὑπο. ὙΘΓΠΆΟΌΪΑΓ 
ἴοπρυθ. Οὗ τ86 Απρ]ο- ϑάχοῃ νϑγβίοῃϑ 8Δη δοσοιιῦ ἢ88 δΙγοδαυν Ὀθθη ρίνθῃ : 
ἴο ὙΒΙΟΙ τγ6 ΤΔῪ ΠΟΙ͂ 864, {πΔ0| 4 ϑάχοῃ ἰγαηϑ᾽αίοη οἵ [Π6 Ῥβηϊαίθαοὶι, οἵ 
“οβῃυδ, ραγί οἵ [Π6 ὈοοΚβ οὗ Κίηρϑ, Ἐβίμογ, δῃά οὗ [π6 δροογυφαὶ ὈΟΟΚ οὗ 
ἢ, δπα 16 ΜοολΡοοβ, 18 αἰἰτρυϊοα ἰο ΕΠ τὶς οὐ ΕΠ το, τὸ νγ88 δγοῖ- 
ὈΙΒΠΟΡ ̓ ο Οδηΐογθυγυ, Α.Ὁ. 995. 
Α οδαϑῖλ οὗ βενϑσαὶ οθηΐυσίθθ δπηϑαρθᾶ, ἀυτίηρ ψΒῖο 1ἴμ6 βογίρίυνοβ 

δρΡΘδν ἴο αν Ὀθθη Ὀυτχὶοα ἴῃ ΟὈ]Υ]ΟΠ, ΜΝ θΌΠΟΓΑΙ γοδάϊηρ οὗ {ποιὰ Ὀοὶπρ; 
τοὶ 6 ὈΥ 1Ππ6 ρᾶραὶ 8ε66θ. μὲ ,ΜἼγϑέ ΕΝΘΙΙΒῊ ἰγαηβίδίίοη οὗ Π6 Β10]Θ 
Κπονη ἴο Ὀ6 οχίβηϊ τγνᾶ8 δχϑουϊθα ὮὈΥ 8η ἀπκπονῃ ἱπάϊνἸ 8], Δηα 18 μἰδορα 
Ὀγν Ατομοίβιορ [7586 ἴο {ῃ6 γϑὰγ 1290 : οὗ {Π18 [Π6Γ6 ΔΓ6 [Ὦγθ6 τηδημβοτῖρὺ 
ΠΟΡΙ68 ΡΓγΓαϑουνοᾶ, ἴῃ ὑμ6 Βοα]οίδη ΠΌΓΑΓΥ, πὰ ἴῃ (Π6 ΠΙΡΓΆΤΙ68 οὗἨ ΕΟ γϑῦ 
ΟΒυγοῖ ἀπὰ Φυθθη ΒΒ ΟΟ]]ορ 68 αὐ Οχίογά. Τοναγάβ {Ππ6 οΪοβα οὗ {π6 01] - 
Ἰπρ' οαπίυγυ, Φόμη ἀθ ΤΈΕΥΙΒΑ, νἱοαγ οἵ ΒουΚοῖθυ, ἴῃ {116 οουπίγ οὗ (ΛἹουοαβίοσ, 
δῖ 1π6 ἀοϑῖτο οὗ ἢἷβ ραίτοη, 1ωογὰ Βουίκοον, 18 βαϊα ἴο πᾶν ἰγϑῃβ]αίθα {μ6 ΟἹά 
δα Νον Τοβίδιηθῃβ ἰηἴο ἴπΠ6 ἘΡΊΒἢ τοησαο. Βαΐ 85 πὸ ρασί οὗἁ [818 σσοσκ 
ΔΡΡΘΆΓΒ ΘΥ̓ΘΙ ἴο αν Ὀδοη ρῥτγὶπίοα, {Π6 ΓΔ 5] ΓΟ ΔΒΓ 6 ἃ ἴο ὨΊτη 18 ΒῈρροβϑα 
ἴο Βᾶνθ Ὀδθῃ οοπῆπρά ἴο ἃ ἴδ ἰοχίβ, τ ΒΊΟΝ ἀγα βοδίγοα 1 ΒΟΙΩ6 ρᾶγίβ οὗ 
ἢ18 ψο8 (βου σαὶ σορ 68 οὗ τ ΠΟ τα ΚΠ ἴο οχἰβὺ 1 τδῃ 5011ρῖ), ΟΥ 
ὙΠΟ πο ΓῈ ρϑϊηϊθα οἡ {6 νγ8}]8 οὗ 18 ραίγοπβ οἤδροὶ δ Βϑυίβίθυ (ὑδβί!α. 
Τὸ 15 ὈΥ̓͂ ΠΟ Ιῃ68Π8 ᾿ηρΓΟΌΔΌ]6, {πΐ, Ὀοίογα [6 ᾿πνοπίοῃ Οὗ ΡΓΙΠΌ ΩΡ, ΓΘΟΟΌΓΒΘ 
γγ85 Πλὰ ἴο [86 ραϊηίηρ οὗἉἩ ἴπ6 ρῥγῖηοῖραὶ ανθηΐβ ἴῃ [Π6 βδογοα ἢ ΒίοσΥ, οα {Π6 
ΜΊΠΔον 8 οἵὗὁἨ ΘΠ ΓΟ 68, 1Π ΟΥΟΘΣ ἴ0 ΘΟΠΥΘΥ͂ Βοη6 Κπον]θᾶρο οὗ δογιρίυγο ἔδοίβ 
ἴο {π6 1ΠΠΠ|οταΐθ.Ό Αἰποηρ [Π6 βποβῦ βρθοϊτηθηβ οὗ [818 ῥ᾽ οἴου] ᾿πβίγυσίοη, 
Ὑ76 ΤΊΔῪ ΤΟ Γ0η 6 Ὀ6ΔῸ Ὁ]]γ-Θχϑουϊοα ὙγἹηάοΥ78 οἵ Κὶηρ᾿Β (]]6ρα ΟΠ δροὶ, 
δι τϊαρο.2 

1. Ὑ2}Ο ΕἾ ΨΝΈΕΈΒΘΙΟΝ. 

Το Νον Τοβίαπιοηΐ οὗ οὖσ [τὰ δηὰ ϑανίοισ 6588 ΟΠ σι ϑῖ, ἐγαηβ]αἰδα ουΐ 
οὗ {Π6 1δπ Ψυϊραῦ ὈΥ Φοθη ὙΥΊΟΙμῈ, 5.ΤΙΡ, ρου 1878. Τὸ ψ 6 18 
Ργεῆχί ἃ Ηἰβίογυ οἵ [86 Τυδηβίἰΐοηβ οὗ [π6 Η. Β10]6 ἀπὰ Ν. Τεβίδπηθηϊ, ὅτ. 
ἰπίο ΕΠ ΡΠ 88, θοΐ ἴῃ ΜΗ, δπὰ ρυϊηξ, πα οὗ {π6 τηοβί τΘΙΒΆΓΚΘΌ]6 ΔΙ οηΒ οὗ 
(Πθ τὰ βίπος 1π6 Τηνϑηΐίοπ οὗ Ῥγϊπεησ. ΒΥ Φοἢπ 1, ον 8, Μ.Α. Ἰοπάοη, 1738], 
ἴο1ο; 1810, 41ο.8 

Πα Ουζ δορουπί οὗ Ἑπρ ϊϑῆ ἐταπβίαιίοπβ ἰ5 ἀτανγῃ ἔγοπι 1οννὶς᾿ 5 Ηἰ ἰδίου οΥ̓́ΤΠ 6 [γα ῃ 5] 4110} 
οἵ τῆς ΒΊ]ο, ῥτεῆχεα ἰο ἢϊ5 οἀϊπίοη οΥἁὨ ὙΥΙΟ ΚΙ ᾿ 5 Νονν Τοβίδτηθηῖ, ἴὉ]1ο, 1731] ; Φομηβοη᾿β 
Ηϊξιοτίςαὶ Αςοουπέ οὗ ἴπ βονογαὶ Ἐπ ρ 8} ἰγδηδίδεοης οἵ ἴπα6 Β10]6, οτ σία" ν ΡΒ θη θά ἴῃ 
1780, ἴῃ 8ντο. δπὰ τοργιπίοά ἴῃ ἔδο (τὰ νο]υπιο οὗ ΒΙ5ῃορ Ὁ αἰβοῃ 8 (οϊϊθοϊίοη οἵ ΤἬὨθοΪο- 
βιἰοδὶ Τγδεοῖβ; Αὐομυΐβῃορ Νεονοοιϊηοβ ον οἵ τπὸ ΕὨρᾳ] 15 ΒΊ0] 1 αὶ] Τγδηβ δίίοηβ, Ὠ 0] π, 
1792, 8νο. ; Μτ. ΝΕ ΑΚ τ᾿ Β Ἰοαγηοὰ δπϑπὰ εἰαυογαῖα [πα τΥ πο ἔπ 6 [πιογρτοίδιϊοη οὗ Ηο- 
ὕτονν ϑογὶρίυγοβ, Ρρ. 38---114.; Νίσ. δι ιογβ 1,δἰίογ ἴο ἴὴ6 ΒΙΞσῆορ οἵ Ῥοεϊεγτροτουρῖ, οἢ 
86 ἱπάορροπέήςφποο οὗ δα δυϊμοτξοὰ Μεγβίοη οὗ 6 ΒΙ0]6; δπὰ Μίσ. Απάργβομ β Δ π04]5 οὗ 
ἴπ6 ἘΠ σ 15} Β10]ς, [οπάοῃ, 1845, 2 νοἶΐδβ. 8νο. 

3 ὝΒοτε ἰ5 ἃ ρΡθου ΔΓ οογτοβροηάθησο δοΐτγθοῃ Π6 Ῥαϊπίϊηρπ οὐ [πε βδύὴθ νϊηάον, ἴῃ τΠ6 
ὌΡΡΟΣ δῃὰ ἰονσοσ ἀἰνβῖοῃβ : ἴοσ ἱπβίδηςθ, ἴῃ ἴΠ6 ὉρΡοΥ ἀἰν βίοη 18 ραϊηιοά ἃ ρμίοςβ οὐ ἢ! βίοτσυ, 
Δ Κοη ἴγοιῃ ἴῃ6 ΟἹά Τοκίαπηθηὶ; δηὰ ἱπ {πὸ Ἰοτνοσ ἀϊνιβίομ, 15 ραϊπίοα βοπηθ οἰτουτηκῖδῃοο 
βεϊεςίοα ἔτοπι 6 Νον Τοβίδπιεηΐ, σοσγοβροπάϊηρ ἔο {παὶ ἀῆονο 1 ἤγοτη πε ΟἹ] ά. 

. 3. Το εἴ11|65 οὔ {Ππ|5 δῃὰ ἐπ 0] ἱηρς ΕΠ] 15}} νοβί ἢ 8 σὰ ρίνθη ἔγοσῃ {6 σορὶθ58 ὑγοεογνοὰ 
ἴθ ἔα ΠἸΌγΑΓΥ οὗἩ {ῃ6 Βτιθ Μυβουτη, σεν τη6 ἐχοορίίοη οὗ (1) δπά (8) οἵ ΤΥπάδ]θβ 
ΒιρὶῖςΑὶ Ῥυμ)!ςδίίοιιβ, 1 ἴῃ ῥ. 82., οὗ Ηο] θυ 565 Νὸνν Τοκίδτηθηΐ, ̓ ῃ Ρ. 87. δηα 1η6 ΑὩμρ]ο- 
Οεπονοθα Βδ]6, ἴῃ Ρ. 90. 
ΟΠ, Υ. α 

--- αρῖιν τῶαρουμτε, οὐ ον ρυι λωδνονέτονεν, οἰξεός, ὑπ: ---ΞΞ ---ὄ- --.- ---ὖὋῬὁὁ)}ὦὌ“ο»ἜἝἝ  .ς-...-.-.-.Ἐ.-Ἐ-Ἐ 



82 Μοαονη Ῥογδίοηπϑβ οὗ ἐδ ϑογίρέιτοδ. ΓΡασυ 1. ΟἹ. 1. 

Ν,ΘΑΥΪΥ ΟΠ ΘΙΠΡΟΤΑΤΥ ἢ Φο ἀς ΤΥενῖεα ττᾶ5 πα σοἰευταῖοα 9 οῃη ὙΜΊΟ] ἢ, οὐ Ὑ7 1. ο, 
νγῃο, δῦουξ {πὸ γϑασ 1378 οἵ 1380, ἰταπϑὶαϊθα [6 δηΐϊτο Β10]6 ἔτοπι {πὸ 1, δἱπ Ψυ]ραῖα 
ἱπῖο ἴῃ6 ΕἸ ἰδ ἰδηρσυδαρο 88 ἰμθῃ βροόκθῃ, ποῖ θεοὶ 50} ΙΘΉΕΥ δοαυδϊπίοα ἢ (Π6 Ηο- 
γον δηὰ Οὐϑοκ ἰδηρυάαροβ ἴο ἰγαηβἰαῖθ ἔγοτῃ ἔπ οσγί σῖπαὶβ. Βεοίοσα ἴΠ6 Ἰῃνθηίτοι οὗ ρτγιητη, 
ἘΓΒηΒοτρί9 τνογ οδίδιποα τὰ αἰ ΒΠσυ]Υ, ἀπὰ σορὶθ8 ΤΟΤΘ 850 σάγρ, ἴπδὲ, δοοογάϊΐῃρ ἴο [Π6 
γαριβῖγ οὗ ὙΥ]Ὅατὰ ΑἸπον εὶς, Ὀἴβδορ οὐὗὁἨ Νοτγνὶος, ἰῃ 1429, ἴΠ6 ῥγῖοθ οὗ οὔς οὗ Ὑν1ο 8 
᾿Γεβίδπιθηϊβ 'γ88 ποῖ 1685 {πη ἔυυγ τηατκβ δη ΤΥ Ῥθῆςο, ΟΥ τ ρουπάβ δἰ χίθοῃ β}}}]ἘΠτηρς 
δηα εἰχιῖτ-ροηςο, ἃ συ τὴ οαυϊναϊοπέ ἴο τόσο (Π8ῃ ΤΟΥ͂ ρουῃα8 δὲ ὑργοβθηῖ. Τἢ15 ἰγδηβί δ οη 
οὔ τπ6 Β1Ό]6, τὰ ἅττα ἱπίοττηθά, ννγα8 50 οἴδηβὶνο ἴο {πο86 γῇ. ΨοΓΟ ἴοσ ἰδ κίηρ ἀνσᾶν ἴπο ΚΟΥ 
οὗ Κυον]οάρε δπὰ πιθδηβ οὐὔἵἁ Ὀοϊίοτ ἰπογηηδίϊοη, {παὶ ἃ Ὁ1}} νγὰβ Ὀσοιριξ τηἴο [6 ΗοιΞο οὗἍ 
1 οτά8, 18 ΕἸἰοἢ. 11. 4.5». 1890, ἴοσ 1π6 ρυγροβο οὗ βυρρτγοββίηρ . Οπ νη οῖ τμ6 ΏυΚα οὗ 
1,δποδβῖοσ, [6 ἰκϊησ᾽β τποῖο, 15 τορογίθ ἴο πανὸ βροΐζθῃ ἴο 1}}18 οβῖθοεϊ : -- “ 76 τν}]}} ποῖ Ὀ6 
ἴπ6 ἀγορϑβ οἵ 4]] : βθοῖηρ οἵποσ παίϊοῃβ αν ἴπ6 ἰὰνν οὗ Οοά, τῇ ἢ 18 {π6 ἰὰνν οὗ οἱισ ἴδ: ἢ, 
τγγιζῖθη ἴῃ {Π6ὶτ οσσ ἰδηριασο." Αἰ (Πα βάτηθ {ἴπηθ [6 ἀρθοϊαγθα ἴῃ 8 ὙΘΊῪ 50] 6 ΠῚ ΤΠΒΠΠΘΥ, 
“Τμαῖ ἢ6 νοι]ὰ τηδιπίδιη οὐν πανΐηρ {118 ἰατὸ ἰῃ ΟΟΥ οὐ ἰοησιθ δρδίηβέ ἴΠοδθ, ΏΟΘΥΘΓ 
ἴον 5ποι]ὰ ὃ6, ψῆο ἤγδι Ὀγουρσῖνε ἴῃ 1μ6 Ὁ1}}." ὙΠῸ ἀυκο τγᾶβ βοοοπάρά Ὀγ οἴποῦβ, σῆο 
βαἰά, “ Τπαῖ 16 ὉἘ86 Οο5βροὶ, ὈῪ 115 Ρεΐῃρ ἱγαπβίαιθὰ ἰηῖο ΕΠ 5}, τγαβ ἴΠ6 ΟοοΑβΊοη οὗ τι πηϊηρ; 
ἰῃἴο ὀστοῦ, (Π6Ὺ τηῖρῃξ Κηοῖν ἐμαὶ ποτ Το πιοσγὸ Πογοίῖοβ το 6 ἰουπὰ δπποπρ ἴπο 1,δἴϊη5 
ἐδ δπιοηρ᾽ {Π6 ΡοΟρΪα οὗ δὴν οἴπον ᾿δῆρσιιασο. ΕῸτ τῦαὶ (ἢ Τ)οοτοία]β σθοκοηρθὰ πὸ ἔδνσοσ 
1Πδη 5ἰχίγ-.ϑίχ [δι] Πογϑῖϊοβ ; δῃηά 50 86 Οοβροὶ πηιϑῖ ποῖ θ6 γοδά ἴῃ 1,δἴϊπ, σι] ἢ γοῖ (Π6 
ΟΡΡΟΞβογ8 οὗ ἰ(9 ΕἸ ρ 5} ἰγδηβίδίίοη αἰϊον θὰ." ΤΉγοι ἢ ἴδ Ὠυᾷκο οὔ ]1,ἀποαβίοτ᾽5 ᾿πἤιοποο 
ἋΠπ6 01}} νγὰς τα]δοϊθα ; δηά {115 βιισσοθθ σάν ϑῃσουγαροπιθηΐ ἴο 58οπ6 οἵ 7161} 8 ΓΟ] ον ο 5 
ἴο ῬῈ0115}} δῃοῖποῦ απ τηογὰ οοττγοοῖ οἀϊου οὗ {Π6 Επρσ] 5} Β10]6. Βαῖ ἴῃ [Π6 γοατῦ 1408, 
1ῃ ἃ σοηνοσδίϊοῃ ἢ6]4 δὲ Οχίογά, ΒνῪ Ασγοβθίθπορ Ατγυπαοὶ, τ τὰ ἀθοσθθα ὮΥ 8 σοῃβιϊτυτίοη, 
“Τηδς πὸ οὴθ 5δοιιϊὰ ἐμογοαδῖϊου ἐγαηβαῖο δὴν ἰοχὶ οὗ ΗοΪγ ϑδογιρζυγο τη ἘΠ ρ 5}, ΌΥ Α 
οὗα ὕοοκ, οὐ ᾿ππ]6 θοοΐς οὐ ἰτασξ : δπὰ {πδί πὸ Ὀοοϊ οὗ (πὶ Κη 5που] Ὀ6 τοδὰ, {πὶ νας 
σομπῃροβοα Ἰαΐοὶν ἴῃ ἴῃς {ἰπηο οὗ 99} Ὑ ἸΟΙ οὐ βίπσα 15 ἄρα." ὍΤη18 σοπδιτυξίοη Ἰοὰ 
16 τῶν ἴο ρστοδῖ γμογβθουτίοη, δηςδ ἸΏΔΩΥ ΡΟΥΒΟῚ5 ὙΟΓΘ ΡΠ, ΞΠΘα ΒΘνογοΥ, πα βοπ]θ δυθῃ 
στ ἀοδέῃ, ἔογ ργοβυσαΐηρ ἴο τοδὰ (π6 ϑοτίρίυτοβ 'π ΕΠρΡΉση. (1,ον 55 Ηϊβίογυ, ρῃ. 7, 8.) 
Νὼὺ ρϑτὶ οὗ 101} 5 νοσβίοῃ οὗ τὸ δογιρίιγοβ 88 ῥυϊηϊοα, ὑπ|}} Μτ. 1,ον]8 ΡΟ] Ἰδῃοα τΠ6 
Νεον Τοβίϑηλοπε ἰῃ ἔ]10, ἴῃ ἔἰὸ γον 1738]. [Ι͂ἢ 1759, ᾿γῖς ὨϊδίΟΣΥ ΟΥ̓ ἐγδι8] δῖ] 05 τγδβ ρτπἰοὰ 
ὈΥ [56] ἴῃ δὴ οσΐανο νοϊατηο. ΨΚ ΊΟ "5 ἰγαπβὶ ίίοη οὗ ἴπ6 Ννν Ταβίατηθηϊ νγα5 Πδπἀβοσθοὶν 
το-οαϊοα ἴῃ υδτγίο, ᾿η 1810, Ὁγ τπῸ ἤδν. Ηδητγ Ηργνου Βαρον, Μ. Α., ὁπ οὗ ἴδ 1{λῦτα- 
τἰδῃὴ5 οὗἩ ἴπ6 Βυϊιῖϊϑ Μοὶ; τῆο Ρῥγοῆχρα ἃ ναϊυδῦϊα πιθιηοὶσ οὗὨἩ ἐδο ᾿ἰξο, ορὶποηβ, δπά 
σττίηρβ οὗὨἩ Ὧγ, ΔΊ, ἀπά α͵8οὸ δῇ ἩΗϊβίογιοαὶ Ασοοιηῖς οὗ [πΠ6 ϑαχοῦ δπὰ Ἐφ] ἢ 
Μογείοηβ οἵ {πα ϑεσγιρέυγοβ, ργουΐοιβ ἐο πα ορϑηΐϊηρ οὗ πα ΗΠ σοπίυτγ. 

Α σοπρ]οῖς φἀϊίοη οἵ  1ς}1᾽8 νογϑίοη 18 ον ἰὴ ἴΠ6 πἰνογβὶ τυ ρτοββ δὲ Οχίογά, υπὰοσ 
ἴΠ6 φαὐϊογβηὶρ οὗἩἨ ἴπ6 ον. 7}οβἰδὴ Ἐουβθδ]}] δηὰ δι. Ετράογιοκ Μαάάρη, οὗ εἰ Βυ 5} 
Μιυβουπι, ἔγοτη ἔννο πηδηυβογιρίβ οὐ (Πἰβ νοσείοη. ὍΤΠο οχὶ ΟΥ̓ {πΠ6 ἢγβῖ, οὐὁ τῆοτα δητοηξ, 15 
Ῥυϊηϊοα ἔτγομπι ἃ τηδηυβοτὶρὲ ἴῃ τἴΠ6 Βοα]οΐδῃ 1ῦτατυ, δὲ Οχίοστά. Τῇ τοχὶ οὗὨ 1π6 βοοοῃά ἰβ 
Ῥιϊηϊοα ἔτγοιμ ἃ πηδηιβοτὶρί ἴῃ ἔπ Βειεῖϑ Μαβθιιτη. 

9, ΤΥΝΘΑΙΕἾΒ ΝΈΞΚΒΙΟΝ. 

(1.) [ΤῸ Νὸν Τοβιαπιθηΐ, ἐγαηβιαίθα Ὀγ ὙΥ1]1}4πὶ ΤΎπαα]ο, αδϑι βίο ὉΥ 
ὙΠΠΈἊτα ογο. (Οοἱοηΐα, οχ οἴϊοῖπα Ῥοίγὶ αθηίθ}}. μΌχχν.] 41ο.] 

(2.) Τὸ Νονα Τοβίατηθηΐο, μΜ.Ὁ. χχνὶ. ὅνο. 

(3.) Τα Ῥβηίφέουοι, ἰγηβαίθα Ὀγ Ὗ. ΤΊ ηάα]6. Ἐπηρτγεπίοθα δὖ Μαίροσονν 
πη {η6 ἰαπάο οὗ Ηδββα ὈΥ πὶ Ηδῃβϑ [μ, [η6 γοτα οὗ οὐτὸ οχάβ 1680, 16 
ΧΥ]Ὶ ἄδλγαο5 οὗ Φαπιατῖ!. 12πηο.] 

(4.) Το Νουν Τοβίδιπηθπί οὗ οὐσῦ Το πᾶ ϑβανίοιῦ 6818 ΟἸ γὶβῦ : ρυῦὺ- 
᾿ΙΒῃ6α ἴῃ 1526. Βοΐπρ {π6 ἢγβῇ ἐγαπβι οι ἔγομι {π6 αἀτοαῖκ ᾿ηΐο ἘὨρ] 18}, ὈΥ 
(πα΄ ομλϊποηῦ δ ιοϊαν δηα Μαγίγυ, ὙΠ ΤΎΝΡΑΠΕ. Βδρτγιηΐθα νϑγραίπι: 
νγ0}} ἃ Μοπιοὶγ οὗ [ιἷ8 16 δηᾶ Ὑ τι ηρβ, ὉῪ αοοῦρο Οἴου. Τοροίμεν ὙΠ 
1Π6 Ῥγοοδϑᾶϊηρβ δηά (οτγγοβρομάθποα οὗ ρφητυ Υ1Π]., δῖν ΤῸ Μοτο, δὰ 1ογὰ 
τόν]. Τοπμάομ, ΜΡΟΟΟΧΧΧΥῚΙ. 8ὅνο. 

(ὅ.) ΤΊια Νοῖν Τοβίαδιηθηΐ οὗ οὐῦ Τιοσὰ απ αν" “6508 ΟἸιγϑίύ. ΒῪ 
Πα ΤΎΝΡΑΨΕ, ἴΠ6 Ματγίγσ. ὙΠὸ οΥἹρῖπαὶ Ἐπ οη, 1526, θοΐηρ {ῃ6 ἢγδί 
γΟΡΠΔΟΙΪΑΙ ΤΥΔΠΒ] αἰ οἢ ἔγομι {Π6 ατοοῖ ; ἢ ἃ ΜοοΙΣ οὗ Π18 [16 ἀπά 
υυῆηρσαε. Τὸ π ΠΟΙ ἅγὸ Δηποχραᾶ {6 Θββο Π 181 σαυϊδίϊοπϑ οὗἨ (ονογάδ]θ} ΒΕ, 
ΤΒοΙηΔ8 ΜΠ ονν 8, (Π6 ἀὐπόνδη, δηᾷ {π6 ΒΊΒΠορβ᾽ ΒΙΌΪΘΒ, ἃ5 ΠπλΆΓΡΊη8] τοδα- 
ἴηρβ. ΒΥ Ψ. Ρ. Ῥλάρπου. Αμᾶονορ δπὰ Νὸν Ὑοσκ, 1887. 8νο. 

Ιῃ Ἰπηρ᾽ απ, ἃς ἴῃ ΟἸΠΟΓ ρατγίβ οὐὗὁἨ Ετιτορο, [Π6 Ξρτοαά οὗ ἴπ6 ρυτγα ἀοοίγιποβ οὗἁ πὸ 1 ο- 

" Τῆροο {{||65 ἀγὸ ρίνοη ἴσοι ἴπ6 ΒΡ] οἵμοσα Οὐοην ]αηα, νο]. 11. Ρ. 719.) δῃ ἃ νοὶ. ἱ. ». 78. 
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ἔοττπαίῖο τᾶ δοσοιηρϑηΐϊοὶ τι πον ἘΓΔΉΒ ΟΠ ἱπῖο 1Π6 νογηδουΐαῦ ἰδηρσιαρο. ΕῸΣ 
ἴι6 ἢγβε ργίμέεαὶ ἘΦΠρ] ἢ ἐγδηβίδιίοη οὗ ἴΠῸ ϑδογιρίυτοβ ψὰ ἃγὰ ἱηδουιοα ἰο 1} 1δπὶ 
Τγπάδὶο, ψῃο, δανιηρ ἰοσιηθα ἢ ἀοδίχη οὗἩὨ ἰτδηβ δι [6 Νὸνν Τεβίδιηθπς ἴγομι ἴῃ 6 
οτἰρίηαὶ Οτθεῖκ τηΐο ΕἸ ρ 5} (8 υπάογίαἰκίησ ἴοσ το Π6 τγὰβ (ΠΥ αὐ] 164), τοῦς ἴὸ 
Ἡδιαυτρῆ, ννοτα ἴῃ 1524 6 ῥχίηϊθὰ δὴ Ερ] 15} νογβίοῃ οὐὗὨἩὨ ἴτῖ868 Οο8ρ6]}5 οὗ Μαϊονν 
δηα Μαγίκς, σοῃϑιβίιηρ οὗὨ {πσίγεοπθ ἰθᾶνοβ.Ό Ετοῖὰλ Ηδιαθυγρη ΠΟ ργοσθοάθα ἴο (οΐορπο, 
ὝΠΟΓΘ ἢ δττινοα ἰὴ ἴῃ6 επὰ οὗἁἨ Αμρτὶ] οὐ ἰη 186 θεσιπηίηρς οὗ Μδγ 1525, δοσουηρδηϊθα ὃγ ἢ18 
Διηδηυθηδβι5, Ν ]]Ἰάτὴ ἔογο. Η γα Πα οοιμρ]οῖοα ἴπ6 Ναὸν Τοβίδμηθηϊ, νυ ἰο ἢ ττα5 ῥυϊηϊοα 1 
υδλγνῖο ὈγΥ Ῥείογ Θιυθηῖεῖ. Α ἴπαστηρηῖ οὗ Πἷ5, σοὶ τγὰβ ποῖ ἀϊδϑοονογοαὰ ὑπῈ} [Π6 ὙΘΔΓ 
)884, 15 'π 186 ᾿ῦταγγ οὗ τ[ῃ6 ΗἩ μοι γαῦ]Ὲ ΤΠοῦλδβ την !}]6: 10 σΟΙΆΡΓΙΒ68 “ ΤὩς Ῥτγοϊοσρο" 
δηά ρμετὶ οὗ ἴπ6 σοβρεὶ οὗ 8ι. Μαϊμεν.Σ Μτ. Δπάογβοη [48 ρίνϑῃ 8 δ ο-ϑίγαο οὗ 6 ἤχει 
Ρᾶρε οἵ {ΠῸ ““ῥγοΐορρε," οὗ ἴἰῇῆς ποοά-ουλξ οὗ ὅ8ε. Μαίζπεον, δηὰ τι6 ἤτβί ρᾶρὲ οἵ τῃ6 
βοβροὶ ", πὶ ἷ8 ν᾽ υ8ῦ]6 Αμηα]8 οὗ ἐμ Εηρ] θὰ Β10]6. Ετομπι Οοϊοσχηθ, Τ Ὑπάδ]α ὑσο- 
οοοεξα ἰο ΑΥ̓Οοττηβ, γθεγο, ἰπ (Π6 58π)6 γϑᾶσ, ῃ6 οοτηρ]οϊοα τῖδί μ85 Π᾿Ποσίο Ῥθοη ὑδυ8}}Ὺ 
ἰογιηθα 18 ἄτδβε οἀϊίου οὗ ἱμὸ Νοὸν Τοβίδιηθηϊ. [ὲ τγὰβ8 ῥυϊηϊθά Ὀγν Ῥ. ϑοῆου θυ ἰὴ 1 8τηο. 
Α ΤΦΟΡΥῪ οὗὨ {πὶ Νὸνν Ταεβίδιηθηΐϊ, νϑητὶησ ΟἹΪΥ ἴπ6 {π|0 μᾶρο, (186 ΟὨΪΥ ΘΟΡΥῪ ἴῃ [818 βἴδίβ 
ὨΟΥ ΚΠΗΟΨΏ) 18 ἰῃ ροββϑβϑβϑίοῃ οὔ {πὸ Βαριϊδὲ Μιυβουση δἱ Βγιβίο)." Ετοτὰ 1ῃ15 δαὐϊίοη (Π6 
Τομπάοη τορεγὶηὲ οὗ 1886 ψ88 Ὄχϑοιίθα, [Ι}π (ῃϊ8 ἱπηροτίδης υπάογίακιης Τγπάδὶε τνὰ5 
δϑϑϊδίοα ὃν «9οῃπ ΕὙΎΕΝ, τηαγίγυ, το τὰ δδοσνασγάβ Ὀυσγης ἴοὸ ἀθαῖ ἴῃ ϑι 88 614, δηὰ ὈγῪ 
“οπη Εογα, αἰγθδάυ τηοπιοηθά, το βυβδγοὰ ἀθαῖῃ ἴῃ Ῥοτγίυραὶ, οὉ 8 σἴάγχο οἵ Πογοβυ. 
[μα Ἰὰς ο8115 {Π15 εαἀϊίοη οὗὨἨ Τγηάδὶοβ Νὸν Τοεβίδιιθηΐ, ργϊμίοὰ ἴῃ 1526, “ 1}ς Νὲν 
᾿Γοβέδτηθης ἰγδηβἰαιθὰ ᾿πῖο Ερ 5}, ἔγοπρ ἴπ6 Οοτηδη ογβίοῃ οὗ 1 ΠὸῚ ;" Ὀυϊ ἔογ τ}}}9 
ἀεσταθίηρ ΔρΡο ]αἰτίοη ἢ6 βθθπὴ5 ἴο πᾶνε Ὧ0 οἴπεσ δυζιοτιῖγ Ὀοβίο5 ἃ βίογυ σεϊαίθα Ὀγ Ψψοῖη 
Οὐομ δι, 4 δἰ(ἴΟΓ ΘΠΘΙῚΥ οὗ {Π Βοίοττηδίϊοη, ἢ} ἃ νον οὗὨ ἀεορτγοοϊδίην Τγπάα]ο β 
ἰγδη δίδου. ἴδιν οορίοβ οὗἉὨ τῃϊ15 ἰγδῃδϊδίϊοη παν ἰουπαὰ {Ποῖγ ψἂὺ ᾿ηΐο Εηρίδηά, ἴῃ 
οτίονγ ἴο ργονϑηῖ {ποῖν αἰδρογβίοη διποηρ ἴΠ6 ρϑορὶθ, δῃὰ ἴῃ6 τηογο οβθοϊι δ! ν ἴο θηΐογοα ἴΠ6 
Ῥτολϊεῖοη ρα ἢ ἰδ 6α ἴῃ 4}} [186 ἀἴοσαβεβ ἀρδιηϑῖ τοδάϊησ ἴπθ πὴ, Τοπβίαὶ, ΒΊομοΡ οὗ 1οπάοῃ, 
Ῥυτοϊιαδρα 4}1 [86 ΓΘΙΠΆΙ ΠΏΣ ΠΟΡ 65 οὗὨ {Π||83 οἀϊξῖομ, ἀπα 4}} τυ ίοῖ ἢ σου]α ςο] θεοὶ ἔγομι 
Ῥγναία μαπάβ, δα σοιτηταϊ6α τῃφπὶ ἴο ἐπα ἤδπηθβ δἱ 8ιῖ. Ῥδυ} 5 σσοββι: 116 ἤχβι ᾿πΊρτοβ- 
δβἷ'οῃ; οὗ Τγηήαϊεο"ς ἰταπβἰατίοη (85 ἰζ ἴ8 ἀβυλ}}ν ἰογπιθά), θεϊηρ τ αἰδβροδοα οὗ, ἃ βιγγερ- 
τἰιίους οἀϊίοπ οὗ 1 νγὰβ ὑτϊ θα δὲ Απένγοσρ ἴῃ 1596: οἵ {Π||85 Ὧ0 ΘΟΡΥ [68 γεῖ Ὀδδη ἰάρπεῆρα 
ἴῃ ΔΎ ςοἸ]εςτοη.5 Α πβεοοηά Ξυγγορείουβ δαἀϊ το ἀρρεοαγοὰ 4]50 αἱ Απίνορ ἴῃ 1627, δῃὰ 
ἃ τηϊγτὰ ἴῃ 1538-39.7 ]η {Π656 οἀϊιϊοηβ Τγπάαϊο βθοῖηβ ἴο παν ἰδ ἢ ἱπίοσοβε, θυ {ΠΟῪ 
ἴουηὰ ἃ τεδὰν 5αὶο, ἀπά ἐμόοβθ ν Π ἢ τ σὰ ἱπηροτίοα ἱπῖο Επρί πα τνοτα ογάογοα ἴο "6 Ὀυγηθα, 
Οη οἕϑ οὗ {Ππ656 οσοβδίομβ, δὲς Τουγδβ Μοσθ, νῆο ψχ85 ἴῃ 6 οῃδηςο ον, απ ἢ σοπουγγοα 
νεῖ ἐΠ6 Ὀΐδμορ ἴῃ (6 Ἔχθουοη οὗἉ {Π18 πηϑαβυγο, Ἰηηαϊτοα οὗὨ ἃ ρεγβοῃ, ψγῆο βίοοα δοουβοὰ 
οἵ Πογθβυ, δῃὰ ἴο σβοότὴ ἢ6 ῥτγοτηϊβοὰ ἱπαθιμη τυ οὐ σοπβιἀογαίίοη οὗ δὴ ὀχρ)οῖϊξ δηα 56.15- 
[ἈοΊΟΥΥ δῆδνγοσ, ἢον Γγηάβὶα κξυῤβἰείοα αρτγοδ, δῃὰ ψῆο τσοσγα ἴῃ 6 Ῥθῦβοῦβ 1} ᾿οηάοῃ [πὶ 
δϑοιϊοά δῃά βξιιρροτγίβὰ μἷπὶ: ἴο τὶς Ἰηαυΐτγ τΠ6 Ποτγοιὶςαὶ οοηνοσὶ σορ] θά, “1 ψὰ5 τ8μ6 
Βίβίορ οὗἩ 1,οπάοῃ ψῆο τηδϊηἰαἰποα Πῖπι, ὈῪ βοηάϊῃρ ἃ διπὶ οὗὨ ΓΠΟΠΘΥ ἴ0 ὈῈΥ ὉΡ [6 1π|- 
Ρτοββίοη οὗ μὶ8 Τ᾽ αβίαιηθμι." Τα σὨβησοοῦ 5π}ι] 6, δά πιο {πὰ τυ τἢ οΥ̓͂ [Π6 ἀφο] γαίῖοῃ, 
δηὰ βυβεγεα [Π6 δοσυδοὰ ρϑύβοη ἴο θβοθρο Τῆδ ρϑθορΐο ἔοστηθα 8 υθτῪ ὑπέδυ οι γα Ὁ] 6 ΟΡ ΠΟΙ 
οὔ ἴδ το ογάἀογοὰ ἴπΠ6 ποτὰ οὗ Οοὐ ἴο θ6 Ὀυγποά, δπὰ σοπεϊιἀοὰ {πὲ ἴΠδτὰ τηνὲ 6 δὴ 
οὈνϊουβ τορυρηδηςοο θοΐσγοοη {πὸ Νὸνν Γεοδίδιηθηϊ απὰ ἴῃ6 ἀοοίσιηο8 οὗ πόθο τῆο ἰτοαίοά 
ἴ στ {π15 ἱπάϊχηῖγ. ὙΏοβα ψῃ0 ψοσα βιιβροοῖθα οὗὨ ἱτηροτεϊης δηὰ οοπορδὶϊηρ ΔΩ οὗ 
1Π658 Ὀοοΐκ5, όσα δαϊιαροὰ Ὀγ δῖγ Τ. Μογὸ ἴο τί ἠδ σι ἐμοῖς ἔδοοθβ ἴο ἴῃ 6 [41}5 οὗὉὮ [Βοὶγν 
ἸΟΓ569, ἢ Ῥάροσβ οὐ τποῖγ μοβάβ, πὰ τῃ6 Νον Τοβίδιηθηίβ, δὰ οἴμοΥ ὑοοῖ 5. ἢ ἢ ΠΟῪ 
πιδὰ ἀϊερογεεά, ἢυσηρ δρουΐ ἐποῖν οἰοδῖίςα, δπὰ δὲ ἴπ6 βίαπααγά ἴπ ΟἸοαρβίάθ, ἴο ἴσον ἴπὸπὶ 
᾿ηΐο ἃ ἔσχε ργοραγοά ἴοσ ἰδὲ ρυγροβο, δῃὰ ἴο ὕε ἤποά δὲ {πε Κὶπρ᾿β Ὀ]θδβιγε. 

ὝΥ 8116 ομδίδ] 5 ραγομδδο βϑεσνεά οἢΪγ ἴο Ὀοηοῆι Τ πάδ]6, απα ἔΠοβα το ογο οτηρ] ουθα 
ἴῃ ῥγϊπεϊηρ δπὰ βο6] ηρ βυσοοσάνο θα! οη5 οὗὨ 1118 Τ᾽ οβίδπιθηΐ, δμἃὰ ΟἾΠΟΓ τηθδβιγα5 [ῸΓ Γο- 
βἰγαϊπίηρ ΤΠ οἷν ἀἰβροσϑίοη βθοιηθαὰ ἴὸ μδνθ ᾿1πι|6 οὐ πο οἴἶεβοεῖ, ἰπῈ ρθη οὗ ἴπ6 ψ ιν, οἰοαιοῃέ, 
δά Ἰοασποὰ δι. Τποπιαβ Μοτε τᾶς οηρὶογθά ἀραϊηβὶ ἴ[Π6 ἰγαμηβίδίοσ ἢ δηὰ ἴῃ6 ὕΐβπορ 
δταπίοα ἢἰπὶ ἃ Ἰίοεησθ, οὐ δον, ἀδίοὰ Μασγοὴ 7. 1527, ἴο πᾶνε δηὰ ἴο τοδα ἔπε βθνθσδὶ 
θοοκ5 μος Τγπάδ)]α δὰ οἴποῖβ ρυ] δηθὰ ; διὰ αδἱ ἷ8 ἀθβῖγο δὲν ὙΠοιηδβ οοπηροβρα ἃ 
ἀϊαίορυς, τι εἴο "ἢ ταυοἢ Πυϊηουτ, δηὰ ἀεδιρηρὰ ἴο ὀχροβο ΤΎηαδ8]6᾽ 5 ἰγαπϑδιίοη, Ὡς ἢ 

ἱ Τπουρῇ Ὁ [ΟΠ 1᾿8 ἰταποϊαἰίου 5 ῥσῖοσ ἴῃ ροὶπξ οὗἩ ἐΐπιθ, πο ρᾶτέ οὐ 1ξ τγδᾶβ ρτἰπιοὰ δῃά 
ΡΟΝ 5ῃρα Ὀοΐοτα τ γεδῦ 1731. : 

5 ΒΙιΙδΙΙοίΒοοα Οτοην) ἕαπα, νοΐ. 11. ΡὉ. 719, 720., το 18 15 Ὁ] Οσταρ μι ςα}}γ ἀφβογιθοα. 
3. Απάργβοῃ 8 Αμπηδ]8 οὔ πὸ ΕΠ ρ] ἰδ ΒΙΌ]6, νο]. 1. ΡΡ. 561. 62---64. 
4 Τρία, ρρ. 64. 67,68.Ὀ. τ. Α. |ια8 1] υδέγαῖϊοα ἢΐ5 ἀδκουιρτοη ψ ἢ ἃ [86-δἰτηῖ]ο οὗ [ἢ 6 

ἔἄγβὲ ὑνσὸ ρᾶβοβ. ϑρθοϊπιθῃβ οὐὗὁἩ ΤΥΠαΑ]6᾽5 ἐγαπβίαιίοη, 85 νγθ}} 858 οὐὔἩ {Ππ6 οἵ οῦ ϑαγὶν ΕἸ ρ] 5} 
ἰγδηβἰ δι ο8 οὐὁἩἨ Ίῃ6 ΟἹάὰ δηὰ Νοῦν ᾿Γεβίαπιθηῖϊ, ἃτ ρίνθη (τοροῖποῦ πὶ σοηοῖδα Ὁ ]1ο- 
ΕΑ 1641] ἀφβογιρι!οη5) ἴθ ἴῃ6 Αρρεπάϊχ ἴο {πὸ ον. Ὦσ. (οιίοπ᾽β “ [5 οὗ Εάἀιοπβ οἵ 
τῆς ΒΙ0]6, δμὰ οὗἩ Ραγίς ἰπογοοῦ" ὅς. ρρ. 85----140. 

δ᾽ Ϊῃ Αεοἰβ8 Μαγίίηἱὶ 1Πποσὶ, δα δ. 1526, Ρ. 182. 
9. Απάοιβοη᾽β Απη8}5 οὗὨ ἴπε ἘΠ ρ] 5} ΒΙ10]6, νοὶ], ἱ. ὑρ. 1927--1 90. 
Ἶ ἸοΙά. νοὶ. 1, ὑῃ. 163---165. 240. 
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8: ΜἭοάογη εγϑβίοτβ οὗ ἐδ6 ϑογὶρέιγοδ. ΓΡΑΟ1. ΟἹ. 1. 

“85 Ῥ0]ἰ5ποά ἴῃ 1599. ἴπ {πΠ15 ἀϊαίοριιο, 8 6]]6ρεξ, δισοηρ οἴδιοτ οἴδγροβ, ἔπι Τγπάδὶο 
μὰ πηϊβιγθηβαϊοα ἔῆγοα ψοτὰβ οὐ ρστοαῖ ἱπιβοτγίδηοο, νἱζ. [86 ψογὰβ ῥυὶοδίβ, ομυγοῦ, ἀπά 
ΘματιτΥ ; οΔἸηρ ἐμ ἤτβε βθηΐουβ, ἴμ6 βεοοῃά σοηρτοραίίοη, δπὰ {π6 [Ὠϊγὰ ον. Ηε αἷδο 
σμαγροβ δἰπὶ 1 σπδηρσίηρ δοτησηοηΐν 86 ἴοττῃ στδοο ἰμίο ἕδνουσ, οοηΐδεβιοη ἱπίο Κηον- 
ἰεάχα, ρθπαηῆοο ἱπίο τορθηΐβηςθ, δπά ἃ σοῃίγιῖο ἢρᾶσί ἰηΐο ἃ ἱγουδοὰ πεατ. ὍΠα Βίδπορ οἵ 
Τομάοη μαά, ᾿πἀοοά, ἢ ἃ βοτθοῃ, ἀθοϊατο, ἰπαὶ 6 μὰ ἔοιιπά ἴῃ ᾿ξ πο ἰοβα ἴὩδῃ 2000 δυγουβ, 
ΟΥ̓ τη ΒΓ ἢ5]δίϊοπβ; δπὰ δ8'γ Τποιθδϑ Μοσο αἰβεοεονογοὰ (85 ἢ δβέῆττηθα) δρουΐϊ 1000 ἰεχῖς 
ΌΥ ἰα]6, ἔἈ]βοὶγ ἰταπβαιθα, [1ἢ 1530, 8 τοὶ ρσχοοϊδιυηδείοῃ τῦᾶ8 ἰϑευθα, Ὀγ 1ῃ6 δἀνίςα οὗὨ [86 
Ῥγοϊαίθβ απὰ οἊἴογκβ, αηὰ οὐ (86 ὑπἰνογβιτοβ, ἕοσ τοῖα! ΒΌρργθσβίηρ ἴΠ6 ἰταηβίδιου οὐ τπ6 
ϑοτρίαυτο, οσογγμρίεα ὉῪ ὙΝ Πάτα Τυπάδ!θ. ΓΘ ῥτοοϊαπιδίΐοῃ βοὶ ἔοσίἢ, (παῖ 11 ψὰβ οί 
ὨΘΟΘΒΘΑΡΥ ἴ0 Πᾶνα ἔμπα ϑογιρίυγοβ ἴῃ ἴῃ ἘΠΘΈΉ ΒΗ ἰοηριο, ἀπα ἴῃ ἴπ6 μαπαβ οὗ {Ππ6 δοτητηοῃ 
ΡῬθορίο: τῆδὲ ἔμπα αἰβευυτίοη οὗἩἨ [πο πη, 88 ἴο δ᾽ ἰουνὶης οὐ ἀοηγὶπρ 'ΐ, ἀδρεπάθα οἡ {πὸ ἀϊς- 
ογοιου οὗὨ ἐποὶγ βϑυροτίοῦβ; δπὰ παῖ, σομϑιἀοτὶπρ {πὸ τη] ση Ὑ οΥ̓ (πῸ εἰπγ6, 8 ΕἸ ρ] 58 
ἰγαῃϑ]αιίοι οὗ 1π6 Β10]6 τσου]ὰ ταῖθοτ οὁσοδείοῃ ἴῃ6 σοηεϊηυδποθ ΟΣ ᾿ποῦοϑβο οὗ ούσοῦβ, πῇ 
ΒΥ Ὀρηοῆς ἰο ἐποῖτ βουϊΒ. Ηοννοσ, ἴΠ6 ρῥγοοϊαπιαίΐου δηπουπορά {16 αἰ ρ᾽β ἱπίθμιίοη, 1 
{6 ῥγοβεπὶ ἐγαηβἰίίοη χοῦ δραῃάοποά, δἵ ἃ Ῥτορϑὺ βοάβοὴ ἰὸ γον! {πᾶὶ ἴπΠ6 Ηοὶγ 
ϑοτιρειγοβ 5ῃουϊα ὕ6 ΟΥ̓ στοδῖ, Ἰοραγηρὰ, δηά σδίῃοὶῖς ρϑγβοηβ, ἰγαηβϑδῖθα ᾿πίο ἴΠ6 ΕΠ ρ 8} 
τοῆραθ, ᾿Υ τι βου] τ θη βεθπὶ σοπνοπίαεπηί. [ἢ {Π|6 τηθδὴ {1π|6, Τγηάδ]α νγα5 ὈυδΙΪγ οτηρ] ογοά 
ἴῃ Πἰ5 ἱπιρογίαπε ὈΪὈ]1οαὶ Ἰαθουτθ. [ἢ 1580, πα ῥσϊπίθά δ Μαγυυγς ἴῃ Ηρθββο (885 1 ἰ5 ξυρ- 
Ροβ6α) μϊ8. ονῃ βοοοῃὰ εἀϊῖοπ οὗἩ ἴῃς Νὲνν Τεβίαπιθης.ῖ Ηθ νῶϑ αἷβο οοοιιρίεα ἴῃ {γϑῃ5- 
Ἰαξέῖησ ἴτοτα ἐπ ΗἩφῦτγον ἱπῖο ἴΠ6 ΕΠ ρ]5ἢ 1π6 ἄνα "οοῖ 8 οὗὁὨ Μίοβαβ, ἰῇ το Π6 ͵85 δβϑιϑιθά 
Ὀγ Μ|1ε5 σονοτγάδϊθ. Ὑηδ ὈοΟΚΒ οὗ Οεηοβὶβ ἀπὰ Ποιυθσοποιων δρροαγοὰ αἶβο δἱ Μδυθιυτγρ, 
ἴῃ βοραγαία δοοίκβ ἴῃ 1531, Βα ρυ] 8ηθα {π6 Ῥοηϊαΐθυςσῃ, ψ ΜΠ 6 σοηογαὶ ρσγοίβος δηὰ 
ἃ 5Ξεοοηά οὐἀϊίοη οὗἩ ἴπ6 Ὀοοῖς οὗὁἩ Οεμποβὶβ. ᾿'ΓΠὶβΒ ψὰβ Ὀτϊπίρα δὶ νδσίοιβ ρίδοοβ δὰ ὈΥ 
ΨΑγίοις ὈΓΪΠοΓΒ ; ἰἴβ ΤΑΓΙΥ 15 δἰτηοβὶ θ40.8] ἴο ἴῃαϊ οὗἩ 6 Νενν Ταβίδιηοπι οἵ 1525. -ΤῊΘ 
οπῖν ροτῖδοι σορὺ οὗ ἴὲ πον ἴο εχὶβέ, ἰΒ πον ἴῃ ἴπὸ ΠΠΡγάγν οἵ ἴπΠ6 Βισμὶ Ἡοη. ΤΒοπιαβ 
Οτρην]ο.3 ῬΤῊΘ 58πὴ)6 γθὰγ Τγπάδϊα ρμῃ Ὁ} 56 ἀ ἢ18 ταπβἰαϊίοη οὗ ἴῃ Ῥτγορμοὶ Ψ0π8}, τ ἢ 
8 Ἰοηβ δηὰ ρονθγΑι}ν τ τιτῖοη ρτοϊοριιθ, σῃῖομβ Μσ. Απάρφυβοῃ ομασϑοίθσιβοβ 85 δὴ “δὰ- 
τ ῖγΌΪ]6 ῥτοαποιίοη." ὁ. [π ἴῃς ῥγοίδσο ἢ σοτηρ]διμθά, τπδὶ ἴΠθσο ᾿γ»85 ποῖ 30 τη ἢ] 85 ΟΠ6 ἑ 
ἴῃ ἢἰ8 Νοὸν Τοβίδιηθηξ, ἢ 1ἴ τυδηϊοά ὁ {ἰ||6 ονοῦ 118 μοδά, ξυΐ 1 μαὰ Ὀθϑη ῃοίϊθα δηὰ πυτη- 
νεγοὰ ἰο {πῸ ἱφπογαηΐ Ῥθορ]ςε ἴοσ ἃ ἤθύοβυ, ψῇο ψΟΓῈ τηδάθ ἴο ὑοίϊονο, ἔμπας ἴΠΘΓαῈ ΤΟΤΕ ΤΏΔΗΥ͂ 
τιῃουβαπα Βογαβὶθβ ἴῃ ἰΐ, απὰ [παι 1ὲ γγὰ8 80 δ} } 88 ἴο θ6 ᾿ποαρϑῦ]α οὗ δπηλοπατηθηξ ΟΥ οΟΓ- 
τοοϊίοη. [ἴῃ (πΐ5 γϑαῦ μα ρυ}} 1506 4 δὴ δῆθεν ἴο δὲν ΤΠοπλαβ Μοσοβ ἀΐαϊοραο, οοπίαϊηΐης 
δὶβ ΤΟΆΘΟΠ5 [Ὁ ἴΠ6 οἤδηροβ ἩΠΙΟΏ πα ἢδα ἱπίτοἀιςοα ἰπΐο }}15 τγαηβ᾽δίίοη. ὍΠῸ ἰοσπηοσ 
Βυττοριϊουβ οα! πἸοη5 οὗ ΤΥπαΑ]ο 5 ἘΠ 5 Νὸν ᾿ΓΓεβίδιηθπε Ὀθὶηρ 4}1 βοϊ ἀὰ οδῇ, ἃ ἔουτίἢ 
εὐϊίίοη, οοττοοϊοὰ ὈγΥ ὕδογρο {Ψ2ογ6, 145 (Ἰ]ασῖο, ἔγοτὶ πὸ 1, δι υϊραία, νγγαβ ρυ δ] ἰβμοα δὲ 
Απίνψεγρ, ποτ {Π6 ὑγοββ οὗἩ ἴπ6 ψιάον οὐ (ΟΠ γιβίορῃον Επάπονοη, πη 1534, ἴῃ 1 6πιο. [Ι͂π 
1Ππ| βάᾶτηθ γοῦν, Τγηάαϊα ῥτϊηϊοα Πἷβ ον οἀδίοη οὗἩ (πὸ Νὸνν Τοβίδτηθης ἰπ Ερ  5ἢ, “ ἀγ- 
Ἰγξοηον οοττοοῖοά δπὰ σοιπρατοὰ ἢ ἴπῸ Οτροκ," ἴο σ᾿ Β]ο ἢ 15 ρῥτοῆχοά ἃ ῥσοίοριο ; δπὰ 
αἱ {Π6 οῃμα ἃτὸ πα γ᾽5{1}5 οὔ (πΠ6 ΟἹά Ταεκίαπιοπί, οοβίηρ τ τ (ἢ 6 ΤΟ ον δἀνογεϊβοτηθηῖ, 
“ Ἰπηρτ!ηϊοα αἱ Αηέσψογρ, ὈὉγ Ματγίοη Ετηροσγονσ, δῆηο μ.Ὁ. χχχὶϊ)." Το ΟἾΠΘΓ βυστορττιοι 
ὝΓΟΓΟ αἷβδο ὑσιηϊθα ἴῃ [Π6 5816 Υϑὰσ δ Αηΐνψοεγρς, 1 ὅτηο., δηὰ ρῥτἰπίθα ἴῃ 6 Οεστηδη Ἰοϊξου. 
ὕροη ἢϊ8 τοΐασῃ ἴο ἀῃίψοιρ, 'π 1584, Κίηρ Ἡρθητν 11]. δπὰ ἢἷ58, σουηςσὶὶ οοπίτὶνοὰ 
ΤΏΘΔΠΒ ἴο ἴἰᾶνβ τῇ 56] χθὰ δηὲ ἱτηρτίϑδοηθαά. Αἴἶοῦ ἃ σοπβποπιθηΐ οὗ δϑουΐ ἃ γα δπὰ 8 
ΠΑ] ἢ "6 νγᾶ5 σοπάοτηποα ἴο ἀδϑί; ὈΥ 1.16 ΘΟἸΩρογοτ 8 ἄδουθα ἴῃ 8η 858 ν δὲ Αὐρσθρθυτῷ ; δπά 
οη ἴϊ 6} οὗἩ Οείοθοσ, 1536, ἢ ψὰ8 5ίγδηρίοα δὲ ψιηνοτγὰο (ον ὙΠΠ]οίοσι), Ὡθᾶσ Βτι85ο]5, 
1π6 μΐαςθ οὗ Ὠϊβ ᾿τηρτβοητηθηΐῖ, αοσ σῇ [18 ὈΟΟῪ τγᾶ5 τοἀυσοῆ ἴο 85.068. Ηδ οχρίγοα, 
Ῥταγὶπρ τοροδίθαϊυ δῃὰ δαγποϑῖν, “ 1,ογὰ, ορθῦ 6 ογος οὔ ες Κίηρ οὗ Επρίαπα." 5 Νοῖ 
ἴδον ἤδη πἶῃθ οὐ ἴδῃ δἀὐϊτοπβ οὗ Ὠὶ5 Γοβίδιηθηϊ ψοσο ρῥυϊπίοα ἴῃ ἴπ6 γᾶς οὗἁ Πἰς ἀοδίῃ. " 
“ Ηἰς ρᾶροῖϑβ βύϑιὴ ἴο ἢδνο γουηδὶποὰ ἴῃ 6 Ππαπάβ οὐ ἢϊ5 ἔγιθηάς; δὲ ἰθδϑὲ 80 τη οἢ οἱ ἔποῖὰ 
45 οοηίαϊ ηρα ἔτη αιοηβ οὗ ἔπε ΟἹὰ Τοβίδπιθηι ἔσουιν δοβῆυδ ἴο (γος ]65. ἱπο] υδῖνο, ψ τ ἢ 
ῬΓοίλοας (0 βονυθγαὶ ἀἰθδγθηϊ Ὀοοκβ οὗ δογτιρίατοβ" ϑοηια τυγιῖοτϑ οὐ (Π6 Η βίον οὗἩ Ἐπ ρ] 5} 
Βλῦυ]65, πᾶνο δϑβοτίοα πὶ Τγυπήαδὶα μαὰ 111 Οὐ πὰ 5Κ1}}} ἴῃ (6 Ἡροῦτον Ἰδήρυδρο, δηθὰ 
τηοτοίοσα ὑτοῦδοϊν ἰγδηβϑαίθαὰ {η6 ΟἹα Τορίδιηθηῖ ἔγοπι ἴῃς 1,δ(η: Ὀὰ: Μτ. αἰ ἕο. [48 
Ῥκονκῃ, ὈΥ ἃ οσορίου δηά οἰανοτγαῖο ςο] διϊοη οὗ ρατγίϊου ας ᾿πδίδποοθθ, (δὲ {1||8 δοϊο δηὰ 

"Ῥίοι)β ΤΏΙ ἔογ (6 ψογά οὗ σΟοὰ ν)ὰβ [Ὁ}}Υ σοπιροίεηξ ἴο ἰγαηβὶδίθ, δὰ ἀϊά δοΐυδ!ν 

᾿ Απάογβου Β Αῃπ8]5 οὐ πο ΕΠρ 5 ΒΊΡ]6, νο]. 1. Ῥῃ. 968., δῃα 305. ποέε. 
8 Τυϊά. νο]. 1. Ρ». 209... δ ΤΡριἀά. νο!]. ἱ. ρὑῃ. 393, 394. 
5. ΒιΙυ] οἴμαοα Οσθην πα, νο]. 1. Ρ. 78. 5. ΤΡ14. νοὶ. ἱ, Ρῥ. 415. 
4 Απάοιβοη᾽ 5 ΑπηδΪϑ, νοὶ]. 1, ΡΡ. 288, 289. 

Μτ. Απάοτβοη 88 βίνθῃ ἃ Ἵοορίοιιβ δῃηἃ ἀθορ]ν ᾿ἰπἰογοβδίϊηρ παγγαῖϊνα οὐ {πῸ οἰγουπι- 
βἴαποοβ δἰϊοηδϊης [Π6 ἀρργεπθπβίοη δηά τηδγίγγάοπι οὗ ΤΥπάδ]θ ἴῃ νοὶ. ἰ. ρῃ. 416--- 549. 

5. Ομ οὗ (ῃοες οὐἀϊτίοης "γᾶς. ῥτιπΐθα 1 ἔο!ο δὲ Τοπάοῃ ἰπ 1586, ἴῃ γοαγ οὔ Τυπάδὶο 
τηατίυσάοση. [{ 15 ἃ νοΪιιτης οὐ[ἁἩ ΨΟΥΥ͂ ΤΑΓῸ ΟΟΘΟΌΓΓΟΠΟΟ, δηὰ 15 ὈΪΌ]ΟστΑρ σα Ὶ]ν ἀρβοσι υοά 
Ὀγ Μτ. Απάρσβοῃ (νοὶϊ. ὶ. ρ. 549.), γῖῆο βρθοῖῆθρβ ἔνο δορὶθβ 48 θοϊηρ οχίβῃξ, ὁπ ἴῃ ἴῃ 
Βοάϊοϊαη Πρτγαῦν ἂαὲ Οχίοτα [86 οὐδοῦ ἰπ {πὸ ᾿ἰΌγατν οὗ Φοῦπ Εσηνίοκ, Εδᾳ. (νοὶ. 1ἰ. 
Ἰπάρχ- 1,151 οὗ ΒΙ0]65 δπὰ Τοβιδπιθηίςξ, ὑ. υἱ]]. ) 



ϑοοῖ, 1. κα 3.} Ἐησί μὴ Τγοίοβέαηέ ΚῬογδίοΉ8. 88 

ἐχϑοιΐα 18 ἰγδηδίδιοη, αἰγοσιγ ἔοι (6 Ηοῦτονν οὐ σἰπαὶ, δπὰ ποῖ ἔγοπη ἴῃ6 Οθγτηδη 
ψογβίου οὔ Γυπον. (ριον ἰο Βρ. Μαγβῃ, ρρ. 423----52. 75---90.}ὺ Μίνγ. ἘΝ αἰτοτ᾽᾿ 5 σοποῖὶυ- 
5]0Π5 ἕδνα ἤπσί ποῦ θδθη οοηδτιτηθα ὈΥ ἰἰ6 ἀοσιπηθηΐαγΥ δηᾶ οὐ ἰσαὶ ουϊάθδηςς δαάιυςοὰ Ὦγ 
ΔΙν. ΟΠδοτ ἴῃ ἢΪ5 Μοπιοῖγβ οὗ πὸ Μαγιγτοά Τγηάδὶ (ρΡ. 8, 9.), το ὅτ ρῥτγοῆχοα ἴο ἴῃ 6 
Τοπάοη τγορτίης οὗ 1836. Ἐδν ἢτνςϊ ἰγαηβ᾽δίϊοηβ, βὰγβ ἴπε ἰδία Ὦγ. σθάάθβ, ψν}}} θ6 ἴουπά 
Ῥγθίεγαο]ς ἴο Τυπάδ]ο 8. [1 15 δδίοῃ β ΠΩ, βαγ5 τΠ18 Γι γ, μον ΠΠ||6 οὐρκοϊοῖθ {πῸ6 ἰδῃ- 
ἔυαρε οὗ ἰξ ἴα, ἀνθ δὶ 1ῃ18 ἀδὺ ; δῃὰ ἱπ ροϊηὶ οὗἉ μεγβρίουλίν, ἀπὰ ΠΟ ]6 51 πιρ]1οἰῖγ, ρσορτιεῖυ 
οὗ τάϊοη, δηὰ ρυσὶγ οὗ 5:γ}]6, ἣο Επρ βἢ νογβίου ἢα5 γαῖ βυγραββοὰ ᾿ξ. (Ῥτοβρεεοίις ἴον ἃ 
Ὠεῖν ἰγδηβἰδιίοη οὗ ἴπΠ6ὸ Β.δ]6, Ρ. 88.)0 “1ἰ 18 πο τηόϑῃ ουϊάθηςο οὔ Τγυπάβὶθ᾽ β ρεποτσαὶ 
ψοτίμ, {πὶ ἢ15 Νενν Τοβίδιηθης 15. ἴΠ6 υἱγίιιαὶ στουπαάνγοτκ οὗὨἨ δνϑῦυ ξ ρβοαυοηΐ τον βίο. 
Ῥᾶρο δἴδσγ βρὲ οὗ [15 ἰγαηβίαιίοη οὐ ἴπὸ Οο8ρ615, ἰπ ἰδηριαρο δηᾶ ρῃγαβθοϊορυ, ἰη τῆς 
Δγραησοιηρηῖ οὗ ἴπὸ νογήβ δηὰ ἴυτη οὗἉ ἴ8πε σοπβισιιοίοπβ, θθασς 50 δίγοῃρ, 8 γοβοι ]δῆσοο ἴο 
ΟἿΤ ΘΟΙΙΠΊΟΠ ΨΟΙΒΙΟΏ, 88 ἴ0 [6 βοδγοοὶν αϊξεϊηρσυ πα ῦ]6 ἔτοπι . ὙὍμα ναγίδιίοως [ἢδὲ ἀο 

᾿ ὉΟΟΌΣ, ἅτ οἴθῃ 50 τηϊπυῖθ, 85 θαϑὶϊν ἴὼ οϑεθρα οὐβογναδίίΐοη; δηᾷ (Π6 Ἵσἤδηρσος τμδἴ πᾶν 
θδθη ἱηίγοαυορα ἃγο ποΐ αἰ γᾶν ἴογ ἰῃ6 δοιίετ." (Θογίνθηθτ 5 ϑυρρ]οπιοπέ ἴο ἴπ6 δυϊποτιςοα 
Ερ Ἰ5}} νογβίου οὔ ἴπη6 Νίουνν ᾿Γοβϊαπηοηῖ, νοὶ]. ἱ. Ρ. 80.) 

Τῆς ΙΝ ρον τορτίης οὐ τη6 ἤγεβξ οαἀϊοη οὐὗἨ ϑ Τυπάβ16᾽5 νογβίοη οὗ ἔπη Νευν ᾿Γοβίατηεηϊ, 
Ῥυθ δποὰ ἴῃ 1886, 15 ΨΟΤΥ ΠοδΕΪῪ ὀχοϑοιίοά, ἀπά ᾿ἰβ Ἀπ ὀχδοῖ σορτίπε οἵ δὴ υπίηυα δπὰ ρμοτγίρει 
ΦΟΡΥ͂ ἴῃ {Π6 ροββοβϑίοη οὔ 1Π6 τγιιβίθοβ οὔ ἴπῸὸ Βαριῖςὶ Αςδάριηγ οσ (οἱ ]οζο, αἱ Βτίβίοὶ, ὀχοερὶ 
παι {πῸὸ Ἐοτηδη 1, οογ ἢδ68 θοθη οτηρίογοῦ, ἢ ἃ νοῦν ἴ0 ΤΟΠάοΥ ᾿ξ τόσο σεηοσαν ὑ56ῇι}. 
ΤΏα ογπδσηθηΐδὶ ποοάσυςλ Ἰοι[ε15 ἤν θδθη σδτοί ἷγ οορὶοα ἴτοπι πὸ οτἰσίπαὶ νο] πιο. 
Αἢ ᾿πηρογίδοϊ οοργ οὗ Τγηάδ]ο᾽5 νοσβίοῃ οὔπε Νονν ᾿Γεβίαπηθης 18 ργοβογνθὰ 1 ἴῃ ᾿ἸΌΤΑΓΥ 
Βεϊοηρίης ἴο ἔπ θα δηὰ ΟΒαριῖον οὗ ϑαῖηὶ Ῥαυ]}᾽5. 

Τῆς Απρὶο- Ατρογίοδη οἀϊτίοη 15 οάϊιθὰ ἢ νυ σῇ ᾿πάἀ ΤΥ δπὰ ἰδβίς ὈὉγ ἴπὸ τν. 2. Ρ. 
ΠαῦποΥ. [Ιϊΐ οοπίδιηβ, ἢσϑῖ, ἃ γορτίηϊὶ οὐ ἴῃς Τομάοη οἀϊῖοη ἰυ5ὲ ποιϊοοά ; 5θεοηαΐυ, {Π6 
6556} [14] νϑυϊδί!οηβ οὗ (Ὁονοτάδ) ο᾽β, ΜΙ δεῖ μον β, ΟΥδητηοτ᾽κ, ἴπΠ6 Οοπουδὴ δπὰ ΒΒ βῃορβ᾽ ΒΊΌ]68, 
ὅ5 τηδυρίῖπαὶ τοβαΐηρβ, ἴΠ}.8 Ὀτοβοητίηρ ἃ σοπιρίοῖα ναί ογαπι οἀϊτοη οὗἁὨἁ ἴπ6 υογβου δῦ νοσ- 
βίοῃβ ; δηΐζ, (μιγάϊυ, ἃ ργοΐμοθ, ἐπὰ δὴ ἱπίογοϑεϊπρ πηοιποὶνγ οὗ (86 τηδγῖντ Τγηάδ)ο, γο-σδδὶ 
ἤτοπι [6 τηθπιοὶτ οοτηρ θα ὈΥ 186 1, οπάοη οαἀϊΐοτ, 4 11ϑὲὶ οὐ Τγπαδ θ᾽ 5 ὙΥ τ τ ηρ5, δὴ δεοουηῖς 
Οὔ (Πα Θδυὶν γΘΓΠΔΟΌΪΑΥ νογβίοηβ, δοϊοςϊ ςοἸ]αιτοηβ οὗ της ἢτβι δηπ βεοοπὴ βὐ!οηβ οἵ Τγπάδ]ο, 
δηα ἃ ἰδθυ δ [ἰδὶ οὗἩ 16 ποῦ οοτηπιοη αἰδιϊηοίδνα ὀχργοββίουβ ὑδοὰ Ὀγ Ὠΐπ). (ΒΙΒΠ1ςαΣ 
Ἡεροϑιίοσυ, το]. χ. ῥ. 496.) 

8. ΟΟΥΕΕΒΡΑΙΕἾΒ ΒΙΒΙΕ. 

ΒΙ1Ρ11Δ. ὙΤμὸ ΒΙΌΪ]6, τμδῇ 18, 1π6ὸ ἩοΙν δογίρίυγα οὗἩ Τπ6 ΟΙά6 δπὰ Νὺον 
Γαβίαπιθη ἔδὶΠΓ]}]Υ δηὰ {ΓΌΪῪ ἰγαηϑ]αίθα ουὐ οὗ 1ῃ6 Πουοῆθ δηά 1, ἴγπ 
Ἰηΐο ΕΠΡΊΒΠ6. ΜΟΡΙΧΧχν. [10110.0 [ερΓιηϊδα δ ᾿οπάοῃ 'ἰπ ΜΡΟΟΟΧΧΧΥΠΙΙ. 
4ϊο. 

Τῆι ἤτϑε Εηρ] 15}} (γα πε δίίοη οὗἩ ἴῃς δηϊτῖσα Β10]6 ννᾶ8 τηδάθ ἔγοπῃ ἴδ8 [,διἴη δπὰ Οογιθδη, 
δηὰ ἀράϊοαϊοα ἴο Κίηρ Ηδητυ 111. Όγ Μυ]]ε8 ονεκυλι, ψῆο τνᾶ8 ΖτΟΘΙΥ οβίθοσηθα [ῸΥ 
δὶς ρἱοῖγ, Κπονϊοάρσε οὗ (πὸ ϑογίρίυγοθ, δηὰ ἀἰ]ισοπὶ ρτοδοϊηρ; οὐ δοοοὰπὲ οὐ ψμῖὶοὶ 
4υ δ]. 1165 ἰεῖης Εἀννατὰ Ψ]. βυ θοαι θη) δάἀναπορα ἢϊπ ἴο {πὸ 566 οὗ Εἰχοῖοσ. [Ι}ἢ ἢ]5 ἀθ61- 
«δου δηαὰ ρῥγοίβοθ, ἢ οὔβϑθσγνοθ ἴὸ {Π|}5 ρΡυγροβα, [μδΐ, δἃ5 ἴο ἴπ6 ὑτεβθηὶϊ ἰγδηῃβίδίίοη, ᾿ τ 85 
ΠΟΙ ΟΥ 15 ἸΔΡΟῸΤ Ποῦ ἢΪ5 ἀαβῖτο ἴο ἴανα {Πἰ8 ττοσὶς ρὰϊ ᾿ηἴο 5 Ββαπά ; Ὀυϊ “ἤθη ΟἾΠΟΥΒ 
τΟΓΘ πηονοα Ὁγ ἴη6 ΗοἷΪγ ΟΠοβὲ ἴο υπάοτγίακο ἴπ6 οοβὶ οὗὨ τ. Π6 τνᾶβ ἴῃ τπόσὸ οϊα ἴο 
εὔζαρα ἴῃ ἔπε ὀχοουϊίοη οὗ . Αγτοοαῦὶγ, ᾿ἰπογοΐοτο, ἴο ἀθβῖγο, ῃ6 βοὲ ἔοσι[ἢ [ἢ15. “" βρϑοὶδὶ" 
ττδηϑἰαιίοη, ποῖ ἰῃ σοπίοιηρέ οὗἁὨ ΟἿΠΘΙ τη 6 5 ἰγδῃϑ δι! ΟΠ 5, ΟΥἨ ὉΥ σῶν οὗ τορτονϊηρ ποτ, Ὀυϊ 
ΒΌΤΙΙΥ πὰ αἰ Πέ}]γ [Ὁ]]οννῖπςς Πὶ5. Ἰηϊοτγρτείογβ, δηὰ (παὶ ὑπάρτ σοτγοοϊίοη. ΟΥ̓ Π656, ἴνΘ 
βαϊὰ, μ6 υϑοὰ ἢνε ἀϊθγθηϊ ομθβ, πο δὰ ᾿γαπεϊδῖθα ἴπς ϑειιρίατοβ ποῖ οὐἱγ ἰηίο 1,8ι1η, Ὀαϊ 
41ς0 ἰπέίο Πυῖϊςοῆ. Ηὀὖ ιν ον ἀδοϊατοά, ἐπαὶ μ6 δα ποῖον τυσγοσῖοα ποὺ δἱτογοα 50 τι οΐἢ 45 
οὔς ψοχὰ ἔου ἴπ6 τηδὶ πίθπαποο Οὐ ΔὩΥ πιδηηοῦ οὗἉ 5θοῖ, θυ δὰ ν1}} ἃ οἶθαγ σοῃβοίοπου ρα τον 
διά (ἈΠ ΠΥ ἰγϑηβ αιεά ουἱ οὗὨ {πε ἸΌτοροίηρ ἱπίογργοίθυβ, δανηρ ΟὨΪΥῪ Ὀοίΐοτο [18 ΟΥ̓ 5 ἴΠ6 
τηδηϊεϑι ἔστ οὗ ἴΠ6 ϑογίρίυσοβ. Βιυῖ Ὀοσϑυδα βοῇ αἰ τοηϊ ὑγϑηβἸδίϊοηβ, ἢ σαν, ὙἼΘΤΟ 
δρῖ ἴἰο οβἤξδυπὰ τγοδκ πιϊπάβ, ἢ6 δαάρά, [δὲ {ΠῸ 6 σᾶτηθ πόσα ὉΠ ουϑίβηἸηᾳ θα Κπον]οᾶσο 
οὔ (6 ϑετίρίυγα ΒΥ {Π 656 βυπάγυ ἰγδηβ]αἴϊομϑ, (ἤδη ὈΥ 411 {5 6 ρ]ο5565 οὗ δορὶ )5εῖςα] ἀοςσίοτε ; 
8πὰ ἢ ἱπογοίοτ Ἄδβῖγοβ, ἰπαἰ οἴδξποθ τῖϊρηξ ποῖ 6 ἴάκΚοη, ὑδσδιιβα οὔθ ἰσγαποίαι θα “ βουῖθο,᾿ 
δηὰ δποίῃοσ “ἰδ ΥΟΥ," ΟΠ6 “ τορθηΐδηοο," δηαὰ δποίποσ “ ροπδηςα, ΟΥ̓ “ διηοπάπιρηϊ." ΤΠ]ς 
ἰδ 16 ὅσβε ΕἸ] 5} ΒΊΌ]ο αἰϊονοά ὈΥ τογαὶ δ Ποτῖυ ; δπα α]50 ἴΠ6 ἢτϑι ἰγβηβαίοη οὗ (ῃ68 
ψῃο]ς ΒΙ ᾽6 ῥυϊπίθα ἴῃ οὐν ἰαηρυασο. [{ γ͵δ8 οδ᾽]οὰ ἃ “" βροςῖαὶ" ἰγδῃμίδιοη, ὕθοδιδα 1ξ 
γγὰ5 Αἰ γοηὶ ἔγοτη ἴπ6 ἤότιλοσ ΕΣ ἰθῖῖ γα 5] Δί οΠ5; 89 1 ον 18 ἢ85 βου η ΟΥ̓ σοτηρδγίης 
τι ψ ἢ Τγηάδ]ο᾽β. : 

“ ΑἸΙπουρῇ, ἴοτ ῥτυάοηειαί γϑάβουβ, Πὶβ σοσκ 15 οα] οὴ ἴῃ τη6 ῥτοϊοριθ “8 βρϑεΐδὶ ἴγϑῃν"- 
Ἰδίοη,᾿ ἴ186 δἰ σῃιτοβὲ Το] ]ϑιίου νν}}} 8ῃονν ἐπαῖ, δὲ ἰεδδὲ 'ἰπ τὴς Νὸν οβίδτηοπηί, πα [185 
Ἰη8ά6 ἃ ἴγϑοσ 1156 οὐἩ {116 ἰδθοιισα οὔ Τυπάδ]ο, (πὰ πὰ οἰγουτηβίδησοβ οὗ ἘΠ6 {Ἰτὴ65 σου] 
Ῥοστῖ Βἶτὰ ἴο δοκηον)]οάσο. ΜΔΠΥ Ῥδγαργαρὴβ ΤΥ ὃς ἕουπά 1π (ονοτάαϊο, τ᾿ ΒΘ σοσγοβροηά 

1 Ἡῖϊβι. οΥἩ Επρ. Τγδηβὶ, ρῥ. 99, 
α ὃ 



86 ΜἭοάοτη Κετγδίοῃϑ ο΄ ἐδ ϑογέρίμτγοξ. [Ῥαυγὺ 1. ΟἿ. 1, 

(ο ἐπα Ἰεϊξον ἢ 1.6 νεσβίοη οὗ [π᾽8 ργοάθοβββου ; γοῖ ἱπ βυοῖ ἰαχίβ ἢ6 τηυβί 06 οοπδιἀοτοά 
8Π ἱπάοροπάθδηξ ἐγαπδίδίογ, βίης ἴῃ ποτ ἢ6 οἴδθη ἀοραγῖβ σ] ον ἔγοτα ἴῃ τοηάουϊησδ οὗ 
Γγπαα)."..... “δ βῖγ]6 15 νἱροτοὺβ; ἴπ6 τϑηάδογίηρ οἵ ραυιουΐαν ἰοΟχῖβ 8 ΓΘ ΨΟΓῪ μογβρὶ- 
οὐοιβ, δουρὶ τποΥ τὸ οἴοη ααθβίομαῦο δηὰ αἰδῖιδα ; τ 1]6 ἀἢ δ1γ οὗἉ ἔγβ πο δ ἃ που! νυ 
Ροτνδάθβ ἴπὸ νοϊιι πιο, βῖπσθ ΠΟ οπ6 οὔουγ ἰγϑηββίουβ μ85 ἡεηίυγθα οὐ βυοὴ ΡΟ] 1ῃϊογρτοίδιοηβ 
48 Ο(ονογάαϊο, δα δὺς 1116 οὐὗἨ μἷβ ροου αῦ ἀϊοίίοη 88 δάἀορίεαὰ ὈΥ ἴποβ6 ψῃο ἰο!] ον ὰ 
Ὠἰπι.1 (Οονεγάδιο᾽β ἰγαηβ διϊοη οὗὨ 1πῃ6 Β10]6 15 ἀϊνἀθά ᾿ηΐο ὶχ ἴουηθβ οὐὁὨ ρατγίβ, δαογῃοά 
ψῖτἢ ττοοάση οὐ ΐ8, δηὰ πγηϑῃοὰ ψ ἢ ϑευρίαυτα τοίδγοποοθς ἰὴ 1ῃ6 πιᾶτρὶη. Τδα Ἰδϑῖ Ρδρθ 
᾿45 ἴποβ6 τνοσάβ : “ Ῥγγηίθα ἴῃ {π8Ὸ γρασὰα οὗὨ οὐῦ Ἰογὰθ ΜῸΡ.χχχυ. δῃηὰ ἐγ πιβηθα {πὸ ἔουτίἢ 
ἄδν οὗ Οεἴοθεν.᾽" Βυὲ τ ῃθῖΠοΥ 1ἴ τῦδϑ ργιπῖοά δὲ Ζυγιοἢ ὈῪ ΕὙΟΒΟΠΟΥῸῪ (853 18 ΠΟΏΘΓΑΙΪΥ δὺ}- 
ΡΟΞβ64), οὐ δὲ Ετδηϊέογι, (οίοσηθ, ογ 1υθοεῖς, 15 ἃ φυδδίϊοη ἰηνοϊνοὰ ἴῃ στοδῖ υποοσίδιηίνυ. 
τ. Απάρυβοη 85 ρσίνϑη οορίοιβ ἀο6ἴ411}5 τεβρϑοζίηρ [ἢ15 ἐγαηβίδῖϊοιι δηα 115 ναυ]ου5 ΘΙ ΕΙΟῺ 3, 
ληὰ Μγ, Ῥειίρτον [85 ῥυϊηϊοά, ἔτοστὰ [Π6 τηδηυϑοσιρὶβ ρτθβοσνοα ἴῃ ἴπὸ Ομδρίοσ Ηουβο δὲ 
ὟΥ δϑι τ! πβίου, ἴθη οτὶρίηδὶ Ἰοϊίεγβ οτὰ Ο(ονογάδὶο ἴο [σὰ τοσηνο}]. [πὸ ἢ15 ἤτϑὲ οἀϊίοη 
οὔ {6 Ερ] δ Β1Ρ]6, Οονογάδὶς ργεῆχοϑα ἴο νοῦ ὑοοῖὶς ἴ[ῃ6 σοηϊοηΐβ οὗ [Π6 βονθσβαὶ σῃαρίετβ, 
δΔηὰ ποῖ ἴο ἔπ ρατέϊοι αν οπαρίοτα, ν ἰσἢ τᾶ δου ψαγὰϑ {ΠῸ σᾶ56: δηᾶ πὸ κου βα οτἰ 64 
411 Τγπάδ]εβ ὑτοίοσυοθβ δηὰ ποῖθβ. ϑοοῦ δος τῃῖὶς ἘΪΡὶ6 νγῶβ βηϊβῃοα, πῃ 1586, [τὰ 
Οσοόσινο}}, Κοορογ οὔ" {|6ὸ ὈΥΙνΥ 568], δηὰ {π6 ΚΙΠρ᾽ 5 Ὑἱσδτ- ΘΏΘΤΑΙ δηὰ νυἱοσορογοηΐ 1 θςοο]6- 
πἰαπτὶσαὶ πιαίξοτβ, ρυ 15 Πη θα 1) υποῦοη8 ἴο [Π6 οἰοτν Ὀγ ἴπ6 Κιηρμ᾿β δυϊπογιγ, [ΠπῸ βϑυθηῖ 
οὗἉ σι ἰοἢ τοαυΐγο, ἐμπδῖ ΘΥΘΓῪ ΡΒ Γ80Π, ΟΥ̓ ΡΤορτίοϊασΥ οὗ ΔΩῪ ραβδὶ οὔ γο ἢ ὙΠ ΠΔη {}}18 τοαϊτη, 
δῃοι)]ά, θοίοσο πὸ ἤχει οὔ Αὐυρυξκί, ρτονϊἀθ ἃ ὕοοκ οὗ ἴπ6 σῃοὶα Β10]6, θο.} 1η [δι δπὰ 
ἴῃ ΕΠ  ἰ5ἢ, ἀπὰ Ἰὰν ἴξ 'π ἴΠ6 σΠΟΙΓ, ῸΥ ΘΥοσΎ τᾶ ἰπδὲ ψνοι]ά, ἴο Ἰοοῖς δῃὰ τοδὰ {μογοὶῃ ; 
δηὰ βῃουϊά ἀϊδοουξαζα πὸ τῇδῃ ἔγοτη τοδάϊηρσ ΔΠΥ ματὲ οὗἩ {πὸ ΒΙΡ]6 οἰποσ ἴῃ 1 δι ΟΣ 
Επρ 15}, θὰς ταὶ ποτ. οοπηοτι, οσῃοτῖ, δα δαγηοη δὴ ΘΝΟΥΥ τῆδῃ ἴο σοδα 1ἴ, 85 [6 υϑσύ πνοζὰ 
οἵ Οοά, δηά {πε ςρἰγϊτυ8] ἔοοὰ οὗ 8. τηδη᾽5 βου, ἅς. (ορίοθ οὗ ἴδε ἔχβί ραϊτοη οἵ (ονυοῦ- 
4416 5 Β10]6, τ τΠ6 ἀδῖο οὗὨ 1535, ἀγὸ ὑσγοβοσυϑὰ ἰῃ 6 ᾿ἰργασγ οὗὁἩ ἴῃς Βυι δῇ Μυβουτα, 
ῃ ἴῃ Βοαϊοίδηῃ Τάργασν δὲ Οσίοσά, ἴῃ ἴμ6 ἴΠῃινουβῖυ ΓἰΌΥΑΓΥ δὲ Οδπιυγιάρο, ἴῃ τὸ 
Βυῖβίοὶ Μ|υβουτ ; ἰπ ἔπε ρῥγῖναϊο ᾿ἰὕτασιοβ οὗ (ῃ6 ἘΠ41] οὐὗἁἩ 1, οἰοοβίοσ, δὲ ΗΟ ἰκἤδιη, δπὰ οἵ 
1,68. ΝΥ ̓ἰβοη, Εβ4. ; δπά, υἱτ τη ἀαῖο οὗ 1586, ἰῃ {πὸ ἸΌΓΑΤΥ οὗ πα Ἐδατ] οὗ Ψ6γβογ. 
ΤῊ οἀϊείοη οὗ Οονογάδ]οἾ᾽β νογβίοῃ οὐ πὸ Β10]6 ρυ δ᾽ 5ῃθὰ ἴῃ 1838 οουίδὶηβ ἃ ὑϑδατιλι] 

δηα δοοιγαῖθ σορτὶηΐξ, ἔγοπη 8 ΘΟΡΥῪ ἴῃ ἴ6 ροεξβοεβϑίοῃ οὗ Η]5 δῖε ἔουδὶ ΗῚ» ἢ π655 ἴπΠ6 Πυκα 
οὗ ϑυβδοεοχ. Α ΟΣ] οστγαρῃϊοα] ἀσβοτιρέϊοη οὗ ἴῃ6 οτἰρὶπαὶ οἀϊξίομ 15 ργοῆχοα, 

4. ΜΑΤΤΗΕΥΥ Β ΒΙΒΙΕ. 

ΤΟ ΒΥΌ]6, τ Βὶοἢ 18 811 {π6 ΗοΪγ ϑογρίυγα : Ιῃ ΠΥ ἀΓ6 οοπίδγποά 186 
ΟΙά6 πὰ Νοινθ Τ᾽ δδίδιμηθηΐ, γι }]γ δπά ράγοὶυ ἰγαμβὶαίθα ᾿πίο ἘΠρΡΊγβῃ. ΒΥ 
ΤΒοπια8 ΜΑΥΤΗΕΎ,.. ΜΟΡΟΧΧΧΥΤΙΙ. 10]10. 

Ετοτῃ [86 Δρρθάγδῃςθ οὗ {πῸ ἴγροβ, ἰξ 15 τηοϑὲ ργοῦδο]ς τμαῖ (Ὠϊ8 δα ίοη γα ῥυϊπιθὰ δἱ 
Μαγίρογον ἴθ Ηοββε; Μῖσ. Απάργβοη αιοσγὶοβ ψποίμον ἰΐ ΤΑΥ͂ ἢοΐ ἤανο ὕδθῃ ρμῥτϊηΐϊοα δι 
“Ἠδτάρογον Ὁ" ΙΕ ννᾶβ οαϊϊοὰ Ὀγ (ονογάαδ]ο, ποὺ ᾿ξ θθᾶσα ἴἢ6 πᾶπης οὔ ᾿ΓΒοπα8 
Μαῖίπον, δπὰ 1ὲ ντᾶ5 μι] 1564 τ ἢ [ἢ 6 τογαὶ Ἰΐσοποο, τ Εἰς ἢ 88 σταπίθα ἴῃ σομθθημοπος 
οἵ Αὐσμθιβθορ ΟΥδητηθτ᾽β Δρρ]]οαϊίοη ἰο Τιοτὰ Ογούαν.}}.} ὙΤμὸ ΟἹὰ 1 δβέδηθης 15 Τγη- 
ἀ416᾽8 ἴο 11:6 ἐπάὰ οὔ πὸ βοοοπὰ ὕοοΚ οὗ (ῃτγοηῖο]θβ ; ἴἴ ἐπθη θθοοῦη65 ἃ πΊΘσῈ ΘΟΡΥ οὗ (ονοῖ- 
ἄ]εἰβ ΒΙ]6, Ὑτῖ ἃ ἔοτν σογγθοιίοηβ, δπὰ οου(ίπυοβ 50 ἴο ἴπ6 οπά οὔ τπ6 Αροοτυρῆαὶ ΒοΟΚβ, 
ψ ΠΟ Ἰαδὶ ἃτὸ ἰηβογι θα ἔγοτη (όνθγάδὶε᾽β Β1016. Τὰ Νονν Ταβιαπιθηὶ ἴα ΨΒΟΪΥ 8 ἴγδῃ- 
βοτὶρὶ οἵ Τγινάα]οβ γοσβίοη, 85 σοπίδϊποα πὶ ἢϊ5 1688 ρυ] ἰδηθα οαϊιῖοι οὔ 1πΠ6ὸ Νοινν Τοβία- 
τηρηῖ δ [πῃ [Π6 γρᾶγ 1538, δῃ ἱπ]ιποίϊοη νγαβ Ρ Ὁ] 15ῃ6ὰ ὈῪ Οτοπινο}}, 885. υἱσατ- σοηοσαὶ οὗ 
1π6 Κἰηράοπι, οτἀαϊηΐηρ (Π6 ΟἸΕΥΡῪ ἴο ργονϊάς, Ὀθῆογθ ἃ σογίδιπ ἔδδιϊναὶ, οἷα θοοῖκ οὗἉ 868 
ψῃο]6 ΒΊΡ]6, οὐὗἩ ἔπὸ ἰαύρεβέ νοϊαπιο, ἴῃ ΕΏ ΡΣ 5, δηά ἴο βοὲ ἴδ ἂρ ἴῃ βοῖῆθ σοῃνοηϊοηξ οἾδοο 
ψἸΒῚη (Ποῖν σπυτοθοθ, ΨΠΟΤΟ ἘΠΟΙ͂Σ ρδυϑῃ ΟΠ Υ5 τηϊσίνς τηοϑὲὶ σοτητηοάϊοι5}ν τοβοσὲ ἴὸ γοϑὰ 
ἴς ΑΔ τουδὶ ἀθοϊαγϑίϊοῃ τᾶς αἶβο μι} 15Π 6, νι ῃΐος τ[Π6 συγαῖοβ Τογα ἴο στρα ἴῃ Εἰοῖτ Βευθσαὶ 
στο ἢ 65, ἰηἰογπλῖηρ' ἐδ Ρθορ]θ, {πὶ ᾿ξ μαὰ ρμ]οαβοὰ {πὸ Κὺῃρ᾿Β πια)οδῖν ἴο ροττηΐ διὰ δοτη- 
τπδηὰ ἴπ6 ΒΊ0]ο, Ὀεΐπρ᾽ γα] αιθα ἱπίο {πεῖν τηοϊποτ-τοησαο, ἴο 6 5βἰποοτγοὶν τοα μη Ὀγ (ἤοτα, 
ἃπι ἴο θ6 ΟΡΘΠΪΥ ἰαιά ἔοσι ἢ ἴΏ θυ συ ρασίϑῃῃ ουσο, ΒΒ [Π6 συταῖοβ σσοῦο νυ σν οο] ἴῃ ἐΠῖ8 
Αἴαντ ᾽, ἀπ τεδὰ {ῃ6 Κιῃρβ ᾿ῃ) οι οπ5 δηςὶ ἀεοϊαταιϊοῃβ ἴῃ δυο ἃ τ δηποσ, {Ππαὶ 5οΔγοοΪῪ 

΄ 

λ ΑΟΓΙΥΘΠΟΓ 5 ϑυρρίοτηοηϊ ἴο ἴπΠ6 Αὐἰποτῖβοα Ἐπ ρ 85} Ψοτγβίοη οὗ ἴη6 Νὸν Τοβίδιηρηϊ, 
40]. 1. ΡΡ. 88. 85. 

3 Αῃηδ]58 οὔτμε Ἐρ 5 ΒΡ], νοὶ]. '. Ρῃ. 551 ---566. 
8. ΒΡ] οῖπθοα ϑιυβδβοχίδηδ, νοὶ]. 11. ρῃ. 985---996. 
1 Απάογβοηβ ΑῃΠΑ]8 οὗ ἴπ6 Εηρ δὰ ΒΊΌΪο, γο]. ἰ. [Ιπάρχ.-],|5ὲ οἵ ΒΙΡ]65 απὰ Τοβία- 

τήθηΐβ, Ρ. Ὑἱ}}. 
5 Βιγυρθβ 1ωὲ[6 οὗἩ ΟΥΔΏτΊΟΙ, Ρ. 58. 
ΦΊΜτ, ΜΑΙ] υοτΒ 1,εεΐον το ἴῃ6 Βίβθορ οὔ Ῥεϊοσβοτουρῖν, ρρ. 101, 1092. [Ι͂η 1π86 Φ]ονὶπς 

Ῥαβεβ ἢδ πα58 οοττθοίθα νϑτίουβ οἴτοῦβ οὗἩ ργθοραϊπρ Πἰβιοτί ἢ οὗ {π6 Ἐς 15} ΒΊΌ]68, τοβρθοῖ- 
ἀπ Μδιανβ (οὐ ταῖμον Οουεγά δ] 68) ἙἸοη, 

᾽ 1μονῖβ, Ρ. 108. ΟἹ {πο Ἀἰξίοτυ δηὰ τοδερίΐοη οἵ Μαιμειν᾿ 5 ΒΙΡ]6, βεα Μσ. Αμπάθσβοη᾽ 5 
Αμυβδὶβ οὗ της πα] 158} ΒῚΡ]6, νοἱ. 1. ρρ. 576.----588. 
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8Υ δοάγ οουϊὰ Κπονν ΟΥ υπαογϑίδπα τῆδὲ ἴπμογ τοϑὰ, «“οἤπβου ' δά ἀς, (πδὶ (ΠΟΥ 6150 τοδά 
6 νογὰ οἵ Οοὐ οοπἤιβοαϊν ; ἀπὰ {πὲ ἴπ Ὺ Ὀδάα {ΠῸ6ῚῚ ῬΑγΙ 5 ΟΠ Υβ, ποῦν π5ἰδηάίηρ τ ἢδϊ 
1Π6Υ τοδὰ, σψῇϊοἢ (ΠΟΥ σσογὸ οοταρε ρα ἴο τεδα, “ ἴο ἀο δ5 {ΠῸγ αἀϊὰ ἴῃ {ἰππο5 ραβδί, δπά 
ἴο Ἰἴνα 85 Ἐπεὶν δῖ μοσβ, τπ6 οἱ αϑηϊοη Ῥοίησ {πὸ Ὀεβῖ." Εοχ οὔβοῦνοβ ἢ, (πδι (6 βοτἰης 
ἔοσιἢ οὔ {15 θοοὶς ποῦ οἤθηάοὰ Οαγάϊηον ἀπά Ηἷ5 ἔθ! ] ον - Ὀβῃορβ, Ὀοῖ ἢ ἔοσν 1π6 Ῥτγοϊογφιιος, 
δη ἃ φβροςοῖδ!ν θδοδυπὲ ΤἤΘΥῈ γγ͵ὲ58 ἃ {40]6 ἴῃ ἴΠ6 θΟΟΚ σΠἸοΗγ δθουϊ (6 1, ογὰ 5 ΞΌΡΡοΣ, τῃ6 
τηδττίασο οὔ ρυιοβίβ, δά ἴΠ6 τη855, νυ ἢ] ἢ τσα5 ἴπογο Ξϑὶ ἃ ἢοΐ ἴο 6 ἔοιιπὰ ἴῃ δογίρίιτο, ϑίσυρο, 
Πουαν ΟΣ, 885 ᾿, 1 γγχᾶβ ΟΠάΘΓΙ] ἴο 566 τ ἢ νμδὲ ΟΥ [Π18 Ὀοοὶς νγα8 τϑοοῖνοά, ποῖ οὐ Υ 
διηοηρ᾽ ἴΠ6 τλοσὸ Ἰδαγηθά, ἀπὰ ἴποβο τῆ ψογα ποῖθα Ἰονοῖβ οὗ ἴΠ6 τεϊοττηδίίοη, θυ σΘΠΘΓΑ]Υ 
41} ονες ΕπρΙ απ, δυιοπρ 41} {πΠ6 σοπιτηοῃ ΡΘΟρ]6 ; δπὰά στ τ μα ανϊαϊν Οοα ἢ ψογά τᾶς 
τοῦ, δηὰ ννῆδῖ γοβοτὶ ἔπ τᾶς ἴο ἴπ6 ρ΄δοθβ δρροϊηϊοα ἴογ τοδάϊησ 1. ΕνοῦΥ οπο ἰδαῖ 
οουϊάὰ, Ὀουσῆῃί {πΠῸ Ὀοοϊκ, ἀπά ὈΌΚΙΪΥ τοδα 1ἴ, οὐ πραγὰ ἰξ τοδᾶ, δὴ τϑην οἰ ἀθυν ῥθγβοῦβ 
Ἰοδυποὰ ἴο τοδα οὔ ρυγροϑαθ. υγὶηρ ἃ νδοδηοῦ ἰη ἴῃ6 566 οὗὁἩ Ηοτγείοτα, 1 νσὰ8 υἱβίδαὰ Ὀγ 
Οὐδητηοῦ, πο φηϊοϊπεα τΠ6 οἴεγΡῪ ἴὸ ῥῬσόςσιγο, ΌῪ ἴπ6 151 οὗἩ Αὐρτιβῖ, ἃ γος ΒΙΌΪ ἴῃ 1, δίῃ 
δπὰ ΕἸ] 15}, οὗ δ ἰοδδοῖὶ ἃ Νὸυνν ᾿Γδβίδιποηὶ ἴθ ἴΠπθθ6 ἰδηρυάροβ; ἴο 5ίπαν Ἔν ἀΔΥ οὴΘ 
σπδρίον οὗ ἴπο56 ὕοοΚ5, οοπίοστιπρ ἴῃ 1, τη δπὰ Ὁ Πρ] 15} ἰοροῖπον, ἴτοτῃ ἴπ6 θορὶπηϊηρ ἴο 
ἴδο οπὰ ; δπὰ μοῖ ἴο ἀϊδοουγαρα δηΥ ᾿δυπηβη ἔγοπι τοδαϊηρ ἰποτὰ, Ὀυϊ Θποοῦγαρε {Ππ6π} ἴο 1ὲ 
δΔηὰ ἰο τοδὰ τε ἴον {πὸ σοϊογιημαϊίοη οὐἁὨ ἐποὶγ ᾿ἰνθα, απὰ Κηον]οάρο οὗἉ {ποὶγ ἀὐγ. 

ὅ. ΗἩΟΙΠΙΥΒΟΒΗΕ Β ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

ΤῈ Νοόνο Τοϑίδιαθηΐς ὈοίΒ ἴῃ 1 αἰϊηθ δπὰ ΕἸ ΡΊ 586, δομθ σουγοβροπαθης 
ἴο {π6 οἴδον, δὔδοσ [π6 νυἱράγο Τοχῦ, ΘΟΙΩΤΠΟΠΪΥ ο8116α δῇ, Φοτοιηθ᾿ Β. αὶ (ἢ- 
ΠΥ ἰγδηβιαίθα ΟΥ̓ Φομαημ ΗΟΙΓΎΒΟΒΗΕ. Ιμοπάοη, ΜΟΡΟΧΧΧΥΙΙ. 40. 
ΜΟΌΧΧΧΙΧ, 8γνο. 

ΤΏ5 ἰσαηβἸδιίοη οὗἁἩ [πὸ 1,διῖη Ψυϊραῖα ἰς τμαὲ οὗ Μγ].5 (ονογάδὶθ, τνῆο ἀεαϊοδίοα 11 ἴῃ 
815 ΟὮ ἤϑῖηο ἴο ἤφθησγ Π11. '' ε δ ἰηδουιεα [Ὁ οὖσ Κηον]οῦρα οὗ ἴῃ οχἰδίοποο οὔ 
1815 οἀϊείοη ἴο Νῖν. Ὑ δἰ τοσ᾽5 1,οἰΐον ἴο ἴῃ6 ΒΙ5ΠῸΡ οἵ Ῥειουθοσοιρῃ, Ρ. 81. Μγ. Αμπάρσγβοη 
βίδι95 1ῃδὲ ἔπῸ πᾶπιο οὗ “““οῦδη ΗοΙ]ΥὈυ 586," νψγὰβ ᾿πβεγίοὰ Ὀγ ΝΊοο βου, [μ6 σι ηῖοσγ, ψ}1ὸ 
Ἰνεά ἴῃ “ δουϊπνψασκο." ΗΟΙγῦυ5Π 6 τᾶς ἴῃ6 παῖδ οὗ ἃ τῇδιϊ οιηρίογδα Ὀγ Ὠΐμα, νυ 5Θθ 5 
αἰοσναγάβ ἰο ἤᾶνα βοῆς ἴο (οἸ]ορηο. ἢ 

6. ΟΚΑΝΜΕΚΒ ΟἜΕΑΊ ΒΙΒΚΕ. 

ΤῊΘ ΒΥΌ]6 ἴῃ ΕΏρΡΊΎΒΒ6, {πᾶῦ 18 ἴο βᾶγα, (ῃ6 οσοπίθηϊ οὗὨ 411 [π6 ΒΟΙῪ Βεχὶρ- 
ἴαγα ΒοΙΒ6 οὗ γϑ οἷά ἀπ ποῖγα ἰδϑίαιηθηϊ, ἰΓΌ]Ὺ ἰγδηβαΐθα δἴογ 1η6 νϑγγίο 
οὗ τ6 Ηδῦτγυθ δηὰ ατσεκα ἰοχίθβ Ὀγ γὸ ἀγ]γροηῦ βίυθαγα οὗ ἀἴιθῦβα Ἔσο} ]θηΐ 
Ἰοαστιοά τηθη, δχροσύ 1η {86 ἔογβαγάθ ἴοῆρθβ. Ῥυγιπίθα ὈὉγ Εγομαγὰ σαϊζοῃ ὃς 
Εάπαγὰ ὙΝ Ιου γο ἢ, Οὐὐτὰ ρσϊνι]ορῖο δα ηρυϊπηθηάιμι 80] 1. ΜΟΡΟΧΧΧΙΧ. 
ἴο]ϊο. 

Ιπ 1558, δὴ οὐϊεῖοη ἴῃ 4ἴο. οὗ ἴῃ Νεῖν Γοβίβιηοπι, ἰπ ΕΠ ἢ 5ἢ, ἱ Εγαβηλιβ᾽ 5 1, δ πῃ 
{τϑηϑδίζοη, τᾶβ ρυϊπιθά, τ τ {πὸ Κρ Β Ἰίσοηοο, ΌῪ Ηδάπιαη. [1 (Π}18 γὙϑδγ 1ΐ τνᾶβ8 τοβοϊνρα 
το τουῖξ Μδιιμον"ε ΒΡ], δηὰ ἴὸ ρτὶπὶ ἃ οογγοοῖ οαἀϊίοη οὗ ἢ. ὙΜΗῈ τ|15 νον Οταῆοη 
σοηΐ ἴο ἔτγδποο, ψβογὰ [ἢ 6 Ἡνουκτηθη ἭΤΟΓΘ ΤΏΟΤα 5}6 111], πὰ (Π6 ῬΑΡῸΥ τσα8 ὈοΓὮ ὑθίῖενῦ ἀπά 
σἴθαρογ ἤδη ἴῃ Επραηά, δηὰ οδιδί θα ρϑυπη ββίοη ἤγοτη ΕἾαηοἷβ ἴ., δἵ τΠ6 γϑραϊιθβὲ οἔ Κίπρ 
Ἡρητυ ΨΙ11Ι., το ῥσὶμε π15 ΒΙΌ]6 αἱ Ραγὶβ. Βιυιῖ, ποιν τ Πβίππαϊηρ [Π6 τογαὶ ᾿ἴσθησο, 186 
[πηυϊδίεῖοη ἱπίογροβθά, δηὰ ἰϑδιιθὰ δὴ ογάθσγ, ἀδίδά ])θοοπιρεγ 17. 1538, βιιπηπιοηΐηρσ (Π6 
Ἐτϑποῖν ῥγϊπίοτα, {ποὶγ ἘΠρ]ἰ8} ΘΙ ρΙΟγοτβ, δηα Οονεγάβ!α, ὑμ6 οοττθοῖου οὗ [86 σγοτκ, δπὰ 
ΡτοΒ  δἰεῖπρ; το πὶ ἴο ῥσοσορα ; δπὰ 6 ἱπιργοββίοη, οοπβίβιϊηρ οὗ 2500 δορὶββ, τνὰ5 βοἰζϑά, 
ςοηῇεοαϊοά, «πὰ οσοπἀοιηηρά (6 τπῸ ἤδηηθβθ. ϑοτηθ οῃοβίβ, δόνγονοσ, οὗ ἴΠ656 θΟΟΪκ5 οβδοδροά 
ἴῃς το, ΟΥ̓ ἴπ6 δνατίοε οὔ ἴη6 βϑίβοῦ ὙΠῸ ψ͵ᾶ5 δρροϊηϊοα ἴο βρογϊπίοπά {π6 θυγηϊπρ οἴ 
ἴπθπι ; δηὰ ἰῃ Ἐπηρ 5} ῥτορτιθίοτβ, το δὰ ἢθὰ οὐ ἴΠ6 ἤτβε δίαγῃ, τεϊυγηθὰ ἴο Ῥδσὶβ δ 
500.) 89 ᾿ϊ 5ιιυ5᾽:Δ6, δηθὰ ποί ον γοοονογθα βουὴ οὗὨ {π650 σορῖθβ, ὕυϊ Ὀτουρῃς τὰ ἢ τ οτη 
ἴο 1οηάοπ ἴα ῥγοββθβ, ἴγρε8, 8πα ῥτί πίθσβ, δηὰ γεϑιυπιηρ ἴπΠ6 νγοτῖ, βηἰβηθα ἢ ἴῃ ἴῃ [0]- 
Ἰονίν γ6ΆΣ. Ἐπτς 

ΑΞ βοοῦ 85 {π6 ραραὶ ροσγεῦ νγαβ δρο ἰβϑῃεὰ ἴῃ Επρίαηα, δπὰ ἴθ Κιπρ᾽β βιιργοπιδοῦ βοιι]οά 
ΌΥ Ῥαγ!ατηθηΐ ἰπ 1594, ΟΒΏΠΊΟΣ τγᾶ8 ΥΟΡῪ δϑδίἀ πο 'π Ῥτοπηοῖπρ {Π6 ἰγϑηβἰδίίου οὗ {16 
Ηοὶγ ϑεεὶρίαταβ ἱπῖο {πὸ συ σαγ ἴοηραθ; Μ06 1} Κπονΐηρς πον τηοῖ [86 Ῥγορτεββ οὗ ἴΠ68 
τοξοτιηδίϊοῃ ἀοροηάεὰ τροη {π|5 πηθᾶϑυσο. Αςσοογάϊησ]γ, ἰνὸ τηονϑα ἱπ σοηνοςδίίοη, ἴπδὲ α 
Ῥοιτἴοη βιου]ὰ θ6 Ῥτγοβοηξθά τὸ ἔπ Ἰεῖπρὶ ἴον ᾿σᾶνθ ἴο Ῥγοσῦγα ἃ ποῖν {γα πϑ]δί!οη οὗ {86 Β10]6. 
“Γηΐ5 πιοιῖοι τχᾶβ ν᾽ ζοτοιιϑῖν ορροβεά Ὀγ Οατάϊποτ, υἷβῆορ οὐἁ Υ Ἰποιοδίοσ, ἀπὰ Ϊ5. ρασγίυ : 
θυϊ Οτγδπσηοσ τόνδ θά. ΓΒ ἀγριτηθπῖβ ΤΥ ἃ πον ἐγαπϑ᾽διΐοῃ, υγροὰ ΟΥ̓ ΟΥδηπιοσ, δηὰ 

1 Ηΐϊβι. Αςοουηΐ, ἅς. ἴῃ Βρ. γ᾽ δἴίϑομ᾽ βΒ (οἸ]δοίϊοι), νοἱ. 11}, ἢ. 94. 
3. Αεῖ5, ἄς. νοΐ. 11. Ρ. 516. 5 1,0 οἵ Οτδῃ πιο, ᾿. 64. 
4 Απάοτβοπ᾽ 5 Δυη815, νοΪ. 11. Ρ. 88. 
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88 “Μοάονη γεγβίοπβ οΓ δια δοτέρέιτοϑ. Γ[ὀ᾿ῬαγῚ 1. Ο. 1. 

οηΐογοοὰ Ὀν Θυοθοι Αππὸ Βυ]]6η, τιἢο μα 1Π6ῃ στοαὶ ἱπίοσεσὶ ἱπ 6 Κιπρσὶβ αβδοιο 5, τ γα 
50 τη οἷ σοπδιἀογοά ὈΥ Ὠϊτ, {παὲ, ποι τ πβιαπάϊησ τῃ6 ορροδίτοπ, ρα δ]1ς ἀπά ρτῖνδῖθ, οὔ 
186 ρατὲ οὗἨἁ Οδγάϊπον δῃά ἢ δά πογοηΐβ, ΗΘΏΓΥ μάνα ογάθγβ ἴοσ βοεϊης δϑοιξ 1{ ἰπιπηθα]- 
δἴεὶγ. Τὸ ρῥγονθηξ δῃν τενοσδίίοῃ οὐ ἴῃς ογάθτ, Οσδῆσηοσ, τγἤοβθ τηἱπα τνᾶβ ἱπίθηΐ οἡ ἰηΐτο- 
ἀιοΐηρς 8 τθε 86 οὗἵἩἍ {πὸ Ἐπ; δὴ ϑογιρίατοβ ὈῪ ὨᾺ] ἀπὰ αὉ]6 ἰγαμβ]αίογε, ρτοςθθοὰ 
νιϊπουῖ ἀοίαν τὸ αἰνίάα πη οά ΕΣ ρῚ Ἰ5ἢ ἐγαπβ᾽αιίου οὗ τ6 Νενν 'Γοδίδτηθης ἱπῖο πὶπθ οἵ ἴθ 
Ρᾶγίβ, ὑυῃὶοἢ ΒΘ σδυβοὰ ἴο 6 ἰγϑηβουιροα ἱπίο ραρεῖ- βοοῖβ, δπὰ ἰο θὲ ἀϊβιγι υυϊοὰ διποης 
1116 τηοϑὲ Ἰδασποά Ὀἴβμορβ δηὰ οἴμετβ; τϑαυϊτίηρς {πδὲ (ΠΥ που]ά ρογίθοιν οοττθοῖ {πο ῖγ 
τοβροοῖίνα μοτγεϊοῃβ, δπά σοΐυσγη (Πότ ἴο τα δὲ ἃ ᾿ἰταιοὰ εἶπιο. απ ἴπῸ αβϑιρηεὰ ἀδῪ 
ΟΔΠ16, ΟΥΘΓΥ͂ ΤΔΠ 56Πϊ ἢἴ5 Δρρτορτίδίι ρογιίίοῃ ἰο 1 δηθοίῃ, ὀχοορὶ ϑιοκοβϑίθυ, Ὀϊδθορ οἵ 
Ιοπάοη. ΤΆϊΐς Ἰαυιάα0}6 ἀαβῖρτι οὐὗἩ τῃ6 δγομοίβπορ ἔμ: ]οὰ ; Ὀυὲ (μα Ὀυβίῃοββ νγὰβ θχεουϊοα 
ὈΥ ΟἾΠΟΓ Ρϑγβοηβ, σσβοπι ἢ δοιιπϊεπαησοὰ απὰ ἐποουγαροὰ, [π ΑΡΓ]}, 1589, Οταΐοη δπὰ 
ἊΝ Βιτονυγοι ρεϊηϊοα τπ6 ΒΙΌΪο, ἴμ6 {116 ΟΥ̓ τ ΐοἢ ἰ6 ρσίνθη δὲ (Π6 μϑαὰ οἵ {πὶς ἀγίἰο]6. Εσοτι 
115 σοηίδἰἰηρ ἃ ῥτοϊορβιιθ οἵ ῥτεοίβοα ὈΥ δγομὈϊϑῃορ ΟΥαππλοσ, 85 νγ6}1} 85 ἔγοπι ἰἴ8 5126, ἰΐ 15 
ΠΟΙ ΟὨΪΥ οΔΙ]οὰ “ ΟΥΑμμλοσΒ στοᾶς Β10]6.}} Α τοϑρηϊβῆοοηξς δπά ρῥγοραῦὶν ὑπ} 6. ΘΟΡΥῪ 
οὗ τ, οὐ νϑ! πὶ (θουπά ἴῃ ἔὮγθα νου πι68), το ἔογιμοσὶυ θεϊοηροὰ ἴο ΗΘ ΏΓΥ ΨΠΠ1Ι., 15 
Ρταβογνθὰ ἴῃ τπὸ 1ἰθτασυ οὗ τπ6 Βτιϑῃ Μυδουτα. [Ιἐ 15 τον 1] πλϊπαῖθα ; πα 186 γὶνι ἀ- 
688 ΟὗὨἨἁ ἴΠ6 σοἸουγβ 18 ΝΟΥ {1{||6 ἱπιραῖτοα, ΤὨΐδ δἀϊίοη μ85 ἃ θϑδυτῖῖι! ἐγοηιδρίοςθ, ἀ6- 
εἰσηδὰ Ὀγ Ηοϊνεΐη, δπὰ ραγιϊου ασὶν ἀοϑοσιθοὰ ἀπά ὀχ θἱτοὰ ἴῃ δὴ δηρτανίησς Ὀγ 1ονϊβ ; 
Δηα ἴῃ {{Ἰπ ἴαχί 1Π056 ρϑγίβ οὗ 16 1,διη Ψοτβίου, τ ἢ ὅτ ποῖ ἕοιηά ἴῃ ἴπΠ6 Ηροῦτεν οὐ 
Οτροκ, τα ἱπβογῖθα ἴῃ ἃ 5) ῖ]οσ Ἰθιῖου ἢ βοῇ, [ῸΓΣ ἰπδίδῃοθ, 85 ἴῃ 6 ἴὔγθθ νϑγβοβ οὗ ἴπὸ 141} 
Ῥβ4]πι|, ὑγῃϊοἢ ἀγα (Π6 δίῃ, 61, δηὰ 71}, ἴῃ (6 ἐγαηβδιίοη οὗ (π6 ΕΠ ρῚ ἢ ̓ υτργ, δηα [8 
οοπέτονογίρα οἴδυβα 'ῃ 1 92 0ἢη νυ. 7, 8; δηὰ α τρλγκ 5 υιϑοὰ ἴο ἀδποῖο 8 αἰ θσγθησα οὗ τοδαϊης 
δείτοοη ἴδ Ἡροῦτον δηὰ (δ]άθο, δἴογισασά8 οχρ᾽αϊηθα ᾿π ἃ βοραγαῖ ἰγοϑέϊβα. [ΙἋἢ [Π|15 δαἱ- 
ἄση, Μαῖονβ ΒΙΌ]6 νγδβ γονιβο, δῃά βανοσγαὶ δ᾽ τοσϑίΐοηβ 8πα σογγθοίΐουβ ΟΓῸ τηδάθ ἴῃ 
(86 ττϑπβ᾽δίϊοη, θδρθοΐα! ν ἴῃ {Π6 ὈΟΟΚ οἱ Ῥβαϊπη5β. ΤΊη 415 ργοίοριιοβ ἀπά ποῖθϑ, δῃθὰ ἴδε 
ῃοῖο5 δα ἀρὰ ὈΥ οἰ οτγβ, ἴῃ {πὸ οαἀϊεῖοῃ οὗ 1.557, ψόσα σσΠΟ}}]Ὺ οπι το, Τῆα πιυρογϊηεπάήθησα 
οὗ (15 ποῦκ τά οοπῆαοά ἴἰο (ονογάαϊα, ννῖο, ἰῇ 8 βδουιθοῃ δ δὲ. Ραὺ}]}5 Οὔοββ, ἀοίθηαρα 
Ἠϊ8 {γδιιβ᾽ δίξοη ἔγοπη βϑοῖπμο δαπάθσγοιιβ γοροσγίβ τ Βίοἢ γοσο {ΠἸθὴ ταϊβοὰ αραϊπδί ἰΐ, δοκπον- 
Ἰοάρσὶηρ (Ππαὶ “ δα Πἰπιβοὶ Υ πονν 84ὺν Ξοιηθ ἴδ υ}15, τυ ἢἰσἢ, 1 Π6 ταῖσμν τονῖον [π΄ ὈΟΟΚ οπδα 
ρδὶπ, 85 ἴ6 ἢδὰ ὑνῖοα "οίοτο, 6 ἀουβθίοἀ ποῖ ἢ 58ποι]ὰ διηθηὰ: Ὀὰϊ ΤῸΣ ϑῃΥ͂ ΠΟΙΟΒΥ, 
ἢ6 νγ88 50 γ6 τπδὲ {ΠῸΓΟ ΨΟΤΘ ὨΟπ τηαϊπίαληρα ἴῃ ἢΪΐ5 ἐγϑηβ]διῖου." ΤΤῊΪΐ8. 18 τοϊαϊθα Ὀγ Ὦγ. 
Ευϊκο, στο 858 οπθ οἵ (ονογάα] 5 διάιίοτα Μγ. βουίνοποῦ 85 σίνθῃ β016 Οὐ 168] ΓΘ- 
ΤΆΔ 5 οἢ [Π|6 δ] ἰογαϊίοηβ ἱπίσοάυοοα ἰηϊο τ ἰαχὲ οὗἩἨ (Πΐ8 οἀϊιοη. (ϑυρρὶ. ἴο Αὐυϊποτγὶδοά 
Μετγβίοη, νοἹ], ἱ. Ρῃ. 87, 88.) 

7. ΤΑΝΕΕΝΕΗἘΈ ΒΙΒΙῈ. 

ΤὮ6 τηοϑβί βδογθᾶ Β10]6, γΒῖ ἢ 6 18 [886 ΒΟΙῪ βοσὶρίαγθ, σοη!ουῃηρ 1π6 οἰάθ 
διπα ον ἰοβίδτηθηΐ, ΓΔ ῃβ]α θα ̓ πΐο ΕΠ ΡΊ 5}, δῃα ΠΟΉ]Υ τοοορσηϊδοᾶ τ] στοδῖ 
ἀπ! ρθηοθ ἴον τηοϑύ ἐἈγ μα} Θχθηλρίαγβ, ὉγῚ Βἰομαγά ΤΑΝΕΒΝΕΒ. Ιμοπάοῃ. 
Ῥγγηίθα ὃν Φοβῃ Βγά46]}. μ.᾿.χχχιχ. ξ0]10. 

Εϊοϊαγὰ ΤΆνοσποσ, [6 οἀϊῖον οὗ [6 ΒΡ] ψὩϊοἢ Ὀθαγβ ᾿ἷβ πατηθ, τῦδϑ οἀιισαϊοά αἱ (γιὲ 
ΟΒυτοῖ, Οχῆοτά, ραϊτοηϊοοὰ Ὀγ Π,οτὰ Ογοῦχνς}}, δὰ ΡσοῦδὈ Υ ἐποουτασοά ὑγ Πὶπὶ ἰο υπάεγ- 
ἴδκο {8Π6 σγοτὶς, οἡ δοοουηΐ οὗὨ ἢ15 511}} ἰῃ τῃ6 Οτγοοῖς ἰοῆσυθ. ΤὨὶβ 18 ΘΙ ΠΟΙ ἃ θδΓα τον βα] 
οἵ Ογδητοῦβ Β10]6, ΠΟΥ ἃ πον νογβίοη ; Ὀυϊ 8 [κεἰπά οὐἩ ἱπίοσιηθάϊαις νψοῦῖς, Ὀοίῃς 8 σοτγθο- 
ὕσοῃ οὗ νδὶ 18 οΔ]]οἀ ““Μαζίμονν 5 ΒΙΌ]6,᾿"} τῆδην οὐὗὁἩ ψῇοδθα τηλυρίηδ] Ὠρῖο8 ᾶτὰ δαορίοα, δηὰ 
ΤΏΔΗΥ οτηϊτοα, δηἀ οἴποτβ Ἰηβογίοα Ὀγ ἴῃς οἀϊῖογ. [{ 18 ἀεοἀϊοαϊοα ἰο {πὸ Κίηρ. Αἴἶοσ δὶς 
Ῥδίγοη β ἀθδίῃ, ΤΆΥΟΓΠΟΥ ψγ)ὰβ ᾿πιρυϊβοηθὶ 1 ἴπ6 Τονοῦ ἰὼν τπ8 πνοτίς ; Ὀὰς ἢ6 Πα {π6 
δάἀάγοβ ἴο τοϊηβίδβ ἢ Ππη861 ἴπ {π6 Κιπρ᾽5 ἴάτουσ. Ὁοοά ἢ ρσίνοβ ἃ ρδγίιουϊασ δοοουηὶ οὗ 
Γανογηοῦ ; δευιθυίοβ 8 ᾿πηρτιβϑοητηθηξ ἴο ἴπ6 ἰπβυδηςα οὔ ἴΠο86 Ὀἰβῆορς ψῆο ψοσο δἀάϊοιοα 
ἴο (π6 Βοτηῖβῃ τα] ϊρίοῃ ; δα ἱπέοσπβ τι5, (Πδὶ ἢν νουβίου ψγὰ8 γεδὰ ἴῃ μι σοῆοβ ὈΥ τογδὶ 
δι ἢ τὶν. 

8. ΟΥΗΕΕ ΕἸΡΙΤΙΟΝΒ ΟΕ 1ΠῈ ΕΝΟΙΙΒΗ ΒΙΒΙΙῈ, ὈΌΒΕΙΝα ΤῊΕ ΒΕΜΑΙΝΘΕΞ 
ΟΕ ΗΈΝΕΥ Υ111.5 ΕΕΙΟΝ, ΑΝῸ ΤῊΕ ΒΕΕΙΟΝ ΟΕ ΕΓΑΚΟ ΥἹ]. 

[η Νονοιθοῦ, 1539, πα Κίηρ, δὲ 106 ᾿πτοτοσββίοῃ οὐ Ογδηταθγ, δρροϊπιθα τὰ Οτοότην οὶ} 
ἴο ἰᾶκα βρϑοΐαὶ οᾶγα {παὶ ΠῸ ρϑύβοῃ ψ 81} τπῸ6 τεδίτη μου] δἰἱοπὴρὶ ἴο ῥσὶηὶ δὴν ΕἸ 15} 
Βι0]6 ἔον ἔνε γϑᾶγβ, θυ 5116}} 88 βῃου]ὰ ὕῈ δἀπιλιῖοα Ὀγ 1ψογὰ Οτουνοὶ! ; Βηα ἀ85: ση5 [[}18 
τ βϑοῦ ἴος {6 ῥγοβι δἱεἰοη, ἐμὲ (8. ΠΙΌ]6 βῃου ὰ θῈ οοποϊἀοσγοὰ δηὰ ρογιιββὰ 'π ομα ἰγδηβ]δ- 

 Ζοπηβοπ Ηἰξὶ. Αςο. ἰη Βρ. 'ἥ αἰϑοηβ Τγδοῖβ, νοἱ. 1ἷ. ῥ. 76. 
. Ἡΐϊδῖ. οἱ Απι. ὕηῖϊν, Οχοη. 1. ἰϊ. ρ. 9264. Επϊε. 1674. 
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εἴοῃ, ἴῃ ογάοσ ἰο ἀνοϊὰ ἴπὸ τηδηϊ ἕο] ὰ ̓ ποοπνυθηίθμοοβ ἴο τ 1 ἢ Ὠυτηδη ἤγαὶ"ν τοῖσι θ6 βυγοοῖ 
ἕγοπι ἃ αἀἰνοσβιῖν ΟΥ̓ ᾿Γβηϑιδί!οηβ, δὰ της 1}} υδ6 ἴπδὶ πιῖρῃς 6 τηδάς οὗ ἱ. ἴῃ {Π|6 γϑὰσ 
1540, ἵνο ρῥτγιν:)εχοα οἀϊιϊοης οὐ τη Βι 6, τ σῇ μαά ὑδθη ρῥγὶπίθα ἴῃ {πῸ ργθοθάϊηρ γθᾶγ, 
δου δα ἔγοτῃ {πὸ ρτεβ8 οὔ Ἐάναγὰ ὙΠ το πυσο ἢ. 1.εν}8 τηοπίϊομβ ἴμγοα οἴποσ ἐπι ρτγθββιοῃβ οὗἁ 
1π6 ““ Οτοαῖ Β10]6,᾿" ψ Ὡϊοὴ ἀρροασϑα ἴῃ τῃ6 σουγβα οὗ {Π15 γα; ἔνο ρεϊπίθα Ὦν Ὁ ΒΕ ΟΠ Ό ΓΟ, 
δῃἀ οὴ6 Ὁγ Ρείγὶ δπὰ βϑάτηδῃ. ΟΥδΏσηοσ ντοῖδ 8 ὑτσοίβοο ἔου ἴῃ6 δα οη5 οὗ [πη γϑδγ 1540, 
ἕγοτῃη ψἘ]ο ἢ τγο ἰθάσῃ [ἢ ΟΡ Ποη5 δηὰ ργδοίϊςα οὐὔ ἴμοβθ {ἰπ|65.. ἴῃ Μδγ οὔ {Π18 γϑασ, [Π6 
ουγαῖε8 δπὰ ΡΥ Βῃ ΟΠ οΥ5 Οὗ δΥΟΥΥ ρδγὶϑἢ) ὑσογα τοαυϊγοὰ ὈΥ τουδὶ ργοοϊ απιδίϊομ, ἴο ῥτον!άθ. 
{δ ταβοὶ γε 8 ἢ τῃ6 ΒΙΊ0]6 οὗ {116 Ἰαγροβίὶ νοϊαπιθ θοΐοσο {Π6 ἔδβαϑι οὐ ΑἸ] ϑδϊηῖβ, ὑπάθν ἴΠ6 
ῬΘΏΔΙΥ οὗ 404. ἴὉΓ ΘΥΘΥΥ τηοπῖῃ ἀυτγίησ νῃϊοῃ (ΠΟΥ βῃουϊὰ Ὀ6 ψίθουξς ᾿. Ὑπὸ Κιηρ 
σμασροά δἱἱ ογάϊηασὶεβ ἴοὸ θηΐογοα ἴμ6 οὔβεγνδησε οὗ (8 ὑσοοϊδιηδίίοη ; δηὰ ἢ δρρτίβοά {Π6 
ῬΘορΪὶο, ἐπαὶ 15 αἰ οτνίπρ τπότὰ ἐπ 6 ϑουιρἕιγοβ ἰῃ ἘΠοῖσ ποι οσ-ἰοηρυα Ψψ85 ηοΐ [15 ἀαΐγ, Ρὺϊ 
8Δη ονϊάθηςα οὗ μῖ8 σοοάηρδεβ δηὰ Πρ γα ιν ἴο ποτὰ, οὗ τυ ὶς ἢ Π6 ὀχποτίθα {πθτ μοὶ ἴ0 τπδ κα 
ΔΏΥ 11} υ56. 1 Νίαγ,1 541, ομδ οἀϊτῖοη οἵ (ὐδησηδτ᾽β ΒΙ0]6 5 Βηϊβμοά ὑγ Εἰοϊαγὰ Οταΐου; 
ψο, ἴῃ [6 Νονοιιθοῦ [Ὁ] ον ἱπ, σοπιρ]οἰοα 4150 δποΐμον ΒΙΌ]6 οὗ {π6 ἰαταοοῖ νοϊ της, ῃ]οἢ 
85 “ΟΥΘΙΒΟΠΟ Πα ρογυβοὰ δἵ ἴπ6 σοτηγτηδηστηοῖ οὗ {Π6 γηρεῖξ ΗΥΡἤηο5 ὈΥ {πὸ τυρῇῃῖο 
τουογοηες δῖ μοσβ ἰπ Οοα Ουτμθοτι" [Τοη502]] “ Βγββθορ οὗἉ 1λιιγοέτης δὰ ΝΊοοΙ ας " [Πφδ1}]} 
“«Βίββῃορ οὗ Βοομαβῖοσ," 

ΤΙ σοηῃβοάθθποο οὗὨ {6 Κη βοι]οὰ Ἰπάρτηρηῖ, “Ἐπὶ 15 βιιυ)οοῖβ 5Βδουϊα ΡῈ πυτϑρά 1η 
Ομγιῖβὲ ὈΥ τεδάϊησ ἴπΠ6 ϑογιρίιγοβ," πα δραΐη, οὐ ἴπ6 71 οἵ Νῖαγ, ρυ Ὁ] }15ηθά ἃ Ὀτιοῦ οὐ ἀθογθο 
ἴον βοιεἰπηρς ἃρΡ τπὸ ΒΙΡἷ6 οἵ ἔπ ψτοδῖ νοϊυυπηθ ἰπ ΟΥΟΥΥ ῬαγΒἢ σἤγο ᾿ῃσουρῃουΐ Ερ]απά. 
Ηονονοσ, τ 5 ἄθοτθο ἀρρϑᾶγβ ἴο ᾶνα Ὀθθῃ ὙΘΥῪ ρδγί4}}ν ἀπά σοὶ υσϊδηε!} οὔβογνοα ; δηά 18 
Ὁ 5)ΟΡ8 ὑγεσα οῃδιροά, ὈΥ ἃ τυυϊῖοσ ἴῃ 1546, τῦς! αἰϊοπιρεϊης ἴοὸ ΞΌΡΡτοδβ ἴῃ 6 ΒΙΡ]6, Ἀπάον 
Ῥτγοίθηςο οὗ ρχϑρασίηρ 8 νογβίοῃ οὔ 11 ἔου ρυ δ] οδίϊου υιτῃΐῃ βονθὴ γοαγθ. Αἶοσ {π6 ἀοδίῃ οἵ 
τόσα }] ἴιν 1540, [6 ἰβῃορβ πο! ποά ἴο Ρορϑσζυ μαϊπϑα βξίσοησίῃ ; δηὰ ἴΠ6 ΕΠ 158} ἔγϑη5- 
Ἰαϊοη τᾶ σοργοβθηίϊοά ἰο {πε Ἰκληρ᾽ 85 Ὑθσὺ οττοηθουβ δπὰ Πογοῖϊςαὶ, δπὰ ἀδδίτιοῦνο οὗὨ (Π6 
ΠΔΙΤΩΟΠΥ͂ 5πἀ μεδοα οὗ ἔπ6 Κιηζάοπη. [ἷπ [Π6 δοηγνοσδίίοῃ δββοι θὰ ἴῃ Εεῦ. 1542, {Π6 
ΔΊ ΠΡΊΘΏΟΡ, ἴῃ 1Π6 Κιηρ᾽5 πδῦ)ο, γεαυϊγοά ἴῃ 6 ὈΙδῃορβ δηὰ οἴθγρν ἰο γονίβο ἴΠῸ ἰγϑηβιδιίοῃ οὔ 
με Νονν Τοβίδιηθηϊ, ψὨϊοἢ, ἔοσ τπαὲ ρυγροβο, νγα8 ἀἰνἀοἀ ἰηΐο (ουγίθοῃ ρατίς, δηὰ ροσιϊοηρὰ 
ουΐ ἰο ἤέϊοοη Ὀἴβῃορβ; ἐπθ Αροοδίυρξβθ, οὔ δοοουπὶ οὗ ἰΐ58 αἰ που ἐν, ὑεῖς αϑϑὶρηρα το ἵνο. 
Οαγάϊποσ οἱοσρεά (15 Ὀυιβῖ 655 τ οἰ ρα ττϑβϑίηρ ᾿πβισιι οι οἢ 5; δηὰ Οτδητηθσ, οἰθαγὶν Ροτ- 
οεἰνίηρ [Π6 τοβοϊυ(ίοη οὗἉἨ 6 ὈΙδῆορ5 ἴο ἀοῖδδε ἔῃ ργοροεθὰ ἐγβηβίδιιοη, ργοουγοα {πὸ Κιηρ᾿β 
οοηβδηῖ ἴο τοίου {Π6 τηδίζοσ ἴο ἔπ ἴνο ηἰνοσβι 65, αραίηϑὲ της (Π6 Οἰϑῆορβ ῥγοίδβδία ; θυ 
[Π6 δγοΙβῃορ ἀφεϊαγοα ἢὨἰς ρυτροβα ἴῸ δάδπογο ἴο {ῃ6 σν}}} οὗ (πὸ Κιπρ ΠΙ5 τηδδίοσ. ἍΠΒ 
[15 οοηΐοκὶ ἰΠ6 υυβίηθ55 Ἰοσσηϊπδῖθά  δηὰ ἴῃ σοηνοσδίίοῃ νγᾶβ Β00ὴ 86 Ὁ αἰβδοῖνοα. 1116 
Βοπι δ Ῥδγέυ γενιὰ δἰ5οὸ ἴῃ ματ]ιδηιθηΐ,. τγῃὶο οπδοίθα 4 δ τπᾶὶ σοηῃαεπηποα δηὰ 
ΔΡΟ 5 μοὰ Τγηάα] θ᾽ 5 ἱγαπαίδεϊου, δηαὰ δ] ονοὰ οἴμοι ἰγαηβίδεϊοῃβ ἴο σοιηδιη ἴῃ ἔοτοθ, ὑπ οῦ 
ςφογίδιῃ γοβιγιοῖοθβ. ΑΠῸΣ τἴῃ6 ραβεϊηρ οὗ 118 δοῖ, σταδίου, ἴπὸ Κὶηρβ ρυίηίοσ, ννγᾶβ ἴπ|- 
Ρυϊβοπθὰ ; ποῖ γγχα8 Βα τεϊεδϑβὰ σψιτουϊ ρὶνίηρ ἃ θομα οὗ 800,. ποιῖθοσ ἴο ῥυἹηξ ΠΟΥ 56}} δὴν 
τόσα ΕΟ 5} ΒΙΡ]65 11} τη6 Κίηρσ δά πα οἰογργ ἐμουϊὰ ἀρτγϑα οἱ α ἰγδηβίδίίοθ. ἴῃ 1544, 
ἴ6. Ῥεπίαϊουςῃ νγαβ ῥστίἰθα Ὀγ ΨΦοῦη ΠΔῪ δηὰ Υ}]]ἕἔατη ϑθγοβ;; δὰ ἴῃ 1546, 1π6 Κίηρ γῥσο- 
᾿ϊοϊιοὰ ὈΥ ρῥτγοοϊαμχαιίοη ἴΠ6 πανϊηρ δὰ γοδαϊηρς οὗ ΤΥ 1ο 1 8, Τ νη α]ο᾽ 8, απὰ ονογάδ! θ᾽ 
ἐγαπϑἰδίομβ, δηα ἤουθαά {πα ι156 οὗ 8} οἴποὺ τῆδη τυρδί νγδ5 αἰἰονεὰ ὈΥ ρματγ]διηθηῖ. ΕΤοτα 
1η6 ἢδίοτυ οὗ ΕἸ] 5ἢ τγϑηβαιῖοπβ ἀυτγίηρ τῃ6 τοῖση οἵ ΗρητΥ ΝΙΙ1. σα ἰθάγῃ ἴθαὶ τΠ6 
[τιθηάς ἴο ἴῃ τοξογτηδίίοη οσοηάυοίοά {Ποτηβοῖνοβ τ ἢ 26] δηὰ ργυάσηοο ἴῃ ἴπα6 στοαῖ σους 
οὔ ᾿πιγοἀυοϊηρ δπὰ ᾿τηργονίης Ερ ἰσἢ ἐγαπβ᾽δίϊοηβ οὗὨ {πΠ6 ΒιυΪα; ἴα 1ΠῸ Ὺ δηοομηίεγοα 
ΤΩΒΗΥ͂ Αἰ Βῆου 1165 ἔτοτλ ἴῃ ἀδηρότγοιιβ ἱποοῃβίδηου οὗ ἃ ἀδβροῖϊς ῥσίποθ, δα ἔγοπι ἴῃς ἰη- 
γοϊοσαῖα ὑγοὐυ ἀϊοοβ οὗ ἃ βίγοηρ ᾿ϊοπηῖςἢ ραυῖγ ; δπὰ ἴῃδι {πὸ ΕἸ ρ 15} δου ρίυγοβ τγογο βουρσῃς 
ἈΓΟΥ δηὰ γοδὰ τνῖτἢ υἹὰὙ ὈΥ 186 Ὀυ]Κ οὗἁ [π6 ῥϑορῖδϑ. 

ὕροπ {πὰ δοσοβείοη οἵ Εὐναγὰ Ν]. τπῸ βενοσο βἰαί, 84 δπὰ 35 ρη. 111. ς. 1. νὴ5 
τερϑαϊοά, δῃὰ ἃ τογαὶ Ἰη)υποίΐοη νγαβ ρ Ὁ] 1564, {πδὲὶ ποῖ οὐἱν ἴπ6 τ μοὶ ΕΏ 158} Β1016 5μου]ὰ 
θ6 ρἰδοθὰ ἴπ οἤμισομοθα, Ὀὰϊ αἶβδο {πὸ Ῥαγδρῆγαϑθο οὗ Εταβηι8 ἴθ ΕΠ ρ] 5} ἴο ἴῃ οπὰ οἵ [8 
ἴους Ενδηρε] ϊδίθ. [τ νγὰ5 ᾿ἰκοννῖδο ογάογοά Ὁγ 11} 158 Ἰηὐαποίίοη, [πὲ ΘΥΘΙΥ͂ ΡΆΓΞΟΙ, ΥἹΟΆΓ, 
οσυγαῖο, ὅς. ἁπάοσ ἴπ6 ἀσρτοα οὗ α ὑδομεῖοσ οἵ ἀἰν!ηλγ, 5μου] ἃ ροββ8685 ἔμ Νανν ᾿Γεβίδιπθηξ, 
ΒοΙΒ ἰπ 1,διΐη δπὰ Ἐπρ 5}, νν ἢ [6 ρᾶγαρῇγαβα οὗ Εγαβπιὰβ ὕροη ἰἴ ; δηὰ ἐπαῖ ἴΠ6 ὈΙΒΏΟρΒβ, 
ἃς. ἴῃ τῃοῖς νυἱβί δι ῖοπ8 δηὰ βγῃοάβ βῃοιϊὰ οχαιπΐηα ἴῃ θπὶ, πον {πεῪ δὰ ρῥτοῇιθα ἴῃ τὴ 
δἰυάγ οὗ 1π6 Ηοῖγ ϑοτίρίυτοβ. [1 νγᾶβ 4150 δρροϊηίοά, ἐμαὶ ἴπ6 ἐρ 8.116 ἀπά ροβρεὶ οὔ {Π8 
ταλε5 5Βῃου]ὰ 6 τοδα πὶ ΕΠ 8}; ἀπά [πδὲ οπ ὀνθὺν ϑυηάδν ἀπά Ὠοϊἄαγ, οπα ομαρῖογ οὗ {ΠΗ 
Νὸν Τεκίδγηθης ἰπ ΕἸ ρ Ἰ5ἢ 5που ἃ θ6 Ρ]ιηΐν δηά ἀϊβεϊηοιν τοδά αἱ τηδίϊηβ, ἀπά οπα σμαρίεγ 
οὔτε ΟἹα Τοβίδιιθηξ δὲ ονθ-ϑοῦρ. Βυΐ ἴῃ {Π|Ὸ γρὰῦ 1549, τῆ θη ἴΠ6 ΒοΟΟΚ οὔ (οπιπιοηῃ 
Ῥγαγοσ, ἃς. τας ἢηΐϊβῃοά, ψῃδὲ ΠΟΑΤΙῪ ΓΕΒΟΠΊ] 65 ΟἿΤΓ ργθβοηΐ ουβίοτῃ τῦᾶβ δηϊοίϊηθα, νἱζ. 
δαὶ ἴον τοδάϊης ἴπ6 Ῥξαΐγας ἴῃ ογάδγ αἵ τηοτηϊηρ δια δνοηΐηρ ργϑυθγ, ἔνγο Ἰοββοῃβ, [Π6 ἢτβί 
ἕτοτῃ ἔς ΟἹ ἀ Ταοβιδπηθηξ, πὰ πα βοοοπά ἔγοτῃ 6 Νειν Τοβιαπιθηῖ, 5Βμοι]α μὲ γοδὰ αἰβειηςιν 
ψ ἃ Ιου νοῖσθ. Βυτγίης ἴπ6 σουγτεα οὗ 115 τείχη, {παξ 15, ἴπ 1685 {πᾶπ βθνθῇ Ὑ6 88 8ηἀ 
δἷχ τποῃί 8, οἴθυθῃ ἐπι ρτγοββϑίοῃβ οὐ ἴπὸ στ ῃο]ς ΕΠ] δὰ ΒΙΌ]6 νοτο ρα] 1564, πὰ 5'χ οὗ 16 
Ερ 5 Νὸν Τοβίδιμθηξ ; θο91 465 δὴ ΕΉρ 5} ἰγδηβ᾽δίοπ οὔ ἴπ6 μοὶ Νὸν Τοβίδιηθηΐ, ρᾶγα- 
ΡὨιγαβοά ὃν Εγϑβτηιβ. ὙΤῃῈ ΒΙΡΙ65 ψογὰ τορτὶηϊοᾶ, δοοοσάϊηρ ἴἰο ἴΠ6 ῥσεοθάϊηρ βαϊ τος, 
τΠοῖθον Τυπάδὶο᾽β, Οονογάα]ε᾽5, ΜΙ ας πον 5, Οὐδητηθγβ, οὐ ΤἈνογηοτβ; {παῖ 5, 1 ἃ ΟἿΣ 
ἴδγοης ἰοχὲ, δηά ἀϊβοόσομς ποῖο5β. Βιὲΐ [ἰἰ 15 ἀουρθίοα ὕγ τ1π6 ψτίῖοῦ οὗ ἴΠ6 ῥτοΐδες ἴο Κίηρ 
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ΨΖατηθϑβ ἰγδπαϊδίίοη, τοί θοῦ ἴΠ6γα ΤΟΥ 8ΠῪ ἰγϑδηβ᾽διϊοη, ΟΥ σοτγχϑοϊΐοη οὗ ἃ ἰγϑηςϊδίϊοι, ἴῃ 
[Π6 σουγβα οὗ [818 σείσῃ. 

Ιη 1562, ἴῃ6 ““Οτοδὶ ΒΙΡ]ς,᾽" νἱΖ. ἐπαί οἵ (ονοτγάδ)ο᾽ 5 ἰγαπϑίδίϊοη, ψ  οἢ δα θδθοη ῥτὶ πέρα 
ἵπ {πὸ (τη οὗἩ Ηθητν Ψ111. ἀπά α͵50 ἴῃ ἴμε τίτης οὗἩἨ Κίηρ Εαναγά, νγχᾶ8 τονϊβοὰ Ὀγ Ασοὶ- 
υἱδῆορ Ῥαυκοσ, δῃὰ γοργιηϊρα ἰῸγ ἔπ 6 86 ΟΥὗἩὨΤπ σμυγοῦ ; δηᾶ {Π|85 γα ἴο βοῦν {}}} {παΐ ῥὑσο- 
7θειοὰ ὃγ ιἷϑ σΥᾶοθ τντὰβ8 γεδαγ ἴον ρυ]]!οδίιο. 

9. 51 ΦΟΗΝ ΟΠΗΕΚΕΒ ΤΕΛΝΒΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΟΌΒΡΕΙ, ΟΕ ΞΑΙΝΤ 
ΜΑΤΤΗΕΥ͂ : ΑΒοῦΤ [δδ0. 

ΤΊΙΘ ο5Ρ6] δοορογάϊηρ ἴο ϑαϊηῦ Μαῦμον ἀπᾶ ραγὶ οὗ 1Π6 ᾶγϑῃ Ομδρίον οὗ 
{Ππ6 (ἀοΒρ6] αοοροτάϊηρ ἴο δαϊης Ματκ, ἰταηβ] αἴθ ἰηΐο πρ] 15} ἔγοπι [6 στθεῖς, 
1} Οὐρσίηαὶ Νοίθβ. ΒΥ δ᾽ Φόομῃ ΟβξῺκε, Κηϊ.... Ῥυθῆχορα 18 δὴ [πίγο- 
ἀποίογΥ Ασοουηῦ οὗ [Π6 Ναίαγα δπᾶ Ομβ)ςοοῦ οὗ [86 Τγαμπβιαίίοη. ΒῪ «812 68 
αοορντιν, Β. Ὁ. Ιμοηάοῃ, 1848. 8νο. 

Το οδυ τ γ ῥεϊπίθα νοϊιτηθ οοηϊαίης {πΠ6 Οοβρεὶ οὗ δι. Μαιίποεν (οχοοριίηρ οἷ. χνὶ. 
25. ἴο χνϊὶ. 8.. δηὰ 16 ᾿ἰαϑὲ οἰθυθῃ ὑϑῦβεβ οὗ οἷ. χχυῖὶ. ὙΠ] ἢ ἀτο ἰοβὲ ἔγοπι ἴπ6 οτἱρίηδὶ 
ΤΏ8η.5071Ρ1), δηὰ Μασγκ, οἷ". 1. 1---90. Τῆοβα ροτγιίομβ οὗ πὸ Νὸν ᾿Γοβίδτηθπι πανο ὕθθῇ 
ἀγδηβογὶ θοα ἴτομῃμ ομδ οἵ ἴΠ6 πηδπιυβοτὶρίβ Ὀοαυραιμοὰ Ὁγ Μαίίπονν Ῥάασοντ, Αὐοῃθῖβηορ οὔ 
ΟδηϊοσθυτΥ ἰπ ἔπε τοΐσῃ οὐὁἨ Θυθοη ΕΠ] ζαροῖι, ἴο οτρυβ ΟὨγῖϑιὶ ΟΟ]] σα, (διαρτιάρο, ἴῃ 
Ὑ]ο56 ΔΙ ΌΓΑΓΥ [656 ρῥτεοίουβ ΝΜ 58. ἅτ ργθβεγνθά, Αβ 186 τηδῃηιβογὶρῖ νΒὶςὶ σοηΐϊδ]η5 ΚΙ 
Φομη Ομ οἰκο β ἰγαπβίδεϊοη, 15 που ἀαῖα ΟΥ βιρηδίυγο, μὸ 15 ἀϊδοονογθὰ ἴο θὲ 115 δι τον, 
οὨΪοΗ͂γ Ὀγ 118 οἷοβα γθϑθπηθ]διοθ ἰο Π15 θαδι Ἢ} ἀνα ροου ας παπά -ψτιης. Μν. σοοάνὶῃ 
οοηδοΐυτοβ παῖ τῃ6 ἰτϑηβ]διϊοη τνᾶ8 ὀχοουϊοα δρουΐ Δ. ". 1550. Μσ. ϑογίνοπον {πη Κ8 [Πδὲ 
“18 Βῃου]ὰ σογίδῖη!] Υ 6 ρῥ! δορά Ὀεΐνψοοη {6 ρα] οδιίοη οὗἩ ΟΥ̓ΔΏΠ6γ᾽5 δηα οὗ ("πα ἄγει ὅθπονὰ 
Ψεγβιίοη." δὲν δ. Ομοκα τηδάθ πὰς ὑ56 ΟΥὗὨ 1μ6 οΟ] εν ΕΠ 5} νουβίοηβ, ἀπ ἢ 85 ρασ(ου  Υ}ν 
δηθὰ ἐο Ὀδηϊδἢ ἔγτοπι οὐν ἰδησύαρο ον ψοτὰ ψ ἢ ]ο ἢ νγα5 ἀεγινοα ἔγοτη ἃ [δ τοοῖ. Αἢ 
ΔΡΡροπάϊχ Ἄσοηίδίηβ 8 1, διῖη ἰοϊῖον (ἢ ἃ [Δ0- 8 π}}}16 οηρστανὶηρ) οὗ Κίης ΕἙάναγὰ Ν]. ἰο 
Θυορη (δἰμογῖπο [Ῥᾶγτ], {πὸ νίάον οἵ φδητυ Ψ111., δπὰ ἔνα οτὶρίηαὶ Ἰοιίοσβ οὗ δὶν Φοῦη 
Ομοῖο, στ ξλο-5101}}65 Οὗ τη6 δι ξορσταρἢ8 οὗ ἴΠ6 ἀἰδβιϊη συ 86 ἙἘΠπατγασίοτα γ0 δτα τηθπεϊοηθάᾶ 
ἴῃ ἴπ6 νοϊυτῃα ; ἰοροῖμον 1 ἃ σ]ΟΒΒΑΤΥ ΟΥἁ υποοτησηοη πογάβ, δηὰ τοσὰς νψῃϊοῃ δὲν .. (Ὁ. 
Πᾶ8 υδρὰ ἴῃ ἃ ρϑ3γι συ] 5656, σοΙηρατοα ψ ἢ [Π6 σοτγοβροπάϊηρς τοτάβ οὗ τῃ6 διϊποτίβοα 
νοσβίοῃ οὗ ἴ6 Νὲὰννν Γαβίδιηθηῖ. Τμὸ οὐϊίογ, ἴπ6 ον. Φαιηθβ Οοοάνίη, “858 ἀοῃο σοοα 
ΒΟυν]ς6 ἴ0 5δογϑα [ογαίαγα ὈΥ ἴπ ρυὈ]Π]οδιίοι οὗ {1118 νϑσρῖοηῃυ. [}ἢ δα ἀϊοη ἰο ἴπο Ἰμιογοβῖ 
αἰϊδοποαὰ ἰοὸ ἱξ θοϊ οὐ δοοοιηῖ οὗἩ 115 δυῖπου δηὰ ἢ {ἰπ|65, 10 αἰβρίανγβ ταις} ᾿πίγ δὶ 
χγόσα!, "5 

10. Αναι-ΟἜΕΝΕΥΕΒΕ ΝΈΠΒΙΟΝ. 

(1.) Δϑιἴειυ Τοδέαηιορί. 

ΤΙ Νάτο Τοβίδπιοπί οἵ οὐσ ᾿μογὰ 1688 ΟΠ γῖβί, σοπίογγοα ἀρ ΟΠ ΟΠΥ ἢ 
{π6 ατέκα δηά θαϑῦ δρργοιθα ἐγαδηβ᾽αίοηβ. ὙΠ {16 ἀγραμιθηΐβ ἃ5. νγῈ] 
Ὀοΐογο ἴπ6 ΟΠΑΡΙΘΓΒ, ἃ8 [ὉΓ ΘΌΘΡΥ Βοῖζο ὃν Ερ! 8116, 4180 αἰ π  Β1 1165 οὗ τοδα- 
ἰη58, πα τηοβία ργο 8 Ὁ]6 δηποίαοηβ οὗἨ 4}} ατὰθ ρ]δθθβ: τυβοσαηῖο 18 
Δα 6α ἃ οορίουβϑ ΤΔ016. Αἱ (σπονα. Ῥυιηϊοα ὈΥ (οηγδά Βδάϊι8. 1δὅ67. ὅνο. 
(ΕἸεραητγ τορυγιηθα δὖ Ἰοπάοῃ, ἴῃ 1842, ἴῃ ομὸ ὑ απὸ 8118}} αὐτο.) 
δοοοπᾷ Εάιάοη, (ἀαπανα, 1660. 8νο. 

Οπ πὸ δυϊμουν οὗἩ [ον] ἀπὰ ἀγοθίσμορν Νονοοπιο (τ ἤοτῃ ἴ0 δυῖποτῦ [Ο]] ον οα ἱπ ἴπο 
ἤγϑβε οἷσῇς οαϊἸοη5 ΟΥ̓ Π15 σγοῦΐ), [Π158 ΔΒ] αἰτίου ἢ88 σΟΠΘΓΑΙν [06 ) ἀβογῖρθὶ ἴο τηϑηΥ οὗ 
(6 ῥτεϊποῖραὶ γϑοσγηλοῦβ, γῇο δά ἴα Κοη γοίπρο αἵ σόπονα ἀυνίης ἴΠ6 ΘΔηρΊ  ΠΑΓΥ ΡΟΥΒΘ6ιΙ- 
τἰοπ5 οὗ πε Ὀἱροιτοα αχυόοη Μαγγ. Βυϊῖ Δῖτ. Απάογβου 85 τοηάοσγοα ἰὲ ΠΡ ΪΥ ρτγοραθὶα 
(δι {115 νουϑίοι οὗ {πὸ Νὸνν ᾿Γοβίδπηθηῖϊ 18 ἴΠ6 501. τύοσκ οἵ ὙΠ] τὰ ὙΝ ἰτιρῇδιη, αἴοτ- 
νναγάβ ἀοδῃ οὗ Πυγμδη,. Σ [1 15 {πὸ ἔτϑὶ ἴῃ οὐ ͵δηριαρο ψ ῃϊσῃ σοπίαϊπϑ ἴῃ6 ἀϊδεϊησιίοη οἱ 
ὙΟΙΒ6Β ὈΥ Ὠυπηογῖοαὶ ἄρωτοβ, δου [Π6 τηᾶπηοῦ οὗἩ {πὸ Οτοοῖκ ᾿Γοβίδιπθηῖ, ἡ ἢ. πα θθοη 
ΡυΠ Βμοὰ Ὀγ ᾿λουογὲ Θιοροη5 ἰῃ 1551. ΗΕ. διορίιθηα, πάρα, ρα] 186 [15 ἤριγοβ 'π (6 
τηδισίη: τ οῦραβ {π6 ὕφηονα οαϊίοτβ ῥτοῆχοὰ τΠογ5 ἴο {6 θορίηπίηρς οὗ ταϊηυϊο βυθαὶν!- 

ΒΟΥ νθποῦβ Βυρρίοτηθηξ ἰο {πὸ Αἰ ποτὶβοα πρ] 15} Νογβίοιι, νοὶ]. 1. ρῥ. 89. 
Ὦ Τυϊά. Ρ.9]. [πη ρΡρ. 89--9]. ΜΙ. δογίνθηουν ἢ 85 βίνοη Β0Π16 Βροοιτθη5 οὗ δὴν “οι ΟΠΟΚς 5 

νογοίοη, 1 γι τἰσᾶ] τοτηδτκβ. 
3 Απαογβοη 5 ΑμηαΪ5, νο]. 11, Ρῃ. 308 --- 312). 
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δἰοῃβ τὴ ὈΓΟΔΚΒ, δου οὐῦ ῥσοβαηΐ σηϑθποσ. θη Ουδοη ΕἸ χζαῦοι ἢ} ῥδαβθὰ ἐβγουρῃ 
Ἰμοπάοῃ ἴτοπα ἴῃ8 Ἴ ΟνῈὺ ἴο ΠῸῚ δοσοπδίίοη, ἃ ραβθδῃῖ νγῶβ εγεοίθα ἴῃ (]Πθαρβίάθ, γοργεβθηί- 
ἴῃ Τίτηθ σοτηΐηρ ουΐξ οὗ 4 σανρ, δηὰ ἰοδάϊηρ ἃ βεύβοι: οἱοιῃδὰ ἴῃ ᾿νῃΐϊῖ6 5:1}, ψῇῆο τορτγο- 
βοηϊοα τυ, Πὶ8 ἀδυρσῃίοσ. Ὑτυῖῃ μδὰ τς ΕΠρ] 5} ΒΙ0]6 ἴῃ ΠΟ παπᾶ, οπ ψἢϊο ἢ γᾶς 
το “  ογΡυπι νου δι ]8." Τυι}} δαάγοβδοα τΠ6 αὐδοη, δηὰ ρῥγεβοηῖϊρα Ποὺ σι 186 
ὈοοΚ. 886 Κιββθὰ 11, ἢ6]ἃ 11 ἴῃ ϑὺ ἢδπηά, [δα 1[ οὔ [δσ ὑγοαβῖ, στόϑιγ ἐπαηκίηρς ἐπα οἷν 
ἴον {πεῖν ῥγεβθηΐ, δηὰ δάάθά, [πδὲ ει! σσου]Ἱὰ οἴεῃ δπά αἰ] ρθμεν τεδὰ 16. ὕροὴ ἃ τουὰὶ 
νι (Αἴοη ἰῃ 1559, ἴ86 ΒΙ10]6, δηα Εὐγαϑιηυδ᾽Β ρΆγΑΡ σΤαθο, γεΥῈ τοβίοσοα ἴὸ ἔθ6 σμυσοῦῆεβ ; 

᾿8ηά Δγι10165 ΟΥ̓ ἱπαΌΪΓΥ πσοσο δα ἱϊοά, Ὑμεῖθου {Π6 ΟἸοσσῪ αἀἰδοουταροά δὴν ἴτοι γοδάϊησ 
ΒΩΥ ματΐ οὗἩ [Π6 ϑοτὶρίυγοβ. “ΜΙιηϊδέουε γογο 4180 δη)οϊηρὰ ἴο σοδά δυθσυ ἀδὺ οὔθ ομδρίοσ 
οὗ (δα ΒΙ[0]6 δὲ ἰϑαβὲ ; δῃὰ 4]}] σψτῆο ψϑγα δατηι θα τοαάουβ ἰη {πὸ στο τ ΓΘ ἀδη] γ᾽ ἴο τοδὰ 
ΟΠ6 Ἑσμδρίοσ δἰ ἰοαβὶ οὔ ἴπ6 ΟἹά 'οβίδιηθηι, διὰ δηοῖμον οἵ [Ὡς Νον, νὴ σοοά δαἀνἸβοιποηΐ, 
ἴο ἴα ᾿σγοδϑβο οὔ {ποὶς Κπον]οῦμο." Μά. δουίνοῃου [188 ταϊπυΐοὶΥ χη ηθα τῃ6 ΟΥΪ110 4] 
νδίιθ οὗ {58 ἐγαπβ]διίοη οἵ ἴῃς Νὰνν Τοδίδιηθπι; ἴπὸ δυΐῃοῖβ οἵ ΠΟ “ποτ ἱπιϊπιδίοὶν 
νοτβο ἰπ ἴΠῸ ϑδογιρίυτοθ, δηά ῥτοίου πα Υ αρυιοά τ Ἰ 1} {ΠΟὶΣ βριτῖ. “115 ποῖ" (Π6 8445) 
“[00 πη ἢ ἴο βᾶγ παι 1ποὶγ νογβίοη 158 1ῃ6 Ὀδβὶ ἰη [πὸ ἘΏΡΊ δ Ἰδιρσυᾶρο, Ὑὴ ἢ τΠ6 δίηρ!α 
οχοοριίοη οὗ οὔτ διιϊῃοτιβοὰ Β10]6.᾽} 

(2.) Το οπέϊτε Βέδίε. 

ΤΙ ΒΙΌ]6: μι 18, {λ6 ΗοΙγ ϑδοσιρίυγαοβ, οοπίεγμβαᾶ ἴῃ 16 Ο]46 ἀπά Νϑυνβ 
Τοβίαπιοηὶ. Τγαηβίαίθα δοοοσάϊπρ ἴο {πΠ6 ΕΌγαΘ δπὰ στθκο, ἀπμα οοπέογγοα 
πἰ ἢ 186 θοβὲ ἐγαηβίδιοηβ ἴῃ αἀἴνουβ Ἰδηρίδροϑ, Μ᾽ 1{}Δ τλοϑῦ ργοβία]8 δηηο- 
ἰΔι10η8 ΡΟῚ 411 (Π6 παγᾶὰθ ρίδοθβ, δπᾶὰ οὔμον {πἰηρο8 οὗ στεδῦ ἱπῃροσγίδμοο, 
838 ΙΏΔῪ ΔΡρΘδΓα ἴη {86 ἘΡίβι16 ἴο τη6 θαάθσ. Αὐ ὅδπεναᾷ. Ῥυίπίβα Ὀγ 
Βουϊαπὰ ΗΔ]|}. ΜΡῚΧ. 4ϊο. 

Α βοοοπά οἀϊτίοη οὗ τῃ}}5 ἐγαπϑϊ δου ἀρροαγοὰ ἴῃ ἔοϊ᾽ο, αἱ 1ωπάοη, ἴῃ 1561] ; ἃ (πϊτά, ἴῃ 
ηυατῖο, δὲ ὅεπανα, ἴῃ 1568 ; ἃ ἰουγίῃ, δὲ σφησνα, ἴὴ 1569. [ὃ ναβ γορτὶ πίρα «αἱ 1 ,οπάοη 
ἴῃ 1575, ὉγΥ Ὑποπια5 νδυϊτο ἰοῦ; ἰπ 1576, ΒΥ ΟΠ βίορμος Βάσκογ, ἴῃ 10]10, ἀπὰ αἶβὸ ἱπ 
αματίο, δ πα πιαοΥ ἀϊπηθ5 5 ὈΒΘα ΘΟ ΠΕΪΥ ὈῪ δὶπι δηὰ ὈῪ οΟἴμοσ ῥυϊπΐοτβ. ὙΠῸ ἐγβηβίαϊουβ ἅσὸ 
ΠΟΠΊΠΟΗΪΥ 56] ἃ ἰο παν ὕθεὴ ΜΥ]768 Ο(ονογάαϊο, βοπιθίσηθ υἴϑπορ οὗ Εχοίοσ, Δπίποῦν ΟἸἼΡΥ, 
ὙΥΠΙΑατα Ὑ ἰτεϊησθατα, ΓΟ δίορμεν Ῥοοάπιαπ, ᾿ΓΠοτηαβ ϑαπηρβοῃ, δηὰ 1 μοτμδ85 (ἰο]6 ; ἴὸ 
ψθοχη βοσιο δα 7ο]π Καοχ, 9 0ῃπ Βοάϊ]εῖσῃ, δπὰ Ψοῆη Ῥυ]]αῖη : θυ. Μγ. Απάογβοη Πᾶς 
ϑῆἤθνη ὑπδὲ ΙΓ ἰηρθαπι, ΟἸΡγ, δὰ βαταρβοη, δὲ πε ΟὨΪΥ ἴδτος ἢ ΠΟ56 Πδη65 [18 
ἀτδηϑδιίοι 5πῃουϊά Ὀ6 δεοοςίδιεα. 5 Ῥγοϊεοββίπρ ἴο οὔῦβδεγνα {Π6 56η50, δῃᾺ ἴο δά ΠΠ6γα 88 πη :Οἢ 
ἃ5 ροββίδ]6 ἴο ἴθ πογὰβ οὔ ἴῃ6 οτἰρίπαι, απὰ ἴῃ ΤΩΔΩΥ Ρ8668 ἴο ρτγθϑεσνα ἴπ6 ἢ οῦτεν 
ῬΗΓΑΒΘΟΙΟΡΎ, δἴζογ ἐπα υπτογαϊεϊπρ ἰἸΔθουγ δπὰ βιπαν οὗὁἨ τποσγα {Π80 ἴνγο γθᾶγβ, {μεν βηϊβῃρὰ 
«πεῖς ἐγαηβ᾽διίοη, δπὰ ρυ] βμοὰ ἰὲ ; 1 δὴ ορίβι]6 ἀθαϊσαίογν ἴο ἴπ6 4ιθθη, δὰ δῃοίμοσ, 
ὈΥ νψᾶν οὗἉ ρμτείβοθ, ἰο {μοὶγ Ὀγοίδσεη οὗ Επρίαπα, ϑοοιίαπά, δηὰ ᾿τγοϊαπὰ, Βϑβίἠθϑ εἰς 
ἰταποϊαίϊίοη, ἴῃ οἀϊζοτα οὗ 16 σοηθνα ΒΙΌΪ]6 ποῖϊφὰ ἐπ {Π6 τηαγρίη ἐπε αἀἰνογβιτεβ. Οὗ βρθοςὴ 
πὰ χοδαϊῃρ,, οβροοα!]γ ἀοοογάϊηρ ἴο τπ6 Ηοῦτον ; ΤΠ6ῃ ᾿πβογίεα ἴῃ τῃς ἴοχῖ, ἢ δηοίμεν Κὶπὰ 
οὗ Ἰοίϊοσ, βνοσυ τογὰ τπδΐ ξοοιπεὰ ἴο "6 πθοθββάγΥ ἔθ Ἔα αἰ μΐπρ ΔῺΥ Ῥαγίϊοἶαγ βθηΐθμο ; 
ἴῃ 1μ6 ἀἰνίβίοπ οὐὗὨ 1ῃ6 νϑῦβοβ, {πον [Ὁ] οννεα ἐπα Ἡδῦτονν Θχατηρ]65, δπὰ δαἀάθα τῃ6 Ὠυπηθεῦ 
[0 ἐδοῖ γϑῦβθ; ΤΠῸῪ 4150 ποιὰ {πΠ6 ργίῃοῖραὶ πιδιΐεσβ, δηἃὰ {πὸ δυριπιθη 5, ΟΠ ἴῸσ 686}} 
θΟΟΚΚ δηὰ θαο σμαρίεγ ; ΠΟῪ 86ῖ οὐϑῦ (μ6 μεαὰ οὐ δύδγῪ ραβα βοῖπὸ σθιπασκα}]Ὲ τρογὰ ΟΥ 
βϑηΐβηοα, ἕως πεϊρίηρς ἴΠ6 τηθιποσγυ ; ἴδον ἱπιτοάυςοα ὑτϊοῦ δπποίβεϊοπβ ἴθ δϑοθγίαιμΐησ 1Π6 
ταχῖ, δηὰ ὀχρίαἰαὶπσ οὔβουσο τνογάβ ; 1ΠῈν 56 ἕοστ ἢ ἢ ἤροτεβ σοτίδί πὶ ΡἾδο65 'π ἔμ6 θοοΪε5 
οἵ Μοεες, οὗ ἴπῈ Κίηρε, δπὰ Εζοκίοὶ, ψμϊσῃ οου]ά ποῖ ΡῈ τηδάς 1.6}! 16. ΟῪ δ ΟἾΠΟΓ 
ἀοπογίριίοη ; ἔπεγ δἀ οα τηδρ8 οἵ ἀϊνοτβ ρίδοαβ δῃὰ οοιιῃέτιο5 τχεπιϊοπρὰ ἰῃ ἴπ6 ΟἹἀ ἀπά Νεν 
Τοβίατηοπέ ; δηά ποὺ δηπεχεά τὸ ταῦ]ε5, ὁπ6 ἴοῦ {86 ἰπιογρτοίδιίοη οἵ Ἡθῦτοινν ΠδπΊ68, 
ἀπ 1π6 οἰδεῖ οοπίαἰπίηρ 4}} ἐπΠ6 οἰ οἴ πηδεΐετβ οὗ {π6 ψῃοὶς Βι0]6. ΟΥ̓́ {18 ἱγαπβἰδιίοη, 
πυπιοσουβ δἀϊτοηβ τγοσὸ ρυϊηϊοὰ ἴῃ (110, 410., οἵ 8νο., δίννθθῃ ἴῃ6 γοᾶγβ 1560 δηᾶ 1616. 
Τὸ βοιιο οαϊίομϑ οὗ 6 Θδϑπενα ΒΙΌ]6 (845 ἴο ἴῃμοβα οὗ 1599 δηὰ οὐ 1611) ἰ5 βυῤ)οϊποιὶ 
ἘοΖα᾿5 ἰγαῃϑ)διϊοιι οὐὁ 1:6 Νὸυν Τεβϑίδιηθηῖ, πρὶ δηθὰ Ὁ 1.. Τοπιρβοῦ. 86 ποῖθ8 δηῃεχοὰ 
(ο τἰιῖβ νογβίοη οὗ 1π6 ϑογίριυτος ἀγὸ ἀρρεπάδ ἴο δῇ δαϊεϊοῃ οἵ πε δυιοσῖβοα ἐγαπϑαιίοη, 
ρυϊπϊοὰ ἴῃ 1679, ἱπ ἔννο νο]β. ἴο]ϊο, τηοϑὲ ργοῦθδῦν ἱπ ΗοἸ]απά, α5 ἴπ6 ἀαῖβ δπὰ ρμ͵δος οὗ 
Ρτὶπεϊηρ το ποὶ βρϑοϊβο, ποιοῦ ἀοθβ δὴν ΡΌ] 5Π6γ᾿β πᾶ ΠῚ 8 ἈρΡρϑᾶγ 1π {116 {6 Ράαρθ. 

11. ΑΠΟΗΒΙΒΙῸΡ ΡΑΝΚΕΝἾΒ, ΟΓ ΤΗῈ “ ΒΙΒΗΟΡΒ᾽ ΒΙΒΙΕ.ἢ 

ΤῊδ Ποῖα ΒΙΡ]6. Ιπιρτγϊπίθα αὖ Τωοηάοπ 'ῃ ρονυ]οβ ΟΠυγομγαγάο, ὈῪ 
ΕἸοδατὰ δυρρθ. Μμρυχνα. [Ὸ]10. 

ι ϑογίνοποσ᾽ ϑαρρίοπιοης ἴο (ῃ6 Αὐϊποτίβοά Μοτγβίοη οὗ (88 Νεῖν Τεβίατηοηῖ, ρρ. 9], 92. 

32. Απῃαὶο οΓ τπ6 ΕΠ ρ] ἢ ΒΊΌ]ο, νοὶ. 11. ρρ. 8520, 921. 
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Ιπ (π6 γοῦῦ 1568, ἔΐο ΒΙΌ]6, ὑσοροβθὰ ὈῪ Ασομθίθῃορ Ῥαγκοῦ ἴπτθθ γϑᾶγβ Ὀδίογθ, νγᾶ5 
ςοπηρ]οῖοὰ. [Ι͂ἢ 118 οἀϊιίοι, ἀϊδιϊηςξ ροτγίϊομβ οὗ {μὲ ΒιυΐΪα, δὲ ἰοδϑὲ ἰουτίθεμ 'π πυροῦ, 
νγογα δ οἱἱθα ἴο βοθοϊ τηθῃ οὗ ᾿Ἰϑασῃηιηρ δηὰ δ} 1165, ἀρροϊηιθα, 85 ΕἼΠΕΣ βαυα, ὈΥ ἔπ 
ηυθοι᾽5 σοτητηϊβϑίοη ; Ὀὲ ἰξ 511}} τοπιδῖης ἀποοσίδίη τῆ, δηὰ ἢ οί σ ΟΠ6 ΟΥ̓ τΏοΓΟ, γον βοα 
1Π6 τοβὲ οὗ {πὸ Νὸν Ταβίδιηθη. Εἰρῆς οὗἩὨἉ 1Π6 ρογβοῦβ οιπρίογθά ὑγογο Ὀἰδθορβ; ΨΠΘηΘΘ 
ἴῃ ὈοοΪκς νναβ οδ]᾽]οὰ {ἶ6 ““ ΒΙ5ῃορϑ' Β1016," δηὰ τ|ὸ “ στοαὶ Εηρ 5} Β1016." ΤῊ δγοἢ- 
Ὀίβῃομ ἐπιρὶογεοὰ οἴϊον οἰ εἰςβ ἕο σοτηράαγο [15 Β10]6 ψιτἢ τ[Π6 οτσίπαὶ ᾿Ἰδηρυαροβ, δηὰ νυν ἢ 
16 ἔογιηοσ ἰγαηϑδίϊοῃβ; οὔθ οὗὨἨ ψδοῖὴ νγὰαβ 1δυγθπσο, ἃ τῆδῃ ἈΠΟ 1}8 1 ἰἤοπ6 {1Π|68 ἔοσ ὨΪ5 
Κπον]εάρο οἵ Οτοοκ, ποθ οδϑεραϊΐουβ ἴΠ6 Β᾿9ηομρ8᾽ ΒιῦϊΪα [ο]]οσσοὰ ὄχδοῖυ. Ῥδσκοσ 
αἶβο βεηΐ ἱπδοίγιοϊίοπϑ σοποογηΐηρσ ἴπΠ6 τποῖϊμοά Ἡῃϊοῖν Πῖβ ἐγαπβίαΐοτβ τσογὸ ἴο οὔβοτγνο ; δηὰ 
τεσοιηπιοπάςα τῃ6 δα άιτίοη οὗ βοπγε βδῃοτὶ πιδγρίηδὶ ποίοθϑ ἴογ ἴῃς 111 ϑίγαῖοη οὐ οοττεοίοη 
οἵ ἴη6 ἰοχι.0 ΑἸτπουρῆ {ἰὸ ραγισυασβ οὐἁἩ {1686 ἰῃϑίγιιοιοηβ δὰ ποῖ πον, γοῖ ἔποσα 
ἦΒ ῥγοβογνϑά, ἰπ ἴῃ6 νυ] υ80]6 ἐςο  οβίδϑεῖσαὶ ἀοσιυτηθιῖς ἀδροβιιοά ἰῃ ΕΗ Μα᾽οδίγ᾽Β δίδίο 
Ῥαρεν Οπῆοο, ἃ ΘΟΡΥῪ οὗ ἃ ἰοίϊου δα ἀγεββοὰ Ὁν Αὐο! ῖβηορ Ῥάσκοῦ ἴο Θυθθη ΕἸΣ σαῦοῖ!, οἡ 
186 ρυ]]οδίιου οΥὗὨἁ {π|8 οἀϊιίοη οὗἨ πὸ Β10]6, ἰπ ψνὨϊο ἢ τα πιροὶ τὶ τ Ο]]ονίηρ δεοουηῖϊ 
οὗ ψῇδὲ παὰ ὕδθθη δἰζοιηριεὰ ἴῃ ἱξ! --- “ ΑἸωοηρα αἶνοσβ οὐβεγνδίίοπβ Ὑ ῃΐςἢ ἤδνθ ὑὕἱη 
τοχζαγάθα ἴῃ 1Π]5 τϑσορηϊίοη, ομθ τἴαβ, ποῖ ἴο τθκα γὲ νδσῪ τηυςοῇ ἔτοτῃ {Π8[ ἰγϑῃβ]διϊοη 
ψΠ 0 ττᾶβ σΟΙΠΟΠΪγ6 υϑοὰ ὈΥ ῥυθ] οἶα οτάογ, Ἔοχοθρὲ ΠΟΥ ἐὙῖποσ (16 νογγίς οὗ {Π6 
Ηδὕτυο απὰ Οτεῖκ τηονϑὰ αἰϊογαίῖοι ; οσὐἁ ΨΠοτ {πὸ 'Γοχί τγᾶβ, ΌΥ 51 πορ]ίζοηςο, τυ ]αιοα 
ἥγοτῃ [πὸ οὐἱ ζίμ4}} ; 50 ἴπδὲ 1 {γιὲ γουν ἰονίηρ βυθ)]οοϊοα 5114}} 56 σοοά σδιιβθ, ἴἢ ὙΟῸΓΣ 
1 Α᾽]θβῖῖο5 ἀαγοβ, ἴο ᾿πδῆκα Οοά, δηα ἴο τοὐογοα ἴο βθὸ (πἰ8 Ηἰβς ἼΤτθαβοσ οὗ Η 5 ΗοΪν 
νογίίο 50 βεῖ ουῖθ, 88 πιᾶὺ Ὀ6 ὑτονρὰ (380 ἔν ἔοσι ἢ 85 τηογῖα]]! τηδηβ Κπον]θάρσο σδῃ δἰΐδιηθ ἴο, 
ΟΥ 85 ἴὩγ ἰογτἢ 85 Οοα δίῃ ΠἰτΠουίο τονθα θά) τὸ δ6 ἐγ Ὀδηάἀοϊοά ἴῃ τη νυ]ραν Τοῦρο.᾽""} 
Το δγοὈΐβδορ αἰτοοῖοά, τονϊονσοά, δπὰ βηϊδίιοα {πὸ τ οἷο : ΨὨΙΟἢ ττᾶ8 ῥγιηϊθα δά ρυῦ- 
1186, ἴῃ 1568, ἴῃ 8 ἰδῦζα υΪϊο β'ζθ, δπὰ ψ ῖῖ ἃ Ὀοδυκίι! ἘΠρ 15} Ἰοιῖοσ, οα τουδὶ ῬΔΡῸΓΡ ; 
δηα δ 6156 ἘΠ βανογαὶ οὐ οὗ {Π6 πιοδὲ σι καῦ]6 πη ρ5 ἰθὰ (πὸ ΟἹὰ δηὰ Νὲὸν 
1 ὁϑἰδιηθηῖβ, πα ἴῃ (Π6 ΑΡροογυρ]ια, τ] (ἢ τηδρ58 οὐ 'ῃ Ψψοοα, δηὰ οἴ ῦ Θησγαν!ηρ8 ΟἿ ΟΟΡΡΟΓ. 
τ [68 πυγηογουβ τηαγρὶπα] γοίογεποοβ πὰ ἠυάἀϊοῖοι!8 ποῖο5, τυ ἢ ΤηΔΠΥ͂ υϑοίι] 4 0]68. [1 4130 
[858 ΠΠΊΘΓΟΙΒ 1 5ουῖοπ5 θοῖτγοοη Ὀγδοκοῖβ, δη ἴῃ 8 5ιδ  ]οΥ σμαγαοῖοσ ; νοὶ ἀσὸ θαυλνα!θηΐ 
ἴο ἴδε [1{4}1.8 αἴεγινασγάβ υϑοὰ Ὁγ “7981η65᾽5 ἐγδηβϑίδῖουβ γ. σεαάοθβ ἰ5 οὗ οριπίοῃ (1 μοῖζοσ 
ἴο (6 ΒΙβῃορ οὗ [μοπάοῃ, Ρ. 33), {πεῖ [{4]16 Βα ρρίοτηθηῖβ ὑνασγο ἢσβεὲ ϑο ὉγΥῪ Αγίὰς Νίου- 
ἴδπιιβ, σῆο ἀϊρα ἴῃ 1598... ΤΏ βονοσαὶ δα ἀϊτίουιβ ἔγοπι 1π6 νυΐσαν 1, ,δίϊη, ἰπβογίθα ἴπ τ 6 
“«Οτρδαῖ Β:0].," τὸ οαγιτἰοά ; δΔηά νοῦδβο 7. οὗ 1 Ψοῇῃ ν., σῇ οἢ τγᾶ5 Ὀδίοτο αἰδεληρσυ ποὰ 
Ὁγ ἰϊ5 θεΐῃρ ρτγὶπιρα ἰῃ ἃ ἀἰβδτγεηὶ ἰοζῖοσ, 15 μοῦ ρτϊπίθα τἱΐμοιις δὴν αἰδιϊησίίοη ; δηα (6 
οἰαρίοτβ δγὲ ἀἰϊνιἀφα ᾿ηῖο γϑῦβθ8. [}ἢ ἴδ (οἰϊονγιηρ γοαγ, 1569, ᾿ὲ νγὰβ ἀρδῖὶῃ Ρυ 56 ἰῃ 
αιδτῖο, ἔογ ἴπ6 υ86 οΥ̓ ργῖνδϊο δ η}1}} 165. ΤῊ15 ΒῚΡ]6 νᾶβ γοργιηἱοθὰ ἴῃ 1572, ἴῃ ἰασσο ἔο]ϊο, 
νὶ [ἢ βανογαὶ σοσγθοίοηβ ἐπα δημεπατπηρηΐβ, δηα βουογαὶ ργοϊροτηθια; {Π15 8. σα ]]οα “ Μαἱ- 
τον Ῥαγκοῖς ΒΙ016." ΜΠ τοραγὰ (οὸ {τπὶβ Βι0]6, 15 (Ηἰ8ι. ΕὩρ]. Ὑγδῃβὶ. ρῥ. 61), 
οὔδογνοβ, ἰῃδὲ ἴῃ δα! Ἰοῃβ ΟΥἁὨ ᾿ξ ἅτ τη ΒΥ ἴῃ (Ὁ]10 δπὰ 4ῖο., αηὰ (παῖ πα πονοὸῦ ἢρατὰ ὑὺῖ 
οὗ ομϑ ἰη ὅνο. ἢ; ἴῸΓ ν Ὠὶσἢ ἢΘ ΒΌΡΡΟοΞΒΟ5 {15 ἴο θὸ ἴῃ6 τϑάβοη, {πὶ ἴὲ τνᾶ5 Ῥγιποῖρα νυν ἀο- 
δἰσηποά ἕογ ἴ[Π6 υ86 οὗὁἨ σμγοθοθ. [π|μ6 σοηνοοδίίοη οΥὗὨ ἔδδ Ῥγονίποο οὔ (ὐδπίθγθογυ, τ οἢ ἢ 
τποῖ 'ἴῃ Αρτὶ!, 1571, ἃ σδῆοῃ 'γ88 τηδάθ, δ] οἰπηρ ἴπ6 ομυγοῦ νἀγάθηβ ἴο δε παῖ {πὸ ΗΟΪγ 
Β10]6 "8 ἴῃ δνουΥ ομγοῦ, ἴῃ ἴδ Ἰατροβὶ νο]ιπηθβ, ᾿ἢ οοηνοηϊοηῖ; δπὰ 11 τνᾶβ ᾿ἰΚοννῖδα οτ- 
ἀοτοὰ, {παῖ ΘνΟΌΥῪ δυο ῖσμορ ἀπὰ Ὀἰβθορ, νοῦν ἄραπ ἀπα οἢϊοΥ τοϑι ἀθιταγυ, ἀπά ον οσῪ 
ἀτομάοδσοῃ, 5ῃῆουϊα πάνθ ομϑ οὗ ἴποϑς Β10165 ἱπ τῃοῖς σαϊμράγα δ, συ γοο5, δὰ {ἈΠ1}}165. 
ΤῊ ἐγαπβ᾽ αι ϊο ττᾶ5 υἰ5ρα ἰῃ {Π6 σΠ γΟ 65 [ῸΣ (ΟΥΥ γοδτβ; (πουρ πὸ ὐπονα ΒΙθ]ς πὰς 
ΤΟΥ ΓΟδα ἴῃ ργϊνδῖθ Ὠου565. Ρ 

12. Αινο ΑΜΕΒ᾽5 ΒΙΒΙΕ, ΟΥ ΤΗΕ ΑΥΤΗΟΒΙΒΕῸ ΥΈΜΒΙΟΝ ΝΟΥ ΙΝ 088. 

(1.ὺ Πβέοτν ὦ ἐδε Αμίλοτιδοα Κετοίοη, ἀπά (γιοαὶ 7 ὁδέϊπιοπῖοϑ 0 {5 ναΐμο. 

ΤΠ6 ᾿ἰαϑῦ ΕΠρΊ 8. νυβίοη {πᾶ ΤΘΠΊΔΙΠ8 ἴ0ὼ Ὀ6 ΠΟΙ ΟΘΩ͂, 15 [Π6 δι μογὶβοά 
ΤΓΔΠΒΙΔΕΙΟΠ ΠΟῪ 1π 1.86, ὙΠ16}} 18 ΘΟΙΏΙΊΟΗΪΥ ΟὉ]]6 Κϊηρ' 8π|655 ΒΙ016. Ἠδ 
βιιοοοο 464 ἴο ἴπ6 ἰῃγΌπ6 οὗ Ἐπρ]απα ἴῃ 1602 ; ἀη4, βονϑσὰὶ οδ]θοίίοῃβ μανίην 
θ6θη πη846 ἴο ἴμ6 ΒΊΒμορδ᾽ Β1016, δὲ [86 ςοπίογθησα Π6]4 δ Πδμρίοι Οουτγί 

1 ΒΙθΙΠοίμοοα ϑυβοοχίδηδ, νοὶ. ἰ!, ρῃ. 818. [Ιῃ Ρ. 311---85814, Μτν. Ῥοεϊίρτον πᾶ5. ρυϊηϊρά 
{πΠ6 ψΠοἷο οὗ Ατοῃυ 5. Ῥαγκοτ᾿β [οτἴογ τὸ Θιιεθη ΕἸ]: ΖΑ ε}ν, απὸ 4150 βηυΐϊιοτ δάἀάτγοικξοά 
ἴο βὶν ὙΠ Πα πὶ (6ο 1], ΠῸῚ ϑοογοίδγΥ οὗ δίδϊθ, οὐ ἐγβηβιῃ:ἰηρ τὸ Ηἶπὶ τΠ6 ἤτοι ῥυϊμϊθὶ ςορΥ 
ΟΥ̓ τπ6 Βισδορβ᾽ ΒΙΡ]6, 
ΓΘ Ἰαγρε οείδνο βἀϊΐοη οὗἁὨ [π6 ΒΙβμορϑ᾽ ΒΙΡ]6 νσᾶβ ρυϊπιοὰ ὃν Ηϊοπαστὰ διρρο, αἱ 1, η- 

ἄοηῃ, 'ἰπ 1577. Α ΘΟΡΥ οἵ ὶ ἰβ 'ῃ {πὸ 1ἰθγαγυ οὔ 8ι. Ῥδυ] 5 (δι ῃποάγαϊ ; δῃ δποῖμοσ, ἴῃ ἴΠ6 
1 ῦτατυ οἵ Η. 1.56 τ δοπ, Εβᾳ. Απάρυβομ᾽ 5 Απηδ]5, νοὶ. ἐϊ. [μᾶἀ6χ-] ἰδὲ οὗ ΒΙυΪο5. δπὰ 
Τοβίητηοηῖα, Ρ. χΥὶ. 
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1η 1608, (Π6 Κιπρ' ἴῃ {π6 ΤΟ] ηρ ὙΘᾺΓ σάνε ΟΥάΘΓΒ [ῸΓ [Π6 υπάἀογίακίηρ οὗ 
ἃ ΠΟῪ γΘΓΒΙΟη, δπα ΠΕ γ-ΟὙ ΙδΔΓΠΘα πη 6ΓΘ δρροϊηϊθα ἴο [818 ᾿Ἰτηρογίδηϊΐ 
ἸΔΡοΟῸΓ : Ὀαῦ, θοίΌΓα 10 γγὰ8 σοιῃτηθηςσθά, βονθη οὗ [6 ῬΘΥΒΟῚΒ ΠΟΙ δἰθα ἸΘΓΘ 
ΘΙ Π6ν ἀθδα οὐ δὰ ἀθο! προ (ἢ6 ἰδβὶς ; ἔου 1Π6 118ῖ, 88 σίνθη ἃ8 Ὁγν ΕὙ]]Ογὶ, 
ΘΟΙΏΡΓΊΒ68 ΟὨΪγ ἔογ γ -ϑ νυ θη ἤᾶπιθ5. ΑἹ] οἵ {Ππ6πὶ, ΠΟΥΤΘΥΘΙ, γΟΙΟ ῬΓΘ- ΘΠ ΠΟΥ 
ἀἰβεσ Βηθα ον {Π6] ΡΙΘΕΥ δπά ἔοσ {Πππὶν ῥτγοϊουηά ᾿δαγηΐηρ ἴῃ [86 ΟΥ̓ΡΊΏΔΙ] 
ἰδησυδροβ οὗ [Π6 βδογθὰ τ} ΠΡΒ ; δπά βυς ἢ οὗὨ [Π6ὰ 848 βυγνίνοα {1}} {π6 σομι- 
τηθηοριηδηῦ οὗὨ {π6 σοῦ Το γα αἀἰνἀθα ἰπίο 51Χ οἰδββθβ.0 θη Ὑ6Γ͵Ὸ ἴο τηθοῦ 
δῇ ΥΥ δϑ πλ! ηϑύθσ, ἀηα ἴο {γϑηβὶδῖθ ἔγοιη (Π6 Ῥοπίδίθυοἢῃ [0 [ἢ6 οπᾶ οὗ {6 
βθοοπα ὕοοΚ οὗ Κίηρβ. ΕἸρηϊ, Δϑβοι] θα δ δι γιάρο, τ γὰ ἴὼ ἤπ 8 {Π6 
τοϑὺ οὗ [πΠ6 Η!βίοσι 8] ΒΟΟΚΒ δηὰ [Πη6 Ηδρίορταρμα. Αἱ Οχίογα, βουθὴ 6 Γγ6 
ἴο, απαογίβκα {Π6 ἔΟῸΓ στϑαῖθυ ρσορμοῖβ, ἢ [Π6 Τιαταθη δ 0.5 οἵ Ψ6 ΓΘ 18}, 
Δα [Π6 ἔγγθῖγθ ΠΙΪΠΟΓ ΡγΟρμοῖβ. ὙΠῸ ἔρον (ἀο8ρο]8, Αοίϑ οὗ 186 Αροβεῖθϑα, 
Δηα (6 ΑΡΟΟΘΔΙΥΡΒΘ, γγοσα αϑϑίρηθα ἴο ἈΠΟΙΠΟΣ σΟπιρδην οὗ οἱρηϊ, 4180 δἵἱ 
Οχίογά : δηὰ {π6 ΕΡρί8:168 οὔ ϑαϊην Ῥαΐιὶ, οσοίθ ον 1 Ὁ} [ἢ 6 Το δ Πρ σαπο- 
Π16 8] Θρ 8[165, ὑγοῦο 8] οὐϊοα ἴο δ ῦΠ ΟΟΙΏΡΑΠΥ οὗὨ βουθῃ, αἱ ΥΥ δβϑί πλ: ΠΒ26Γ. 
1 ΑΒ01γ, δποί μι ο ΘΟΙΊΡΘΗΩΥ αὖ (δ γρο ποσὰ [0 {γϑηβαίθ {Π|ὸ0 ἈΡΟΟΓΥΡΒΑΙ 
ὈΟΟΚΒ, ἱποϊυαίηρ [Π6 ργάγοσ οὗ Μαπδβϑβοῖ. ΤῸ {8686 51Χ σΟΙ.ρΑΠπὶ68 οὗ νθπθ- 
ΤΑΌΪ6 ὑγδηβ᾽αίογβ, [πὸ Κιηρ σάν [Π6 ΟΠ] Πρ ̓ ΠΒΙΓΟΘΙΟΏΒ : ---- 

“1, πο οτάϊηατγν ΒΙ0]6 τοδά 'π τπΠ6 σμυτοῦ, σοτησηοη)ν οδ]]6ἀ τη6 Βιβμορϑ᾽ ΒΊΡ]ο, ἴο ὕ68 
[οΟἸ]οννοά, δηὰ 45 {ππ|6 δἰίογεὰ δς ἴῃ οὐ βίῃδὶ ψν}}} ροτταϊῖ. 

“Ὡ, ΤῆΘ πϑηλος οὗ 1ῃ6 ῥγορῇοῖβ δηὰά ἢ ΠοΙῪ Ὑυϊουβ, ἢ} 186 ΟἿΠΘΟΙ Πδπλ68 ἴῃ (δα ἰοχέ, 
ἴο θὲ τοίβδίῃποα 85 ΠΘῸΣ 88 ΤΑΥ͂ Ὁ6, ΘΟσοΓΟ Πρ 85 [ΠΟΥ ἀγὸ νυ ΐχαγὶν υὑδοα. 

“8. Τῆο ο]α Θοο]οβἰαϑεῖοαὶ ψοσάβ ἴὸ ΡῈ Κορί, δς ἴπ6 ψογὰ Ἵμιγοῦ ποῖ ἴο μὲ ἰγδῃβίαϊοα 
ςοηρτοζαίίοη. 

“4, Ἅοη δὴν νψοζὰ μαῖἢ ἀΐνογβ εἰρη βοδιϊοηβ, {πΠ4ι ἰο Ὀ6 Κορὲ τ ποῖ μδῖ} θοῦ τηοϑβὶ 
ΠΟΓΏΤΠΟΗΪΥ υϑ66 ὈΥ {86 τηοβί οτηϊποηΐ αι ἤογβ, Ὀοΐης ἀστοοϑθ]ς ἴο (Π6 ῥγορσγιοῖυ οὔ [π6 ρας 
Πα 1Π6 ΔηΔΙΟΡΎ οὗ ἴδ. 

“δ. Το ἀϊνἸδίοη οὗ ἴΠ6 σμαρίεογβ ἴο ΡῈ αἱϊογοὰ δἰ ποῦ ποῖ δὲ δὶ, Οὐ δβ 1{π||6 δα πηάγ Ῥο, 
Γ᾽ ὨΘΟΘΒΒΙΤΥ 50 γοηϊῖγθ. 

“6, Νὸ τρδιρβίπαὶ ποίθϑ5 δὲ 41] ἴο Ὀ6 αἴ χοά, ὕυξ οἷν ἴοσ ἐπ οχρίϑηδίϊοῃ οὗ [6 Ηοῦτον 
ΟΥ τοῖς τγογάβ, ψῃϊοῇ οδηποῖ, υυἱῃοι βοταὸ οἰγοιτ]οσυ τοι, 50 ὈτιοΗ͂ν απὰ διὶγ "»ὲ οχ- 
ὈΓοββρὰ ἴῃ ἐπὸ ἰοχί. 

“ἡ, διο ηυοίδιϊοης οΥ̓ ρἴαοεβ ἴο θὲ τήβυρίῃαν βοῖ ἀόνη, 88 5}}8}} βασυβ ἔογ ἴπ6 ἢϊ 
τοίδγθηοοϑ οὗ ομδ βογὶρέυνε ἴο βῃοίθογ, 

“8, ΕΝΕΓΥ ραγίϊουϊαῦ πηδη ΟΥ̓ θδοὶὶ ΘΟΠΊΡΔΩΥ ἴο ἴδ Κα [Π6 Ξ8πὶ6 σἸρίοσ Οσ οῃδρίοιϑ ; δηά 
πιανίηρσ ἰγδηβίαιοί οὐ διηοπάθαὰ Ἱμότὰ βουσὶν ὈΥ πἰπιβοὶ, σποτο πὸ {πΐπκ8 σοοά, 41} 
ἴο τηϑοὶ τοχεΐμον, ἴο σοπῖοσ παῖ ΠΟΥ πᾶν ἄοπο, ὅπη ἄστοὰ ἴοσ ποῖ ραστὶ ψΠδὲ 5}4]]} 
βίδηα, 

“49,.ΑΧ.8 ΔΩΥ͂ ΟΠ6 ΘΟΙΏΡΒΩΥ [|88 ἀἰβρβίοῃοα δὴν οὔθ ὈοΟΐ ἴῃ {Π18 πιδηποῦ, ΓΠΘῪ 5}|4}1 βοηὰ 
ἴς το ἴΠ6 γαβῖ, ἰο "6 σοῃπβίἀογρά οὐ βουϊοιιβὶυ δηὰ ἡιαϊοϊουδὶν : ῸΓ ἢ15 τη) ββίυ ἰ8 νϑῦγ οδσοδιὶ 
1η 1ῃϊ5 ροϊπῖ, 

“410. 1 ΔΠΥ σοιηρϑηῦ, ἀροῦ ἴπ6 γονίου οὗὁἩὨ 16 ὈοΟΚ 50 β6ηΐ, 5}}8}} ἀουδὶ οἵ αἱ δ τ ὑροι 
ΔΗΥ͂ ρΐαςος, ἴο βρη ἴποπὶ τνογὰ τπογοοῦ, ἴο ποῖο ἴπ6 ρἴδοοβ, δηὰ {πογον ἢ 4}} ἴο φοπὰ {Π|6ῖσ 
τΤοίβοηβ; ἴο νηοῦ ἱγ ἸΠΘΥ σοπβοηξ ποῖ, (Πα ἀϊθβδγοποθ ἴο ὑ6 οοτηρουπάρα αἱ ἴῃ ρϑπογαὶ 
τηθοιηρ, τ μοὶ '8 το 6 οὗ {Π6 σὨϊοΥ Ρουβοηβ οὗ οδοὴ σοιήρδην, δὲ (ἢ ἐπα οἵ [Π6 σψοῦκ. 

“11, ΨΏρη δὴγ ρίδςο οὗ βροοίδὶ οὐὔβουτὶν 18 ἀουθιοα οἵ, Ἰοιίοτβ ἴο Ὀ6 ἀϊγοοϊθα Ὀγ δυῖΐῖδο- 
ΤΥ, ἴο βοηὰ ἴο δὴν ἰϑαγηρὰ ἴῃ {06 Ἰαπά ἔοτ Πὶβ ἡπαστηθηξ ἴῃ δυςἢ ἃ μ͵δςο. 

“412, Τ,οἰΐοῦβ ἴο ὕ6 5θηϊ ἔγοπι βυθοῦ Ὀίβῃορ ἴο πα τοϑὶ οἵὗἨ [18 οἰεγρυ, δατηοπιβηῖης ἴῃ 6πὶ 
οὔ (8 ἐγαπδϊδιίοη ἰη παπᾶ, δηά ἴο πῖον δηά οἤδυρ 85 ἸΏΔΠΥ 858, Ὀδθιηρ 5111] ἴπ τπ6 
ἰοηριθα, πᾶνο Δ Κοη ρϑῖηβ ἴῃ (δι Κίπα, ἴο βοπὰ {πεὶγ μαγίουϊαγ οὐβογνδίΐοηβ (ὁ 1ῃ6 ς0Π)- 
ΡΔΗΥ͂, ΟἸΠοΥ δὲ ὟΥ δι πεϊηβίον, Οδτηυτι ἀρο, οὐ Οχίοσγα, δοοογαϊης 85 1 τνῶβ αἰγοοϊοα Ὀδίοσο ἱπ 
ἴῃς Κιμα᾽5 Ἰοϊῖοῦ ἴο 1η6 δυο 5 ΠΟΡ. 

“18, Τα αἰτγοθοίοτβ ἴῃ φαοἢ σοπηρδην ἴο 6 106 Ὠοδηβ οὐὨ ΥΥ̓́οβι τ δῖος δηὰ ὉΠοβῖοσ ον 
Ὑ οβἰπιϊηβῖοσ, δὰ τπ6 ΚΊηρ᾽ 5 Ῥγοίδββοτβ ἰὴ Ηθῦτγοι πὰ Οτεοὶς ἴῃ ἴῃς ἴνο ΤΠ ηἰ νουβὶ {168. 

“14, ὙΠοβα {τβῃ9]δεϊοὴ8 ἰο 6 υδοα, ψῃθη ΠΟΥ ἀρτθὸ Ὀδίίοσ τ (ἢ6 τοχὶ τῆδη 6 
Βιςῆορβ᾽ ΒΙΌ]6, νἱ2. ΤΊ ἀ4]}5, Οονογάβ] ο᾽β, ΔΙδεμονν Ἐν, Ὁ Πἰτσ ΠΣ ἢ 85, Οοηονα. 

[“15. Βεειά65 {πὸ βαϊάὰ ἀϊγοοΐοτβ Ὀδΐοσε τηθηϊὶοποα, ἴδγοθ οὐ ἔοι οὗἁὨ ἴπ6 πιοβί δητθηΐ δηὰ 
δταυο ἀϊνίποθ5 ἴῃ οἰ μοῦ οἵ ἴΠ6 [ὐηϊνογβι θα, ποῖ οτηρ] ογοά ἴῃ ἐγϑηϑιδιπρ, ἴο ὍὈ6 δβεϊπθά ὈγῪ 
ἴῃς Ὑιςο- ΟΠΔησ ΘΙ] ογ, ὑροπ σοῃέογοποθ (ἢ πὰ τοβὶ οἵ 6 Ὠοβάβ, ἴο "ὈῈ ονούβθοβ οὗ 1Π6 
{ΓΔ 5] 4110, 85 τὴς }} Ηοῦτον 85 Οτοοῖ, ἴοσ ἴπ6 ὑοίζος οὐεογναϊίου οὗ ἴπ6 41} τυῦῖς δῦονο 
βρεεϊβοα." 77 

ἱ ΟΒυτοῖ Ηἰκίοτυ, Βοοκ χ, ὑ. 44-6. 
Ὁ Τῆο μγοςραίηρς το ΐθβ ἀτὸ φίνοη ἔτοῦι ἃ οογγοοϊοὰ σΟΡΥῪ ἴῃ ἴπ6 ον. Ἡ. 2. Τοαά"ς γιη- 



94 Ἥοαετη Κεογδίορς οἱ ἐδ δοτγιρέμτγεξ. ΓΡατῸ 1. ΟἿ. 1. 

Ασδοογάϊηρ ἴο [Π656 τασΌ]α οη8, ὁ ο]ι θΟΟΪς ραββϑᾶ {Ππ6 βογιηγ οὗ 811 {Π6 
ἰγδηβ᾽αίουβ βιιοοθϑβίν εἶγ. [Ι͂ἡ {86 ἢγϑί ᾿πβίαποθ, θϑοῦ ἱπαϊν] ἀυ8] ὑγαπϑίαίθα 
ΘΥΘΙῪ ὈΟΟΪ ἩΒΙΟὮ νγα8 οἰ θα ἰο 1218 ἀϊν᾽βίοῃ. 6 μα) Υ, [86 τϑϑα]ηρδ ἴο 
06 δἀορίθα γ6γθ ἀρτϑοᾶ ἀροὴ ΕΥ̓ [6 ΨΠΟ]6 οὗ {πὲ σΟΙΙΡΔΠΥ ΔΒΒοι ]6 ἃ 
τορσοίμογ, δὲ 1 ἢ τηθούϊηρ Θϑοὶι ΓΔ Πβἰδίου ταυϑῦ παᾶνθ Ὀθθη 8016} 0 οσουρ θά 
ὉΥ ᾿ιῖ8 οὐγῇ νϑυβϑίοη. ὙΠῸ ὈΟΟΚ, ἴμι8 ΠηἰΒῃ6 4, νγὰ8 βθηΐ ἴο ϑδοῖ οὗἩ {π6 ΟἴμοΣ 
ΘΟΙΏΡΘΠἾ68 ἴο Ὀ6 ἈΡΆΪ] ΘΧΘΙΪΠΘα ; ἈΠπα δ΄ [Π688 τηΘο ΕΠ 58 10 ῬΓΟΌΔΌΪΥ Ὑγ88, 88 
6] ἄθῃ ἐπέΌσ τη τι8, ὑμαῦ “ὁη6 Τοϑά ἴππ6 ὉΓδηβ]δίίοη, {Π|| γοϑί Ὠοἀϊησ 1η {Π|6 11 
Π8η48 βοιηθ ΒΙΌ0]6, οἰπον οὗ {π6 Ἰδαγηθά ἰοριι68, ΟΥ ΕὙΘΉΘΝ, ΘρΡΔΠΊ8ἢ, 1{8]18Π, 
δος. 1 [Π6Υ ἔουπά Δηγ ἔδυ, {ΠῸΥ Βροῖκ ; 1 ποῖ, μ6 σϑδὰ οἡ.᾽  ΕσΙΒΟσ, 
1Π6 ΓΔ ηβ᾽αῦοτβ ΤΟΥ͂Θ ΘΙαρΟνΤΟΓΘα [0 68]] ἴο ΤΠ 6} 8ϑβ᾽βίδῃποθ ΔΥ ᾿ΘΑΓΏΘα Τη6η, 
ΜΓ Ώ086 [165 ΘΔ Ὀ]οα τη ἰο Ὀ6 ΒοΥν ΘΟ Ό]6, ἤθη 8 ὑτρϑηῦ ΤσΟδβίοη οὗ 
αἰ ΒἸσΌΟΥ ργαβαπίθα 1056}. ὙΠῸ ὑγαηβίδίοη τν88 δοιῃημηθησδα 1η [8 ΒρΓΙΡ' 
οὗ 1607, αῃὰ ἐμ6 σομηρ]θίοη οὗ 10 οσουρίὶοα Δ]πηοϑὲ ἴΠγ66 γοᾶγθ. Αὐ {Π6 
δχρίγαῦοη οὗ {παὺ {1π|6, ἴὮΤ6 6. σΟρ᾽68 οὗ (86 ψο]6 ΒΙ0]6, {Ππ|5 γα 8] αίθα 
πα τον ὶβοα, σγοσα βοηΐῦ [0 Το άοη, ---- οὯ6 ἔτγοιῃ Οχίογα, ὁπ ἔγομλ (δ τ ἄρο, 
Δα ἃ {Πϊγὰ ἔγοσα ὙΥ δι πιϊηβίοσ. ΗΓ 8 οοτητηἰ {66 οἵ 5ῖχ, ὕπνο Ὀοίησ ἀδριυΐοα 
ὈΥ 1Π6 σοπιρϑηΐοβ αὖ Οχίογα, ὕνγο ὈΥ {πο86 δ (ὑδπι τὶ ᾶρθ, δηα ὕνγο ὈΥῪ {Πο86 
αὖ ΥΝ οβιμαϊηβίοσ, σονιθυνθα δπα ρο] βμθα [Π6 γγΠ016 ψοσὶς :  ΒΙΟἢ γὰ8 ἤηΔΠ}}γ 
του ϊβοα, Ὦγ Ὦγ. συλ (αἰζουνσαγ 5 Ὀῖβπορ οὗἩἨ Ἀ (ΟἸ]οποδβίου), γῆο τοῖο [6 ρῥτὲ- 
ἔδοο, δᾶ Ὁγ Ὦγ. ΒΊ] βοὴ, υἴϑμορ οὗ ΥΥ̓᾿πομοϑίογ. ΤῊ 15 ἰγαπβδίζοη οὗ [Π6 Β1016 
γγ88 γϑί ρα! Βη6 4 1π ἔΌ]10 ἴῃ 161]: [6 Θχρβϑῆβθ δἰἰθηαίηρ 1Ὁ γγὰ5 Ψ ΠΟ]ΥῪ 
ἀοίγαγοα Ὀγ Βορογὶ Βαγκογ, ραΐοηῖθο οὗ [Π6 οἶος οὗ Κὶπηρ᾽᾿Β ὑγΙηΐοσ, 

Αἴοσ [86 ρυθ]Π]οδίίοη οὗἨ {Π6 ργοβοηῦ δι Ποῦ Βθα ὑγδηβιαῦοη, 811] 16 ΟἾΠΟΓ 
ΟΓΒΙΟΏΒ ρΤΘάΌΔ]1Υ [611] ἰηΐο ἀΐβαβθ, τὶ [86 Θχοθρίίοη οὗ {π6 Ῥβδ]πη5, ἀπά 
1ὴ6 ΕΡΙ81168 ἀπὰ (ἀο8ρ6}8 'π 1ῃ8 Βοοῖ οὗ Οοτηπιομ Ῥγαυ ον, ΜΙ ΘΟ Το Γα 8{1}} 
σομπτϊ 64, Π6 ΤΌΓΠΊΘΙ ΔΟΟΟΓάΙηρ' το [16 ἐγαηβ᾽ίίοη οὐ ΟΥ̓Δ Θ 8 Β10]6, δηὰᾶ 
16 ἸαϊίοΣ δοσογάϊησ ἴο {πδ΄ οὗ {π6 ΒΙΒΠορβ᾽ ΒΙ10]6, ἀπῈ}} [Π6 ΗπΔ] τονιβίοη οὗ 
{π6 1ἱταγργ, ἴῃ 166] ; δὖ ψ ΏΙΟἢ ττηα {π6 ΕΡΊ81165 δηᾶ (ἀο8ρ618 χοῦ ἴβ Κη 
ἔγοτα {π6 ργθβθηΐῦ νϑυβίοῃη, δαΐὺ {6 1᾽881Π18 ἃΓ6 811}}} σοίδί θα δοοογάϊηρ' ἴο {16 
ἰγϑηῃϑαίίοη οἵ ΟΥὐδηση ΓΒ Β10]6.3 

Ερνναγαβ οὗ ὕνγο οθηίσῖθβ μᾶνα οἰλρβαθᾶ βίποα {πὸ διυϊπογβοα ἘΠ] 5} 
Μογβίοη οὔ 1π6 ΗΟΙΪΥ ϑογιρίαγθϑ, πονν ἴῃ 86, γγχ88 ρίνοι ἴο {π6 ΒΓ [15}} ὨΔΈΟΗ ; 
οὗ νοὶ 10 18 ποῦ {Π6 Ἰοαβύ ργαΐβθ, ὑπαῦ 105 δ Πογβ8 1 οα 08] Ἰπτορστιν ἀπά 
τ ἰβάομι το)θοῖθαἃ ΘΥΘΓΥ͂ ΤΩΔΤΡῚ ΠΑ] ποίρ, νῃΣοἢ βανουγοα οἵ [6 παίασο οὗ ἃ 
οοητηθηῖ. υτῖηρ ἐμαῦ Ἰοπρ' ἰπίοτναὶ, ὑπο ρ ἢ ΤΊΔΩΥ ραββαρ 5 1η ρΑΓΓ ΔΓ 
ῬΟΟΚΒ Πᾶνα Ὅθθη δ] οἰ ἀαίθα ὈΥ͂ Ἰδαγποᾶ πχθη, νυ ἱἢ δα] [6]]1οἰἐν ἃ πα ΔΌΠῸ ; 
γοῦ 115 σεπογαΐ Πα 6], Ρογβριουϊγ, δπα οσχοθθποθ, πᾶν ἀθβογνθάὶυ σίνοη 
ΟἿΓ ρὈγαβϑϑηῦ ἐγ 8] ἴϊοη ἃ Πίσῃ δηα αἰ βα πρι 564 ρΡ]Δ66 ἴῃ ἴΠ6 ἡυἀρστηοπί οὗὨ {π6 
Ονϊβύίδη νοῦ, νόσον οῦ ἴ[Π6 ΕΟ] 15} Ἰαησιασα 185 Κπούγ ΟΥ το, Οἱ ]αΐθ 
ὙΘΆΓΒ, μούνου θυ, {818 Δαταϊ γὰ Ὁ]6. ν βίο ---ἴμ6 σα ϊ46 8Ππ4 801466 οὗ [Π|6 ΒΙΠΟΟΓΟ 
ΟΠ ἸβΌδη ---- 5 ὈΘΘη αἰΐδοκοα Ὑγ1 ΠΟ σομητηοη νΙΓΆ]ΘηΠΟ, 8Πα ΔΥΓΔΙΡΠΘα ἃ 8 
δοῖησ ἀροβοϊοηῦ 1π 6} ΠΥ, ΡΟΓΒΡΙΟαΥ, Δπα οθρθησθα ; Δ ΊσιΟΙΒ ΔΠ4 ᾿ΠΟΟΓ- 
Τοῦ, ΘΥΘἢ ἴῃ τηδίοῦβ οὗ [6 Πρ οϑὺ ᾿πηρογίδποθ. ΤῊΘ ῬΓΙΠΟΙρΡΑΙ ἀπίδροη 5.8 
οὗ [18 νγβϑίοῃ, ἴῃ [Π6 ρσγθϑϑηῦ ἀδυ, (ο ομτῦ {Π6 ὈΟ]ὰ ἃπὰ ᾿μτηθαϑυγθα 88561- 

ἀϊοαιίοη οἵ ουν δυϊπμοτίϑοα Ττγαπβδιϊου δπὰ ΤΥδηβ]αίοτβ οὔ ἴΠ6 ΒΙΡ]6, ρῃ. 9---12. (1 οπάοῃ, 
1819, ᾶϑνο.) Μτ. Απάογβο, πουγονοῦ, βίδϊοϑ ἴῃδὶ “ 1ῃ6 δυϊπογιγ οΥ {Ππ6 δοσῦτγϑου οὗἁἩ {Π65ὸ 
τυϊος 15 ΘΟΠΒΙ ἀγα Υ Βμ δίκη ΕΥ̓͂ {π6 δοσουπὶ ἀε] νογοά ἴῃ το ἐπα ϑγηῃοά οὗ Ὠοτῖ, οἡ ἔα 901]} 
οὗ Νον. 1618.(. ΤΊιον βἰδία {Ππδΐ ΟἿΪῪ βουθῇ σὰ ]68 τ γα Ὁ] Εἰπιαίοὶ  ῥγοβουὶ υοά, δηὰ ὑπαὶ δἷτου 
Θ80ἢ} ἱπαϊνιάτπι4] μ8α δηΐβ θα 1118 (η5Κ, ὑπ ῖνα τηθὴ (Ὠοῖ 51Χ) δββδοιη ἠοὰ ἰοροῖδον ἴο σγονΐβο [6 
τ οἷο. ΑἼπη8]5, νοὶ. 1ἷ. ρῃ. 377, 378. 

1 ΘοΙἀ6η᾽᾿5 ΤΑΌΪ6- ΤΑΙ, ἀγίοϊο 9 δίο. Δ ͵οτΚ5, νο]. 11}, 90]. 9009. 
5 Αρουΐ πὸ {ἰπ|6 σποη Κίηρ ψαπιο5 γοβοϊνοά οὐ ἃ ποὺ {γϑιβἰαίϊοη οὗ {π6 ϑοτιὶρίυτγοβ, 

Δηοῖ ον ἰγδηβ δ 0 τῦδϑ βη5ποα Ὁγ τ. Δύάργοβα βίου, ἴΠ6 οἷον ὑγοῖπον οὗὨἨ δυο θῖςπορ 
ἴβιοσ. [ὸτ15 511} ἴῃ τηδπιυβογὶρῖ, ἀπ 15 ρσγθβογνοά ἴῃ {πὸ ΠῦγανΥ οἵ Τυϊπῖτν ΟΟ]]οσο, Ὠυῦ- 
Ἰΐη, ὝΠοτΓγα ἀγο ἸἸκονγῖβα ὀχίαηϊ ἴῃ ᾿τὶπί βονογαὶ ΕΉσ ]5ἢ ἰγαηϑϊιῖους οὔ (6. Ο]Ἱὰ «πὰ Νὸν 
Τοβίαπηοηϊ, δηὰ οὗ ἀοίποποα ρατίῖβ {Πποσθοῦ: θὰϊ 85 {Π|686 ΔΓ ΤῆΟΓΟ ΟΥ̓ 1059 δοσοτηραηϊοα τ λἢ 
ποῖος, δῇ δοοουῃῖΐ οΥ̓ὮὌὡ {ἸἰἸότὰ ψν}}} θ6 ἴοι ηὰ ἴῃ ἃ δι θβοηαυθηὶ ρατὶ οὗὨ {{|Π|5 ὙΟ]υΠη6. 



ϑεςοι. ΥἼΙ. ὃ 8.1 δ ησι δὴ Ῥγοίεδίαπέ Κοτγοὶ ΟΉ8. 9ὅ 

1108 οὗ {86 ἰαία Ὠγ. δάάθβ, δηὰ οἵμουβ), ἅἃγὸ Μγ. Φόμπη ΒΒ] την, ἴῃ 1Π6 
ῥγοβρθοίιβ, ρσϑίβος, δηα ποίθβ οὗ 18 ἤθν {τδηβϊδίοη οἵ [86 ΒΙ0]6 [ΟἸἹά Τοϑι- 
ἈΠΡΠῚ ΔΠ4 5ῚΓ “4π|68 Β]Απα ΒΆΓρΕΘΒ, 1η ἢ158 “ ἘΘΆ80Π8 ἴῃ ἴδυουῦ οὗ ἃ Νον 
ΤΥΑΠβἰδῦοη οἵὗἨ (Π6 δογιρίυγοβ,᾿ (8νο. οπάοῃ, 1819,} τ Β]οἢ σγοσα ἀοβίρηρα 
8ἃ8. ἃ ἀοίεποο οὗ Δῖγν, Β 6 δον ἀραϊηϑὲ [86 ἸυΒΉ}Υ. βονοσο βίγϊοίασοϑ οὗὨ [16 
Αυδγίογ!υ θνον. Τ7]ι6 ἔοσιμον οὗ {Ππ686 τσιίογα, ἢ ἢΪ8 οοἴδνο ῥὈῥτγοβρθοίαβ 
1590 4 ἴῃ 1818, Αἰ τιηοα {παῖ “ὯΟῸ ἰγβηβ]δ 0 ἢ85 ὈδΘΠ Ιτη846 ἔγοιῃ {Π6 
οὐσία] ΗθΌτον βἴποθ {Π6 1281} γοδῦ οὗ ΟἸγιβῦ ;" δηάᾶ {πᾶΐ ““ἴπ [Π6 Τοασίῃ 
ΘΘΏΓΟΣΎ Φογομηο τηδ]θ ἢΪ8 1, γγβίοη ἔγοια {818 [86 ατϑοῖ 7 “ {γ8η8- 
Ἰαύϊοη ; ἔγοπι 1 οἢ σϑῖηθ [86 [οἴη Υ υἱραΐο, αηὰ ἔγοτῃ {Π| 1νδἴιη Υ αἱσαΐα 4}} 
1η6 ΕΤΟΡΘΔΠ ΓΓΒΗΒΙΔΙΟη8 ἤᾶνα ὈΘΘη τη866 ; {ΠΟΓΘΌΥ Ρογροίμπδεηρ 811} [Π6 
ΘΥΓΟΥΒ οὗ [Π6 ἢγεί ἰγδηϑδίογβ." 'ΓΏΉΘΘ6 ΘΥΓΟΠΘΟυΒ πα ἘΠ6411|8}1}Ε{ αὐ ἈΒΘΘΓΓΪΟΠΒ 
οὗ Μτ. Βο]] ΠΥ, 88 νγ6}} ἃ8 [Π 6 Δ5ΒΟΓ ΟΠ 5 ΟΥ̓ ἱπ|ρ0] 1 δι! οη8 οὗ δὴν ὁ. Β. Βιιγρθβ, 
αν θΘΘὴ Δηβυογεα ἴῃ ἀθίδι! ὈΥ {Π|ὸ δν. Μἴοββγβ. ὟΥ μἰ{ΠΆΚαὺ δα Τοαά, ἴῃ 
1Π6ῚΡ ψογκ8 οἱϊοα θοὸν 2, ἴο ΜΥ Ί ἢ [86 ΤΟΔΩ͂ΘΓ 15 σοΐογσοῦ  δηά, ἴῃ {ὈΓΙΠΘΣ 
τοϊυϊδίίοη οἵ Μτ. Β6]] Δ πλγ 5 ἈΒΒΟΓΈΟΠΒ, 10 15 Β0 ΠΟ] ηΐ ἴο τοΐοσ ἴο [π6 δοσουμῦ 
ΔΙΓΟΔαΥ σίνϑη οὗ ογ ργϑϑοηΐ δας που βοα γογβίοη. 3 
76 51}8}} οοποιαάς ἴη6 ρῥγοϑθηΐ ποία οὗ {18 δα Πυ Γ Ὁ]6 νογβίοη, ἢ ἃ 

ἴεν οὗ [Π6 ὙΘΓῪ ΠΕΠΊΘΓΟΙΙβΒ (ΘΒ ΠΟ Π168 [0 115 ναῖαθ, νυ ]Οἢ ἤν θδ6θη οοἸ]θοῖρά 
ὈγΥ Ατοβίβῃορ Νονοομμα δηα δῖν. Τοαα, δῃὰ 88}}4}} β )] οῖπ βοτηὸ οἰϊογβ 
Ὑ Π1ΟΙ ἈΡΡΘΆΓ ἰο πᾶν οἰ υαθα {Π6}} ΓΟΒΘΆΓΟ 68, ΟΓΥ Ὑ ΐοῖ ἰᾶνα ὈΘΘη ρ}- 
᾿ΙΒῃοα β'ποθ {η6 ἀδίβ οἵ {Π6]. ψΟΓΚ8 ΟἹ ΟἿΓ δ Ποῦ βοα (γα Π9] Δ οη οὗ [86 
ΒΙΊ0]6. 

1. Φοην ϑὅξιρεν." -- Το ἘΠ ρ ἰ5ἢ Ἰταπδίδίιοη οὗ {Π6 ΒΙΌ]α ἰ5 τΠῸ ἰνοβὲ ἐγαῃβίδιϊοη πὶ ἐπ Ὸ 
νοῦν], ἀπ τεπάεγας ἐδε δέηδὸ Οὗ ἐλε οτἱ σίπαὶ δεείρ ἑαλίπο ἱπ [ον ἐλε Ἑποί δὰ ἰγαπείαίζίοα ἐπα 
Βιίελορε᾽ Βίδίε αα τσοὶ αΘ Κίπσ υαπιεββ. ὍΠ6 ἱγαπεϊδίουβ ἴῃ Κρ }4Ὁη65᾽5 {ἴτὴθ ἴοοκΚ 8ῃ 
Ἔχ] ]οηῖ τγὰγ. ὙΠαῖ ρατίὶ οὗ τπ6 ΒΙΌΪῈ νγαβ σίνθη ἴο δίτη, γῆ 0 τᾶϑ τηοϑὶ δχςοὶ θης ἴῃ 5ῃ ἢ 
ἃ ἰοηζυδ: 45 (η6 ΑροστΥρθα ἴο Απάτεν Πόονηβ: δηὰ {πδ ΠΟΥ ποῖ ἰοσοῖποῦ, δπὰ πὸ 
τοδὰ {πὸ ἐγδηβίαιίοη, (ἢ τοϑὲ "ο]ϊηρ ἴῃ {Πεοὶγ Πδηα5 βοπιὸ ΒΙΌΪ6, οἰτηοσ οὗ [π6 Ἰραγποὰ 
τοηριι65, ΟΥ ΕΥθηο, ϑραηίϑη, {{4]140, 6, ΕΓ ΊΠΟΥ ἤουπά δὴν ἔδυ, ἴΠον βροόκο; ἱ ποῖ, ἢ6 
τοβὰ οθ.Ό0. Ὑποῦο 15 ΠῸ ΟΟΚ 50 ἰγϑηβἰδιθα 85 ἴη6 Β10]6 ἴου ἴπὸ ρυγροβο. [{Π1|{Ὑδη5]αἴο α 
Ετεποῖ Ὀοοκ ἱπίο ΕΠ ρ] 18},1 τὰση 1 ἱπῖο ἘΏρΊ 5 ρῆταβο, ποῖ ἰηΐο Εγοηςἢ- ΒΡ  5ῃ. 711 
αἰ βοῖϊα; 1 58γ, ᾿ ἰδ οοἰά, ποὶ πιαῖεε οοἰά. Βαϊ ἴη6 Β10]6 15 ταίμον ἐγαπϑὶαἴρα Ἰηΐο ΕΏ 5} 
σοτγὰβ ἱῃδη ἰηῖο ΕΠ ΡΊ  5ἢ ρῆταβο. Τ7ὴε Ἡεδταΐεηιβ ατε ἀερί, απ τλ6 ρῆτγαδε οΥΓ ἰλαΐ ἰαπσιασε 
ἐδ ἐ" 

2, Βι8ηὸνΡ ἼΛυτον.ὅ ---- “ ΤΏ 149ὲ ΕΠ 150) ἐγ 5]ατοη, τηδάθ Ὀγν ἀἰνοτβ ἰοασηοὰ τη αἱ 

"ΠΑ υοιΐοο οὗ Μτ. Βο ]αταγ 5 ψοῦῖς ψ}}}} αἷδὸ "Ὲ ἔουπᾶ ἰῃ 8 βδυρβοηαυοπὶ ρατὶ οὗ 115 ο- 
᾿υπη6. 

Ξ.Α νἱπαϊοδίίοη οἵ οὔτ δυϊποτίβοὰ Τγαηβίαἰΐοη δηὰ Τιαηβίδίουβ οὗ 1πΠ6 Β10]6, δῃά οὗ ῥτο- 
οοὔϊης ΕΠ δ ογβίοης δυϊμουιδεινεῖν σοτηπιοηαρα ἴο ἴμε Νοιῖϊςε οὗὁἩ [ποβ6 1 τϑινβ᾽ δίοσβ, 
ἂς. ἄς. Βγ ἴῃς δον. Η. 4. Τοάά, Μ. Α. 1,οηάοη, 1819, ϑνο. --- Απ Ἡ! :βἰοτίοδὶ δπὰ Ουί σαὶ 
Ἐπαυΐτυ ἰπῖο πα Τηϊογρτοιδίϊοη οὔ ἴπ6 Ἡθρτονν δογίρίυγοβ, ψ]τἢ Πξοπηδυῖβ οα Νῖγ. ΒΘ] ]δταν 8 
Νοῖν Ττδηβαίοη. Βγ 2. ΥΥ. Ὑίακογ, Μ. Α. 1 οπάοῃ, 1819, ϑ8νο. 

5. “ΓΒ βονϑίῃ βοοϊίοη οὗ Μῖγ. Το 8 νιπαϊοαιίοη οἵ {π6 Ἰδίίεγ ἰγαῃβ] αἴίοη οοηίδι 5. 8Π 
δοοουηῖ οὗἉ ἴπ6 (ογίγ-βουθη ἰτβηβίδίοτα ΠΟ “γογῈ οηρ]ογοά οἡ ᾿ξ, δηὰ οὗ ἔπ βίδίε οἵ ᾿δασῃῖηςς 
ἴῃ ἐμοῖς εἶπ. ΓμΐΪ5 ἀοο658 ποῖ δάπιῖῖ οὗ δυγτϊἀστηθηΐ, υυ (Π6 τοβι] 15 ΠΏ βαιϊδίβοίοσυ, δπὰ 
Ρζονοβ {π8ῖ [Πο86 γθηθγαῦ! 6 τη Ἰσ ΓῸ ΘΠΆ ΠΘΏΛΥ 5.1}16ἀ ἴῃ τμς Οτοηίδὶ δηὰ στθοῖς ἰδηρυᾶρεβ, 
δὰ σοῃΘΘα ΠΘΠΕΙΥ σγοσο, ἴῃ ἜΥΘΤΥ τοβροοῖ, Βιϊοὰ ἔοσ ἴμ6 πἰμῖ δθὰ Βοπούγαθ]θ ἰαβὶς δβδρηθα 
ἴο τποπὶ ὈΥ ἐμοῖς βονθγείρβῃ. --- παῖ [υτμοτ᾽8 Οδγπιδα Ν γβίοη ττα5 τηδάβ ἤτοση ἴῃς ΟΥἰῖπαὶ 
ἰδησυᾶσοβ οὗ {πὸ δοτγίριυγαβ, Βθ6 Ρ. 118. ἐπῦτα; δῃὰ ἴον οἴδιες Ευσορθᾶη ἰγδηβἰδίϊοῃβ, 5δεα 1ῃ6 
[0] οτσίηρ ραρε5 οἵ [Π]5 βθοϊίοῃ. . 

4 δείάοη, Ὑνοτῖκβ, 11}. ΞΟΟ9. ΤΊν5 ἰβ οἰϊοὰ ὃν Αρῦ. Νούοοιιο, νπουϊ δααττοη. δε άθη 
ὙΔ5 ἴἰ6 σοῃίπιρογαγυ οὗ {Π|ὸ ἰγαπϑ]αίοσθ. Εἰς αἱοα ἴῃ 1654, δὲ ἔπ ἄρε οἵ βονθηΐυ. ᾿ 

" Ὧγ, Βγγδη  α]τοη᾽ 5 Οοπδίἀοτγαῖοσ (οπβίἀεγεὰ, οτ ἃ Βείεποθ οὗ 115 Ῥοϊγρίοις ΒΊΡ]ε, 
ἃς. 1659, 0. 56. ΤΗΪβ ἰς ποῖ ποιϊοοὰ Ὁν ΑΌρ. Νενγθοπίθ. Βαϊ 8 πηοβῖ ἱπηροτίδμι (65[Ἰ ΠΙΟΠΥ͂ 
ἰι ἰς. Ηὸ ναβ οπο οὔ ἔδοβο πηοβὶ Ἰοαγηοὰ ἀἰνηθδ, νἢο, ἰῃ 1656, ψογα ρα] οἷν τοᾳυοβίρα ἴο 
οομβίάον οἵ ἴπ6 ἐγαῃϑἰδίϊοης απὰ ἱτηργεβδίοῃβ οὗ ἴῃς ΒΙθΪ6, ἀπά το οὔδν τμοῖὶγ ορίπίοη τμογοὶη 
ἴο ἴπε6 οσοπιηίτῖθα ἕοτ τοὶ ρίοη ; Βιεϊεῖγοάς Δ ΒΣτο] οοἷκς αν [μ 6 σᾶτο οὔ εὶς αἴἴδιν, αἱ τόθ 
Βουδο ἴον ταρῖ, ΤΊιον ρτοϊοπάρθαά ἴο ἀἴϑοονθῖ 50 π16 τη ϊβίακοβ ἰὼ ἴῃ6 δϑὲ ἘΩρΡΊ 5 ἴγδῃ8- 
Ἰαϊΐίοη ; θυ ἴ[Π6 Ὀυβίποβς σάπια ἴο ποίμίησ. ὅ6ο 1 οννΐ8, ὅς. Ρ. 355. ; Ζοἰιηδοῃ, δια. Ρ. 99. 
Ιη τῆ αὔονο οἰϊαϊίοη νὰ ᾿ἰᾶνὸ ἴπ6 ορἱπίοη οὐὗἹἨἩ ΜΝαϊΐοη ([Π8π ΠΟηΊ ἃ ποτὰ οοτηροίοις ἰυάρο 
ΠΟΙ ΤΟΥ ἔτος ΠΟΥ ἴροβ οὐὗὁὨἩ οὖζ ἰγϑῃηβίατίοη οδῃ ῥγοάιιο6), ἴπγθο γο8 ΓΒ 5 δοηποης (0 {1}18 



96 τ“ Μοάογη Κεγβίοηϑβ Οὗ ἐλ δονγὶρίμγο. [ῬαρΓ]. ΟἸ.1 

τα σοπητηδπὰ οὐὗἨ Κίηρ «}6π|05, ἐπου σἢ 11 τᾶν 7 05Ε}Υ σοηίοπα τἰτὰ δὴν ποῦν οχίδμς ἴῃ ΔῊ 
ΟἴΠμον Ἰδησιασο ἱπ ΕἼτΟΡΟ, Ψψ8ὰ5 γεῖ οαγροὰ δηὰ Ἵν} ])εὰ δὲ Ὁ. ἀἴνογϑθα διῃοῃρβ ΟὐΥΒΕΙνΕΒ ; 
ΘΒΡΘΟΙΆΪΥ ὈΥ' οη6, το Ὀοὶηρ ῥρᾷββθα ὈΥ, δπὰ ποῖ οτηρ]ογοιὶ ἴῃ ἴπ6 τοῖς, 85 οὔθ, ἱῃβουρσῇ 
5Κ1]16ὰ ἴπ πὸ Ηοὕτον, γοῖ οὗ {16 οσ πὸ λυδρτηοπε ἴῃ παῖ ΟΥὙ ΔΠΥ οἴπον Κίηδο οὗ ἰοαγηϊηρ, 
Ὑ7845 80 ΠΙΡὨὶν οἤθηαοα τπᾶὶ ἢς νουϊὰ ποοάβ ἀπάογίαϊα ἴο βῆονν λοισ πιαην ἐλομδαπα μίασεα 
ἐλεν λαὰ γαϊβεἰίψ τεπαεγεά, ιυἱεπ ας ἐκ οομα ματαϊν πιαΐε σοοα ἀΐς ἀπαετίαλίπσ ἐπ ἀπ οπε! ἢ 

9. Βιβηορ [ρον τΗ. --- “ ΤῊΘ νυϊσασ ἰγαηβδιίοι οὐ π6 Β10]6 ---- 5 πὸ Ὀοβὶ βἰαπάδσα οὗ 
ΟἿΣ ἰαησιάαρο." 

4. Βιβηορ ομβιευ. --- “ ὙΥΉΘΩ πὸ ἰγαηβίαἴουβ ἴῃ Φαπιοα {πὸ ΕἸγϑῖ 5 πιὸ θθσαη {Πεὶγ 
νροΥΚ, [ΠΟΥ͂ ργοϑουι θα ἴο {Πποπλβο]ν 65 βοπη8 γι 65, τυ ἢϊς ἢ 1 τῆΔῪ ποῖ Ὀ6 ΔΠῚΪ85 (ῸΓ 41} ἰγδῃϑ8- 
ἰαῖογςξ ἴο ἕο] ον. Τιοὶγ γενόγθησα ἔογ {πῸ βδογοὰ βογρίιγεβ ἱπάπςρα ἴβθτω ἴο "6 85 ᾿ ΐοταὶ 85 
{πον οου]ά, ἴο ἀνοϊὰ οὐβουγιῖν; δηά 1 ππϑὲ 06 δοκηυν]οάσοα, (παῖ ΤΟΥ γογῈ ΘΧΊΓΟΙΠΕΪΥ͂ 
ΠΑΡΡΥ͂ ἴῃ [Π6 βιπὴρ Ἰοἱ Υ ἀηα αἀϊσπῖῖν οὗ τΠποἷγ οχργοβδίοη 17Γ{Πεΐ’γ70 αὐἀλεέγεποε ἐο ἐλε Ἠεῦτεισ 
ἑάΐοπι ἱς διρροεκεά αἱ ὁποα ἰο ἀαυε ετιρὶολεὰ απαὰ αὐογπείί οἱ ἰαπσμασε; δπὰ 88 {πον ἰαρουτοὰ 
ἴον [πὸ φοπογαὶ Ὀοποῆϊς οὔ {πῸ ἰδαγπθὰ δηὰ πὸ ἀμ]θαγπθά, ἔπον ἀνοϊἀ θα 4}} ψογάβ οὗ [,διὶϊῃ 
οτί σιηδὶ, τ ἤθη ἐθοῪ οου]ὰ ἢπὰ νοτγάβ ἴῃ ἐποῖγ οση ἰδησαδρο, ουθῃ τ ἢ [Π6 δἰάβ οὗἉ δάνεσῃβἜ 
8Πα ργοροβιοηβ, τ δ ἢ σου] Ἔχργοββ Ποἷγ τηθϑηϊησ," 

5. Βιβηορ Μιρθιετον." --- " ΤῊ βῖγ]6 οὗ οἵἱζ ῥρταβθηΐ νθυβί Ὁ 18 ΘΟ ρΡ ΓΑ ΪΥ ΒΌΡΘΓΙΟΓ ἴ0 
ΔΩΥ ἰπϊηρ νἰο ἢ τῖσηῖ Ὀ6 ὀχροοῖρα ἕτοπι ἴΠ6 ἢηϊσαὶ πὰ ρογνοτιοα (αβῖ6 οὗὨ οὐῦ ον δϑὲ. 
1 18 βίγσηρὶθ, ἰξ 15 Πδγτηοπίουβ, ἴὕ 18 δπογροίὶς ; δπά, υἱοὶ 15 Οὗ ΠΟ 5π|8}} Ἰτηροτίδποθ, 58 
[45 τηδάο ἴτ ἔδιδαν, δηα {1π|6 ᾿85 του ἀογρα 1ὃ βδογοά. 

6. τ. τε, ΤῬγοΐξϑδοῦ οΥΓ Αγαδὶς αὐ Οαοτά. --- ΑἴαΥ βιαϊϊησ [Π6 δοσυγαοῦ δηά 
ΒΟΓΌΡΌΪΟΙ5 δἰϊοητίοη οὗἉἨ {μ6 διιίθοτβ οὐ {{||5 ἰτϑηβίβιίοη, πὸ δάάϑ : ---- “ ἤθη {Π6 νουβίοῃ 
Δρρθαγοί, ᾿ξ δρροδγορά, ᾿Κοινβο, τπδὲ [15 ἀόσυγαον δηα βογυρυϊουβιθ58 δα ποῖ ὈΘΘΏ τη 15- 
οιηρίογθα. Τῇ ποορββ εἶθ οὗ ἰῃ6 πδίΐοηδὶ σμυσο οουἹὰ τθαυΐγα ποιῃίηρς ἤαγίμοσ, [ς 
Ἄοοπίαϊποά ποίησ, θὰ ψ Πδὲ τῦᾶ8 ρυγο ἴῃ 115 τοργοβοηίδιϊοῃ οὗ βοσιρίαγαὶ ἀοοίτιπο; ποῖδ!ηρ, 
θυ πρὶ τὰ δβηϊπηαίοα ἴῃ 115 Θχργοββιοηβ οὐ ἀονουΐ αἰξβοιίοη: ροπογαὶ ΗδΔο γ το ἰτ8 
οτὶσὶπαὶ 15 μασὶγ τηογθ 115 οΠπατδοίογιβεῖο, {Π81} 5 ὉΠ Ι ΠῚ Υ ἴῃ ἰιβο]  ἽὙμ6 ΕΠ δ Ἰδησυαρο 
δοαᾳυΐϊτοὰ πον αἰ σηῖν ὈΥ ἰἢ; δηὰ Πδ5 Παγαὶν δοαιυϊγοα δά: τ! 04] ῬΌΣΙΥ͂ βίμσο; 11 15. 581}}} 
ςσοῃϑιἀογοὰ 85 ἃ βίδηἀδγὰά οὐ οἷιῦ ἰοῆσιια." ... . “ὕρου {Π6 ψίο]α, [Π6 παιϊοηδὶ οἰατομο5 οὗ 
Ευτορο νὴ] μάνα δϑιιημάδης τθαβοη ἴο 6 8ει}5Ξῆ 4, ψῆθῃ {ποὶς ογβίοηβ οὔ ϑοσιρίυτο 5}4]}} 
ἈΡΡΓΟΒΟΪ ἴῃ ροϊηξ οὗ δοσυγδοῦ, ρυτὶίγ, πὰ δι Ὀ] πλγ, ἴο π6 δεϊςηουν]οάροα ὄχοίϊοποα οὗ 
οὐ ΕπΠρ] 15} Τυδηβ]αϊϊοη." ὅ . 

ἡ. Ἐκξν. 2. ΝΥ. ἡ ειττακεκπ.".--- “ Τα Πιχίοβὲ γα ἢα5 αἰτναγβ Ὀδθη δἰΐδομθὰ [0 οὖν 
(γδηβίδίοη οὗ ἴῃ6 Β1016. ὅδ. ἱο] βίβ, 11 15 ἔτι, ὕᾶνὸ οἴϊθη διίοαιριθα ἴο τγαῖβα {πεῖν οὐ τὸ- 

τηροϊίηρ, Ὁροη {6 Ἔχοο] ] θη οα ΟΥ̓ {1118 γογβίοη, ᾿οσθῖμοΥ τ ἢ Πα ποῖῖοθ οὗ δὴ ἱτηροίοης αἰΐδοκ 
τηδάθ Ὡροῃ 11. ἩἨς Πι65 4150, ἰπ ἴῃ Ῥτοϊοσοιηθηα ἴο ἢῖ8 ΒΡ] 16 Ῥοϊνρίοιία, 1657, ρ]δοοα 
οὖν οὐῃ ἴῃ ἴπ6 ὨϊρἼοβὲ τϑηῖς οὗ Ευστόορεδῃ ἰγαηβ᾽ δ] ΟΠ. 

1: ΤὨϊδ ρούβοῦ τ)α8 ὑπἀουλίοαϊνγ Ηρ Βτουρμίοη, ἔ] ]ον οὐἨ Ομγίϑε Οο]]ορσο, (απ δτι άρο, 
ΨὴΟῸ Δα σοί ἶγ δἰδιποα στοαὶ Κπονοᾶρο ἴῃ ἴΠ6 Ηροῦτονν δηὰ Οτοοκ τοηζαθθ. Βυῖ 
ἃ ἴΏΟΤΘ Θσοποριίθα ΟΥ δττορδηΐ πίῃ Παγαϊγ οχίβιθα. ὝΗΠ τῃ6 ΒΙΞΒοΟρΚΘ᾽ ΒΙΡ]6 ἢ ᾿ἰνδὰ 
[οὐυπὰ ρτοδὲ ἔδυ ; ̓ηβιδιοά ὑροῦ ἴπα ποοθεϑὶῖυ οὐ ἃ πον ἰγαηϑιδίίοη ; Ῥσοηουηςσοα ἢΐδ ον 
5} {Ποίησον (0 τηδῖο οὁπ6 Ἔχϑοῖν ΔρτοοδῦΌο ἴοὸ ἴῃ οτὶρίηαὶ ἰοχί οἵ ἴπ6 Ἡοῦτον ; Ὀοδβίθά οὔ 
Θησουγασοιηθηὶ [0 {{|]8 ῬΏΤΡΟΒα ἔγοπι τηθῃ οὗὨ 4] τϑῆκε; δηὰ αἵ Ἰθησίῃ οχοϊϊθα ἃ νϑσὺ 
ἩΔΥΓΑΠΙΔΌ]6 βυβρὶοίοη, [Ππαΐ, ἸΏ 50 ἱπηροτίαῃπί 8 ἰαϑῖ, [6 τυὰβ ὑπῆϊ ἰο "δ ἐγυκῖοα. Τῆι ἀϊ5- 
οουπίοεπαπορα, 6 ψψαπὲ δὐτγοδὰ ; ἰϑρανυὶης μη Ἠϊπὶ {{ΠΠ|15 αυδίηϊ σῃατδοίοσ, οχρτοββῖν αἱ 
οποθ οὗ [15 νϑηΠΥ δηα ᾿οατηΐηρ, “πὶ ἢ6 τγᾶβ ρΌΠ6 ἴο ἴθδοι ἴπ6 768 Ἠοῦτον 1 866 
δι. ὁ. Ἡαστγιηρίοι 8 Βτιοῦ νιον οὔ {πὸ δίδία οὐ τ1π6 σμυτοῆ, 1653, }. 75. Ηδ τοιυτηθὰ ἴο 
Ἐπηρ᾽απα, πουγονοσ, ἴῃ 161], δηα σοτηπηθησοὰ 115 ἀοίατηδίϊοη ἀραϊηβὶ τπΠ6 πενν ἰγϑηβίδιϊοη ἴὸ 
νΠ ἢ αἰΐοη δάνοσίβ. Βύ {π6 ςοπίοηπίβ οὗ α [Ἰεἰ6 ἱγαοῖ, τ πο πα ῥα] 15ηθα ἴῃ 1608, 
ἡ Ἐ 164, 5.Ὰ Ῥυοκπίοη ἴο {π6 Ἰ,οτὰς ἰο οχατηῖπθ {Π|ὸ το] σίου δηά Ἴσαγγίασο οὔ Αὐοιδίβμορ 
Βαποτοῖς," ἢ ρῖίνοβ 5 Ὧ0 σᾶυβο ἴο ἰδτηθηΐ {παῖ 6 Ππαᾷ Ὧ0 βῆδγο πῃ 1Π6 ποὺ τἰσαηϑ᾽βίϊο. 1 
4φυσδίίοη ᾿Γ ἷ8 σουπίγγτηθη σψουἹὰ πᾶνα ὑπάοτβοίοοα ἢἷ58 Ἰαυρσιαρο; 68 ἴῃ6 οᾶβο ἢδ5 Ὀθθῃ 
Ὑψγ}1} Δηοῖ Ποῦ ῬΔΓ 18] ἰτδηβδίον, ῇο σγὰβ ποῖ οὗ ἴη6 δυϊῃοτιβθὰ βΞο]θεϊΐοηυ. Βετοιρῃίοη (π5 
ταὶϊ5 δαὶ Βδηοτοῖ : ““Βαῃοσοῖίϊς, βόδεῖηρ Ὠἰπιβοὶ ἢ ἴῃ Φυάαϊβπιο, ἃ9 1 πραγά ἴῃ 9 αἰϊοινοὰ ᾿106] 
Θηυ4] Ξε εσ, 858 οὐ ἃ τηΐϊδῖ Βοῦῇθ ϑοδίζεγοα, ταυθα ἀρδιηβὲ τὴρ ἴῸγ ρϑασὶβ ἴο βιιοῦ, δηα ΠοΙγῪ 
κῆρ ἴο β06 ἢ [Ὁ (Ρ. 2.) “Βαποτοῖ 18 ἃ ἀθδϊυ θην ἴο Ὀοῖῃ Τοβίδιηθηίβ, πὰ πα] ον - 
ΔΌΪα π 1.18 σοιτβα ἴο Ὀ6 84 ἰθβοῖθυ οσ ἴο για ἴῃ Ἰδαγηϊηρ "" (Ρ. 8.) ΑΠονὺ 115 οοίθγυ δηά 
βἰδπάοτ, [Π6 γτεδάθ ψ}}} ποῖ θὰ βυτρτίβοὰ ἴο ἤοὰγ (πὶ 6 δὔιιβοβ 1 ἀνοὶν δηὰ Βαυΐονν αἶβο, 
ἵνο Οὗὁἁ ΟΌΓ δυϊῃοσίβθα γα β] αἴουϑ, 

Σ Ἰονῖμ, Ιπἰγοά. ἴο Επρ. Οταπιτηδγ, 94 οαϊὶ. Ρ. 93., οἴτοα γΥ Ατομθῖβῆορ Νουγοοσηθ. 
5 Βενίον οὔ Ὧν. σά ο5᾽ 8 Ττδηβίαϊϊοπ οὐ τη Ἡοὶγ ΒΊΡ]., Βτῖι. Οτίῖε,, Φυγ 1794, ρ. 7. 

ΠΟ τονίθνοῦ ἰ5 ΠΟῪ ΚΠονη (0 ἤανα ὕδοη {Π6 ἰδία ΒΊβπορ Ηοσβῖογ. 
4 τσ. Μιάαϊβίοη ([δἱ6 Βίββορ οἵ (αϊουϊί4}) οἡὐ {πα Οστοοκ Ατιοὶο, ὑ. 8328. 
5. Ὑη 68. ϑοσοοη Ὀοΐοτα ὑπ {πη νοσβιγ οἵ Οχίοτά, ΤΟσΟΤΩΠΊΟΠἀΐησ 8 του ΐβ8] οὐ ἴπῸ 

ἘξΩρ] 81} ἐγδηββιϊοη οὗ (ἢ ΟἹὰ Ταοδίατπθηΐ, ἢ. 9. Οχίοσα, 1779. 4ϊο. 
σ ΜΒ ΑΚον, Ηἰβῖ, δὰ Οτῖι. Ἐπα. ῥ. 92. 
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Ῥυϊζλιοη οἱ ἐδ τυΐη οὗ (δὶ οὗ ΟΥ̓ Ποῦβ ; δηά ἔπε δυῖπουβ οὔ ἴπ6 ἘπρΙΪοΝ ΒΙΊ0]6 Ὠανο του η}ν 
θδθη οἰ υπιπἰ θα ὈῪ οἰατ]δέδηβ οὗ Ἔνοσυ ἀεδβοτίρείοη ; Βαϊ ἐξ τδν βαίο γ θῸ δββοτῖθα, ψιῃπους 
ἔδαγ οὔ σοηῃίγδαϊοτίοη, ἴπαὶ ἴπ6 πδιϊοη δὲ ἰδῦβὲ πδ8 δἰ νγᾶγβ ραϊὰ ΟἿΣ ἐγαηϑ]δίοτγβ (6 ἐτίδαϊο 
οὗ νϑηρταϊίοη δὰ σταιϊὰἀθ το ἢ ἸΠΘΥ 50 }ι5ι}ν πιεγῖ. |Κ6 τπ6 τπυὶρμν οὗἉ ἔογπιον {Ἰπ165, 
πον Πᾶνα ἀδρατγίοα, πὰ 5 ἔπ σοτημηοη ἔδιθ οὐ τηογίδ! εἶν ; Ὀὰζ {ΠΘῪ Πᾶνα ποῖ; 6 τόδ 
Ὠθτοο5 οὗ δητ αι έν, σοπα τὶ πους ἐμοῖς ἔλαθ, (μοι θὰλ 11{116 15 Κηονγη οἱ Ἐποῖν ἱπαϊν ἀυ8] 
του, ὙΠοῖν σορυίδίοη ἴον ἰοαγηϊπρ δηὰ ρἱοῖγ π85 ποὲ ἀδϑεοηἀδὰ στ (ποτὰ ἴο ἴΠπὸ ρτᾶνς, 
1πουρῇ Πα Ὺ δτὸ ἴποσο αἰϊκα μθϑά θβα οὐ {Π| νοϊοὸ οὐὗὁἨ σϑ] απιηγ, δηθὰ ἀθαΐ ἴο 1}186 ρταῖβο πιο 
δα ΠΊΪ ΓΙ ΠΡ ροΒίΘΓΥ͂ αὐνᾶγάβ το ἴΠ6 στοαὶ απά σοοά. [οἴ 58 ποῖ, ἐποτοίοτο, ἴοο Βββεγ σοη- 
εἰυάς τπδὲ τποΥ ᾶνα (]]6ὴ οα ὀνὶὶ ἀαγβ δῃὰ ονὶϊ ἰοῆσιιθβ, Ὀθοαυβα ἐξ ἢ85 ΟσΟΘΞΙΟΠΔΙΥῪ 
Παρροποά παῖ ἐπ ἑπαϊοὶ μαὶ, α8 ἱπ εγίον ἐο ἐλεπι ἵπ ἐγμκαϊ ἴοι α8 ἴπ ἑαίεπέε απ ἱπίερτιψ, ἰς 
7ουκα φιεδέϊοπίης ἐλεὶγ πιοίίσεε, οΟΥἹ ἀεηψίηρ ἐλεὶν φμαϊἐ Ποαξίοπα 0» δε ἐαδὰ τολίοι {λὲν δὸ τοεὶϊ 
»ετοτπιεά. Τθοῖς νογβίοῃ 88 δοθη υδοα ΕΥΟΓ εἴης 115 ἢτδὲ δρροϑδάγδησθ, ἢοὲ οὴΪν ὈΥ {πὸ 
συ υτοῖ, θὲ Ὁ. 4ῃ {6 5θοῖβ8 ψῃ!οἢ πάνθ [ὌΥΒΑΚΘΩ ΠΟΥ; δηῃὰ [85 ᾿υ πε! Υ ΘΟ οβιθοιηθα Ὀγ 8]] 
ἔον ἰἴ5. σοῆθσδὶ (Ἀ}{Π ] 655, ἀπά τ 6 βόνογο Ῥοδαίν οὗ [1 ἰδηβιασο. [τ 148 βυγνῖνοα {ΠῸ 
σοην]βίοη ὑοιϊῃ οΥ̓͂ σἤιγο δηα βίδῖθ, ὑδὶπρ ὉΠ νουβα ἢ ΪὙ τοβροοῖοα ΟΥ̓ ἴΠ6 Θπῃριτηῖο5 οὗἁ 
Βοῖι, τσ θη ἐπα οι] ἢ 6 το] σίου τνὰβ Ῥεγβοουζοά τ ἢ ἴΠ6 τηοβῖ τϑηοογοιβ πηδ] ἰσηὶγ ; 
85 ἴΓ 115 πηοτὴϊβ ὙΟΙΟ ἰηάοροπάεπι οὔ οἰτοιιπηδίδησοβ, δὰ ἰοδ δἱ ἃ ἀϊβίδηςθ 4} τς 
ροῖιν τινα 5 ἢ} 5 οὗἉ δϑοϊδυϊαηΐβιη, δηὰ 1Π6 οἴϊθσνθεοθησο οὔ πδίϊομδὶ ρῆγομβθυ. 7ὲ πᾶν δὲ οοπι- 
»αγεὰ ιοἱέλ ἀν ἰγχαπείαΐξίον ἐκ ἐὴλε τουτί, υἱελομέ 7εαν΄ ΟΥ̓ ἐπιζειϊογίέν ; τὲ ἤα8. ποὲ δλγμηᾷ ἤγοπι ἐδλε 
πιοδί σίσογομα ἐτανεϊπαξίοπ ; {ΐ ολαίίετισες ἱπυεείἰσαίίονι; ἀπᾶὶ, πὰ “ρὶίε οΥΓὙ πμπιετοιις αἰζεηιρέβ ἴο 
διιρεγδεας ἰέ, λας ᾿ἰζλεγίο τεπιαϊπεαά μηπτὶυσαϊεα ἴπ ἐλε α΄ οἰΐοπα ΟΓ ἐλε οομπίτν." 

8. εν. Ε, Η. ϑοκΊνΕ ΝΕ. --- 9 Α ψοτὶς οὗ βυοῖ βυγραββιηρ τηρῦῖῖ, τπαῖ [ἢ δῇ οπσο βροῦ- 
βράθα 4}} ργονίοιιβ διϊθιηρίβ, δη οἱοβθὰ π6 οἷἀοσ νεγβίοηβ ἴου δυθῖ ΟΠ ΘΥΘΓΥ ΟἿ βάν (6 
ΒΙΡ]1ςα] Απεχυδσγίδη."" 

9. Ὠᾳ. Βορπρκιερακ. --- “ Οἷ 8 ἀἰΠἰσοηξ σοιηρατίβοη οὗὅὨ ΟἿΥ {γϑηβ]δίιοη τ 1} (Π6 οὐ ΠΑ], 
το ἤπά {πᾶὶ οὗ ἴῃο Νεὸνν Τοβίδιηθηῖ, πὰ 1 τηῖϊρσῃϊς αἷβδο δὰ ἐμαὶ οἵ {86 ΟἹά, ἴπ εἰἸὸ πιδΐῃ, 
[ἈΠ Ὴ1] δηά ἡπαϊοῖοιις. Ὑοὺ Κηον, ἱπεοθά, {πὲ κνα ἀο ποῖ βογ }]6, Οὔ 5Ογὴ ΟσοΆβίοηβ, ἴο 
δηἰϊτηδάνοτε ρου ἴδ: δι γου αἰβοὸ Κπον, παῖ {Π 656 τοιπαγκβ αθθος ποῖ {Π6 {πη ἀδιηθηϊδ]85 οἱ 
τοὶ σίοη, δὰ κεϊάοτη γεαο δον τίποτ τπδπ 1Π6 Ὀοδιν οὗἩἨ ἃ ἔρυτο, οὐ δ τηοβῖ 16 Ἵοι- 
προίίοη οὗ δὴ ἀυριυιπιοπί. "ἢ 

10. Το τοι πον οὗ Π κ. θοὴν Τάυγοκ, οὐ Νογν τοῦ, δυῖμον οὗ {πὸ οχςοί]οης ΗἩροῦτον 
δὰ σ᾽ θῃ Οοποοτάδησοε (τ οβα τὨοο]ορίσαὶ ογθοά, νὰ τοσταὶ ἴο ΞΔ Υ, Ὑνδ8 Ατίαη,} 18 γοῖ 
Τῆοτο 5 γι ΚΊησ, τς ὁ 1 ἀὔονα ἴδ ϑρΆοε Οἵ ὁπ6 [πον ἴν0] μυυάτοά ΥΘγ5,᾿" 8805 [)6, “" ἰϑαστῃλην 
ΤἸΌΏΔΥ αν σϑοοῖνθα οοπβιἀθγαῦϊα ἱπηρτγονθιηθηίβ; δηά ὈΥ̓ τμαΐ πηρᾶὴβ ΒΟΠῚΡ ἱπδοσΌΓΒΟΪο5 
ΤΏΔΥ ὕδ ἔουπά ἴῃ 8 ἰγδηβί ἴοι τόσα τΠ}8ὴ 8 [ἴνν0] πυπάτοαά γθατ οἱ. Βαϊ γοὺ τηδὺ τοϑῖ 
ΜΠ} Ξαϊιϑῆρα, τΠδὲ ἃ5 σεν Εἰποίϊδὴ ἰχαπείαξίοπ ἐδ, ἵπ ἐἐδεῖ, ἐν {αν ἰδλα πιοεὲ ἐχοοϊϊεπέ ὑοοΐ ἐπ οἱ» 
ἴαπσμασε, 80 ἰὲ 18 α Ῥηγε απᾶ ρμίεπεϊζεί Τομπέαϊπ οΥἹ αἰοῖπε ἀποιοίεαισε, σέθυίπο α τΑῦΕ, στξλκ, 
απά γύιι. ασοομπὲ ΟΥἹ ἐδε αἰσὶπε αἰκρεπδβαίζίοπϑ, απᾶ ΟΥ̓ ἐλε σοερεῖ οΥΓ οὐξ βαϊσαίΐοπ : ἱπεοπιμολ 
ἐλαὲ τσλοεῦεν εἰμαΐεα ἐλε Βιδίε, τῖκ ΕΝουΒη ΒΙΒΙΕ, ἐδ δωσε Οὗ ραϊπίπο ἰλαΐ ἀποισίεαίσε απὰ 
“αμλ, τολίολ, ἐγ ἀμΐν ἀρρίἰϊεα ἐο ἰδε ἀεατέ απὰὶ σοποογεδαίίοη, Ἅ11|1, ἹΝΕΛΊΛΔΙΒΙΥ ΟΥΤΌΞ ΗΙΜ Τὸ 
στεδκαῖ, μιρε 13 

11. Πκ. σξρρεβ. “---- ““" Τῆς δἰρθοβὶ ουἱορίυτηβ πᾶν Ὀθθη τηδᾶθ οπ {Π6 ἐγαπβαιίοη οὗ 
Ἄάδτηος ἴπ6 ΕἾγδί, ὈοῚ ὈΥ οὐῦ οσῇ Ὑγτὶῖοῦβ δπὰ ὉΥ ογεῖρποιβ Απά, Ἰπάοοά, 1 ποσυγασγ, 
βαοΙγ, δηὰ τῆς 5Ξεγιςῖοϑὲ διϊοηϊτίοπ ἴοὸ ἔπ Ἰεἰίοῦ οὗ ἴπ6 τεχῖ, θ6 βαρροΞξοθά ἴο σοηδιϊταῖϊο ἴδ 6 
4υλιττο5 οὗ δὴ ἐχοοὶϊομὶ γογβίοη, ἐδίς οὐ αἰ υεγβίοηδ τηιδί, ἵπ σεπεγαὶ, δὲ αοοομπίεα {δά πιϑ8ὲ 
ἐχοοίϊεπί. ἘἸΝΕΥΥ βθηΐθηςθ, ΟΥ̓ΟΥΎ ᾿γοτὰ, δνοτυ 50} 4 0]6, Θνογυ ἰθίίοσ ἀπά ὑοϊηΐ, βθϑῖῃ ἴο αν 
ὕδθη ψεῖρμοά ἢ πὸ ηἰσοβί οχδοι τας, απὰ οχργεββοα οἰἕπογ τη ἴΠ6 ἰοχῖ, οὐ πχαγρίη, τ ἢ 
ἴπ6 στοαῖθξέ ρτγοοϊβϑίοῃ. αρηΐηυβ ΠἰπΊβο . 15 Παγαϊν πλοῦ [ἰἴογαὶ; ἀπά ἰὸ τγὰ5 ΨῈ]} 
τοτιατκοὰ Ὀγ Βοβοτγίβοη, αροόνα δ ἀγορὰ γοᾶγβ ἃρῸ, ἐλαέ ἐξ πιαν δετῦε ζ0᾽ α ἤιεχίοον ΟοΥ ἐλε 
Ἡεῦδτεισ ἰαπσμασο, α8 τοοῖϊ αα {0Υ α ἰγαηδἰαἰίοπ.᾽" 

12, Ὁκ. Ζμες ΒΕΑΤΤΙΣ. ---- 611 ἰς 8 βίιγκίηρ Ὀσοδυν ἴῃ οὐν Ἐσ 5 ἢ Β10]6, {π8ῖ, τπουρἢ 
{πΠ6 ἰδησυᾶρο 15 αἰ ισαγβ οἱομαπὶ διά πογνουβ, δηὰ ἴοσ [Π6 τπιοϑὲ ραγί ὑΟΌΥῪ ΠΑΣΤΩΟΠΙΟΙ 5, {10 
ψοτάς ἄγ 4}} μ᾽αΐη πα σοχπάπηοῃ ---- πὸ αθδοϊδείοη οὗὨ Ἰθαγηθα ἴθσπηβ, ΟΥὁἨ τνοτὰβ οὗ Οτοοκ οὗ 
1 τη ἐγ το οσγ." ὅ 

15. θκ. Αραμ Ἕἴβακκε. ----ἕ “" πος ῆο Πᾶνα ςοιϊηραγοα τποβῖ οὗ ἴ6 ΕΣΟΥΟΡΟδ ἰγδῃ8- 
Ἰαιϊίοπβ τυῖτἢ ἴΠ6 οτὶρῖπαὶ, αν ποῖ βογιρὶοὰ ἴο 580, (πδὶ ἴπ6 ΕἸ ρ 88} ἰταηβἰδιϊου οὗ το 
ΒΙΡ]6, πιδὰθ πάθον {πὸ ἀϊτεοίίοη οὗὨ Κἰπρ ψαπιεβ ἴΠπ6 ΕἸγβῖ, 15 {Π6 πηοβὲ δοσιγαῖς ἀπά (Δ Π ΓῺ] 
οὔ πὸ ψῇοϊθ. Νοτγ," δὐἀάβ Ὦσ. (, “᾿ς τ{π|8 15 ΟὨΪῪ Ῥγαϊδα : (Π6 ἐγαπδίμίοντβ ἀαυε 8εϊχεά {δε 
γεν δρίγὶἐ απα δομὶ 9.7 ἐδε οτγίρίπαὶ, δινὰ ἐχργυθδδεὰ ἐλὶθ αἰπιοδὲ εὐετ οΐεγε ιστὰ μαΐλος απὰ 

1 Βογίνθηογ᾽ 5 ϑυρρίοπιθηῖ ἴο ἔμπα διιϊῃπογιβοὰ Ἐρ ] 5} Μοτγβίου οὔ [Π6 Νὸνν ᾿Γοβίδιηδπῖ, ῥ. 2. 
5 Ὧν. ϑοάάτιἀροβ  οτῖκ5, νοὶ. 11. ρ. 329. 1,6θα5 ράϊ. 
5 δοποπιο οὗ δοτιρίυτε Πινιπῖγ, οἷν. χ]., Ἰη Βίϑῃον Ὁ αἴεομη᾽ Ξ (ο]]εςοίοι οὗ ΤΠρο]ορὶςαὶ 

Τγδοῖβ, νο]. ἱ, ῥ. 188. 
" θν. σεάαεϑεβ Ῥγοξροϑοίυβ οὗ 8 πον Τγδηβδίϊοη οὗ ἴὴ6 Ἡοὶν Βι0]6, ρ. 92... Οἰἱρὰ ᾿γ 

ΑΡρ. Νούοοπιο, τὶ ἃ ἰοησ οχίγαος ἔγοπι ἴΠ6 δυΐδοτ. --- Γαάά᾿ 5 Υἱπαϊοδίίοη, ΡΡ. 68. 70. 
75. 80. 

δ δ1ν Ὑγ1Π]|Π,.Δτη Ἐοτγῦοθ᾽5 1 1{{ οὐ Ὧν Βοκιίιίο, νο]. 11. Ρ. 198. ϑ8νο. οὐ. 

ΜΟΙ, ΎΥ. Η 
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ἐπεγσψ. Ἐοβι ἀδθβ, οὖσ ἐγαηϑβϑίαϊουτβ αν ποῖ ΟἹ]Ὺ τηδάς ἃ σίαπάαγα ἰταπεϊαξίοκ, Ὀὰϊ ΤΠ πᾶν 
τηδὰθ {ποῖγ ἐγαπβίαἴοη (Π6 φσέαπαάαγα 07 ΟἿ ἰαπσμασε:; ἴπα ΕΏρ ]18 τοηρυο ἴθ Ἐπεὶγ ἀδὺ ττ85 
ποῖ θαι] ἴο βιο ἢ ἃ νγογὶς --- θὰ Οοα επδοϊοά τπθπὶ ἰο βίαθὰ δ5 Ὀροὼ τπουπὶ ϑἰπαὶ, δηὰ 
ὄγάπε ἊΡ πεῖς σουπίνγγ᾽ 5 ἰδησυδρο ἰο {Π6 ἀἰρση! οὗὨἨ (ἰππ6 οτὶ σι ηδἷβ, ξὸ {πδῖ, αἴτεον [Π6 Ἰαρϑβθ οὗ 
[ποτ {Π8η}] ἔπνο δυπάτοά γρδγβ, [6 ΕὨρ 88} ΒΙΡ]6 ἴ5, τ ὙΟΥῪ ἔδνν οχοθριίομβ, (Π6 
βίδααγά οἵ [86 ρυστῖν δπὰ ὄχοο]εποο οὗἩἉ ἴπ6 Ἐπρὶ δ ἑοῆσαθ. Τῇλε ογέρίπαὶ, ἔτοτη νοὶ 11 
νγ83 (Δ Καθη, ἰ5 δίοῃθ βιυροτὶοσ ἴο ἴα ΒΙΌ]6 ἐγδηβίδιθαὰ Ὀγ πῸ δυιςποτὶῖγ οὗἩ κίησ Ζ724πι08."} 

14. Τα ἤτον. Ῥιοΐβεοον ϑτυαλκτ, οὕ Διράονον, Μδϑβδο μι υβοῖία, ἰη6 τηοβὲ οιληθηΐ οὐἱθη- 
1Δ}}51 ἰὴ Νοσίῃ Αὐμηοσίοβ. ---- Ουηιγαδίηρ 6 ἘΠ, 15} νουβίοη τυϊεν ἴη6 [τη Ψυ]ζαῖο, μα 
ΒΑΥ5: “Οὐγ8 ἰ5, οὔ ἴπ6 στ ἢοἿ6, ἃ τηοβὲ ὨοΌΪα ρσοάιυςξϊοη ἴον {πὸ ἐἶπηθ 1 ὙἘΙΟΝ 1Σ τὴββ τηδάθ. 
ΤΠ αἰνίῃοβ οὔ τμδὲ ἀδῪ γε σοὺ αἰβοτοης Ηροῦγονν βομοΐδσε ἔγοτι γμδὶ τοοϑὲ οἵ ποεῖν 
ΒιιΟΟΟβ5ο 8 πᾶγα Ὀθθῃ, ἰῇ Ερίαπά οὐ ϑεοιϊδηὰ. ὙΥΠῺ τπῸ οχοορίίοη οὗ Βιβιιορ [ον ς 
οἰαϑβϑὶς σγοῦκ Ὡροη 156ἰ8}}, πο οἵπον οβοτγι δἱ ἰγδηβιδίίησ, διιοηρ [86 ἘΠ 18}} ἀϊνὶπο5, ψ}}} 
σοΟπΊρᾶγο, οἰἴμοῦ ἴῃ τοβροοῖ ἴο ἰδβίθ, ἡπιάρστηοηΐ, οΥ δου υπάοτϑίαπαΐηρ οὗἩ τῇς Ηοῦτον, 
ψ ἢ τΠ6 δυϊμοτὶςοα νογβίοη. 

15. ΤῊΞ ΑΜΣβιοαν ΜοΟΝΤΗΥ Ἐκνυιξν. --- ΝΟ ΠΟῪ ἰΥΒη 5] ΔῈ] 0 οδη δβιιοοθοα, τ ῇῃ]οΐ ἴ8 
ποῖ θαδϑθὰ ὕὑροὴ ἰδαῖ πον ἰπ υδ6. Τα ῬὨΓΔΒΘΟΪΟΘῪ οὗ Κίηρ «761:|68᾽8 ἰγδῃβαιίομ ἰ5 οοη- 
προϊρα ἴοο ἱπεϊπιδίοὶ νυ στ {Π6 το] σίου ἱπηρτοββίομβ οὔ ἱπάϊνι ἀιαῖ5, απ ἃ τυ ἱ ἢ δἰ πιοβὲ 4}} 186 
τοὶ σίουβ 1 ογαΐυτο οχίδης 'ἰῃ οὐ ἰδηρσυδρο, ἰο θῈ τοπουποθὰ ὈΥ ποθ ψηο ομογῖβῃ ἰῃ6 
ἔοττηθῦ δῃά σοποιηςθ ἴα Ἰαϊίοτσ. Νοτῦ ψοι]ὰ τὸ υυϊδῃ ἴο σθπουποα ἰΐ, 1 τμ6 ΟὨ γι ϑεδη ρυθὶὶς 
νοῦ ]α σοηβοηὶ ἴο ᾿ξ. [ἐ ἰξ ϑυρ!οηίου, οἰοραηίΐ, δὰ Ἰοῆῖγ. [1 οοτηρτίβοβ ἔδτν τνοτάβ ποὺ 
οὐβοϊοῖο, ----ἴδν πὶ ἢ ΘνοΎΥ το} }-ἰταϊηθαὰ οἢ]ὰ. ἀθ68 τοὶ υπάοτβίαπά, Απά Κίηρ «}6:68᾽5 
ἐγβη βίου ἢδ8 ὕθοιι ἰδ (Π6 τοϑϑοῦ ΨΥ ᾿ἴ8 ΡὨΓΕΒΘΟΪΟΟῪ μᾶ5 ποῖ Ὀδοοσηα Οὐϑβο]οία. 
[ μαβ ὕθϑῃ 88 δῃ δηοΐον ἴὸ ἴΠ6 ΕΠ 15} ἰδησυαρο, ψ οι, Ὀοίοτα πὶ τσοσὶς τσᾶβ ὑπαογίδιο, 
᾿δὰ »οθὴ δοῃβίδηξι Βυοίιυδιηρ.᾽" 

16. Ῥγοΐδεδονυ Ε. Ρ. Βάκπονβ ( ἐβίοσῃ θβοσυ (ο]]ρο, Νογί Απιγοτῖοα). “{3ἯὙῈ 
Πᾶν ἃ τηοβῖ Ὄχοοϊ]οηΐ ἰγαπβὶαιίοι οὗἩἨἍ 1π6 δου ρίιγοβ ᾿ἢἴοὸ ΟἿ νοσεῖ δῦ ἰοησυθ. . . - - 
ΤΩ βουπά Ἰοασγηϊηρς δη Ἰυάρστηθης οὗ 118 δυῖμπογς, {Ποῦ ἤγθοάοτη ἔγοτῃ δ βοοίδγίδη βρὶγιξ, 
{πα ῖγ βογυρυΐουβ Πάοἰτῖγ, δηὰ ἐἰ8 τηδήθβεϊς δια ρ!] Ἰ ΣΕΥ ΟΥ̓ ἘΠ6ΙΓ δίν]θ, τὸ ποσί οὗ 4}} 
Ρτγβαὶβθ," 

Νούν ἢ δίδηαίηρ' {π1686 ἀθοΐβῖνο [ΘΒ ΠΆΘΟΙ 165 (0 [η6 ΒΌΡΘΙΙΟΓ ΘΧΟΘΙ]ΘΠΟΥ οὗ 
ΟἿΓ Δυϊμοσ8θα γθυβιοη, 10 18 ΓΟΔΟΙΪΥ δαπητ6α (Πδύ 11 18 ηοῦ ἱπητηδουϊαίθ, δπα 
1Παΐ ἃ Τον 8105 ΟΥ σογγϑοίοη οὗ 1᾽ῦ 18 Ὧἃη οὈ]θοὺ οὗ ἀδδβίγα ἴο {πΠ6 ἔσο παβ οὗ σϑ- 
ἸΙρΊοη, ὑγ ΓΘ 1Ὁ ΟὨΪΥ ἴο βιἴθποθ {Π6 ρογρϑίμδ! Υ τορθαϊθα ον }]8 οὗ [Π6 ΟΡ ΟΒΟΓΒ 
οὗ αἰνίηθ τσονοϊδίϊοπ ; ὙΠΟ, βύπ ἀ  Ο5]Υ ἀἸβγοραγαϊηρ {Π6 νϑ ΓΟ 8 88 08} ἈοοΥ 
ΔΏΒΥΓΟΓΒ ἩΠΊΟῚ ἤᾶνα Ὀ66ὴ ρίνϑῃ ἴο {Π6 1 απίουπαρα ΟΡ] ΟΙΙΟΏ 8, ροῦβονοτα ἴῃ 
ΤΟ ρθδίϊηρ {Π6 1}, 80 ἸΟΠρ 88 [Π6Υ πὰ ἃ νοΥῪ ἔδνν τη ]8- ΓΆ Π5] αἴθ ραβδαρ 68 ἴῃ 
1Π6 δυςΠοΥβθα νοσϑίοη. Βυΐ {Ππᾶΐ ἴ[Π6 δχ δῦ ΓΓΔΏΒΙ Δ ΓΊΟῊ 18 80 ΔῈ} ἴῃ ἰπ- 
ΠΌΙΉΘΓΒΌΪΘ ᾿ηϑίδπορϑ, πα 50 ΔΙ σιοιβ Δηα ᾿ἱποοστοῦ ουθῃ 1π τηϑίοσβ οὗ [6 
Βσμοϑῦ ᾿ππρογίδῃοθ, 88 [0 ΣΟ ΠΥ ἃ ΠΘ6ᾺῪ ὑγδηβ] αὐ οη Δ ΌΒΟΙ αὔθ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ, ---- 
ΜγὸΟδ μοβιίαϊθ ποῖ ἴο ἄθηγ Ιηάορά, θη τὸ ΘΟΠΒΙ ΘΓ [πὸ σϑγν {εῖῦ ἘΒΑῚΙ, 
ἔδυ δ, τυ ΒΟ ἢ 186 τηοβὲ τηϊη αἴθ πα ΒογαρΌ]ουΒ Πα ΌΓΟΓ ἢ88 ῬΘΘῃ 806 ἰο ἤπα 
ἴῃ ΟἿΓ Ῥγοβθηΐ {ΓΑΒ οη ἢ ΠΘΠ νγ6 ΡΟγ ον Θ Βυοἢ αἰ. ρ ΒΗ 64 ΟΥΙ 0108. ἃ8 
Ατομθῖϑῆορ Νονοοιιθ δηᾶ ΒΊΒηοΡ ΗΟΥΒΙΘΥ ([0 Τηθη 05. ἨΟ 1106), ργοάαοίηρ 
υογῃ αἰδεογααηξ Ἰπιοτρτοίδεοηϑ οὗ [π6 δαηια ἰθχί ΟΥΓ ψΟΓΩ͂, χα οδηποῖ Ρυΐ 
6811 ἴο πιΐπα, τὶ ρταθ θ᾽ ἀπα δαπηϊγαίίομι, [86 ᾿πίορτηγ, νυ ]Βάομι, Β46}11γ, 
δη Ἰραγηΐηρ οὗἩ 1Π6 νθη γΆ}}]6 ἰγαπϑίδίοσα, οἵ τ ῇο86 ῥἱουβ ἸΔΡΟΙΓΒ 6 ΔΓΘ 
ΠΟΥ ΤΟΆΡΙ Πρ [Π6 Βοποῆϊ; πῆο, 116 ἘΠΘῚΤ ΓΟ ΓΘΠ66 1ῸΓ (Π6 ϑδογθᾶ δογὶρ- 
ἴᾳΓΟ8 ᾿Ἰπἀποοα [Ποτ το Ὀ6 ἃ5 ᾿ξ6Γ8]} ἃ8 186 γ οου]ά, ἴο ἀνοϊᾷ οὐβοῦΓΥ, Βᾶν6 
Ὀδθη ΘΧΙΓΘΙΊΘΙΥ ΠΔΡΡΥ͂ ἴῃ {Π6 Β᾽ταρ οἷν ἃπα αἰ Υ οὗἁ {ΠΟ ΙΓ ΘΧΡΥΘΑΒΙΟΠΒ ; 
8Π4 στο, ΌὉΥ {πο ὶγ δά μογθηοθ ἴο π6 ΗΘΌΓΘΥ 1ἀΐοτη, ἤᾶν δὖ οἤσθ δηγ ομοΘα 
8η4 δαἀογῃοᾶ οὖν ἰδηρυᾶρθ. Απά ἰπβίοδα οἵ δοὶπρ ὑμραξίθηξ ἴὉΓ ἃ πον 

4 Ὧγ. Α. Ο]αγκβ᾽ β σεδῆρσγαὶ Ρυοίβες ἴο ἷ8 Οὐπιπιοηίασυ οὐ ἐπ Β0]6, νο]. ἱ. Ρ-. 21. 
ηυδτγίο οὐϊοη. 

3 διυδτιβ Ὠ᾿ββογίδι οηβ οὐ ἴπ6 1πηροτίαποο δπὰ Βοβὲ Μειμποὰ οὗ βιυάγίηρς ἴμ6 Οτίσίμαὶ 
Σιδησυᾶροβ οὗ {πὸ ΒΙΌ]6, Ρ. 61. 

8 ΤΏ Ατορογίοδη Μομμὶγ Βονίον, νοὶ. 111. (Μαγοῖ, 1838), Ρ. 224. 
4 Ατηργίοδῃ ΒΙΡ]1οαὶ Ηοροβιίοτγ, νο]. χὶ. (Φῆυδγυ, 1838), Ρ. 6]. 
δ Ῥρῆδρ8 4}1 {Πππ| 15 ΓΟΔΙΠ]Υ ΠΟΟΟΒΘΑΓῪ νου ὰ Ῥ6 το δαΐ, ἰπ (ἢ τιδγρίη οἵ 4}} μ6 ἰαγζον 

οὐϊιϊοης οὗἩἉ ἴδ ΒΙΡΪ6, πον σοπάοεϊηρβ οὗ δυο ῥϑββαβοβ 88 ἴδνε θδεὴ οὐ͵θοϊθα ἴο, ογ ψῃϊςοὶ 
ΤΏΔΥ δάτηϊ! οἵ οπλοηἀδίϊνοη; Ὑθῖο τοπάογίηρε τπϊρῃξ 6 το δου δί πὸ ορεϊοῃ οὗ 6 
οἵ εϊδιϊηςς πιϊηϊβίοσβ. 
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ὑγϑι 8] δ οη, γα 8}.8}} (ἴο δᾶάορύ [86 θῃθγρϑῦς δχργοββίοη οὗ Μίγ. Τοαα) ἰδκθ 
ὉΡ ΤΗΕ ΒΟΟΚ, ὙΒΊΘῊ ἔΤΌΤα ΟΌΓ ᾿ΠΓΆΠΟΥ 6 ἢᾶνα Κηοῦη ἀπά ἰονϑᾶ, 1} 1η- 
σγθαβθα αἀορσῃΐ ; δηα τϑβοῖνο ποὺ ΒΟΥ ἴο ν]οϊαῖθ, ἴῃ τοραγά τὸ 1186], [86 
ΤΌ]6 ΒΊΟΣ 10 ΤΘΟΟΓΩΒ : ---- ὁ ΒΟΒΒΑΚΕ ΝΟῚΤ ΑΝ ΟΙὉ ἘΒΙΕΈΝΌ, ΕΟΒ ΤΗΕ ΝΕ 18 
ΝΟΥ ΟΟΜΡΑΒΑΒΚΒ ΤῸ ΗΙΜ.ἢ 

“ ἩΔΡΡΥ, [το ὮΆΡΡΥ, μαῖῃ οὔν ἘΠρΡ] 18} παίοη ὈΘΘη, δίηοα (ἀοᾶ ᾿ιϑίἢ 
δίνη 10 ἸθαΓηΘα ἐγϑηβ]αἴοΓΒ, 0 ΘΧΡΓΘΒ5 1 ΟἿἹΤ τη οῦΠ6 Γ ἴοπριιδ {Π6 ΠΟΆΥΘΗΪΥ͂ 
ΤΑΥ̓ΒίΘΓΙ68 οὗ 18 ΠΟΙ ψοχα, ἀθ Σγογθα ἴο ἢΪ8 σμαγος 1η [μ6 Ηοῦγον πᾶ ατοοῖς 
Ἰδηρυδοθβ; γγ}|0, Δ ΠΟ ΡῺ ὉΠΟΥ͂ ΤΔΥῪ ΠδΥΘ 1} ΒΟΠ16 Ιηδύζο ϑ Οἵ ΠΟ πωροσίδηοθ 
ὈΠΐῸ 88 ̓ 8 010Π, ἃ8 τηθῃ, Ὀ6θὴ ἀφορὶνθα δηά τηϊβίδκρη, γοῦ {ποὺ μᾶγα 411} {Ὁ}}γ 
ἀ6]νογθα {Π6 ἡ 016 βυϊβίδησο οὗ {Π6 ΘΔ ΘΩΪΥ ἀοοίγηθ οοηίδιποα 1 {Π6 
Ηοὶγν ϑογιρίυγαϑ, σι βουῦ ΔΠῪ ΠΘΓΘΙΟ6Ά] ΓΔ 5]. 0Π8 ΟΥ Ὑ11{Ὁ] ΘΟΥΓΌΡΈΟΠΒ. 
ὝΒ νυ πδῦ ΤΟΎΘΓΘΠΘΘ, 1ΟΥ, 8πη6 ρἸδάμῃθββ, ἴμθη, οὐρμῦ γα ἴο γϑοοῖνο {Π18 
Ὀ]αβθίηρ ! [μοῦ τ τοϑὰ [6 δουίρίυσοβ τ ἢ δὴ ὨυμὉ]6, τιοάοδβί, πα ἰθβοὶ- 
8016 ἀἸβροβιτίοη : 1 ἃ ΜΠ] ΠρΉ 688 ὅο Θα ΌΓΘΟΘ 811 γα Γἢ}8 ἩΓΒΙΟἢ ΔΓΘ Ρ] ΔΙ Η]Ὺ 
ἀοΙνογθα {Π6Γ6, ΠΟῪ ΘΟΠΥΓΑΓΥ ΒΟΘΥ͂ΘΓ ἴ0 ΟἿ ΟΥ̓́Ώ ΟΡ᾿ΠΙΟΠ8 8πα Ρῥγο)υαϊοα68 ; 
Δηα, ἴῃ τηδίίοσβ οὗ ἀἸΠΠ ΟΠ Υ, ΓΘ αν ΠΟΆΓΚΘη ἴο {Π6 Ἰυαἀρτηθηΐ ΟΥὗὨ ΟΌΓ ἔθδοῃ 5, 
δηᾶ ῃοΒα τ1Παῇ ΔΓΘ βού ΟΥ̓ 8 ἴπ [86 Ιμογὰ : οἤθοΚ ΘΟΥΘΤῪ ῥΓΘϑιπηρίπουβ 
τοῦ ῦ ΟΥΓ τϑϑϑοηϊηρ' νυ ἰσ ΘΧΑ] 18. 1086} δρδιηδὲ ΔΠΥ οὗὁἨ [086 ΤΥΒίΘΥΪΟΙΒ 
{τα Πότ γονθδ]θᾶ : δηά 1 να {Π|18 Βοάσοῦ δίζοσ [86 ἐσγαϊῃ 1 [Πα ἰονα 
οὗ ἱξ, νγθ 8388}} ποὶ πι155 οἵ τῃδὺ Κηον]θαᾶσθ τ ΒΙΟἢ ψ 11] τδκα τ8 γγν 186. υηΐο 
ΘαΪγΔΏοΙ.ὔ 1 

(2.) αϊξίοπιδ ὁ ἐδε Αμιλοτὶοοα Ῥεγβίοη, εοἱεδ Ματσῖπαὶ Πεηπάογίησε, απά 
ατγαϊοὶ Ζ οεγεηοο8. 5 

1, Το Ηοὶγ Β1Ρ0]6, οοπίογπὶπρ [πΠ6 ΟἹἀ Ταβίδμηθηΐ δηᾶ {μΠ6 Νὸν : Νονν 
ἰγδηϑίαίθα οαὐ οὗ [Π6 ΟΥρἼΠ4}} Τοηρι68, ὃς ὙΠῸ [Π6 ἔοστ ΘΓ ΤΘΙΒΙ [ΣΟ 8 
ἀΠΙΡΘΠΕΥ σοτηραγοα δηά σουϊβοα ὈΥ μἷ8 Μίδϊθβε θ᾽ 8 Βρ6618}} Οὐτηδηἀθιηθῃΐ. 
[πηργϊπίρά δὲ ᾿οπάοῃ Ὁ Εοδοτγὶ Βαγίκοσ, Ῥυϊηίοσ ἴο [Π6 Εὶπρ᾿β τηοϑὺ Εχοοὶ- 
Ἰθηῖ Μεϊθϑθ. Αππο Ομ. 161]. [0]1ο. 

ΤῊ 15 {πὸ {Π||6 οὗὨἩἍ [πὸ ἔτει εἀὐϊιίοη οὗἩ ἐπ6 δι ῃονβοα ἘΠ] ἸΒἢ σϑσϑίοη: ἱξ 15 τοίδ πο ἴῃ 
81} 186 συ θβοαυδηὶ οαἀϊίοηβ, (ἢ βρε] Παρ θοΐηρ τηοἀογηϊβοα, ἀπα “ οοτητηδηά ᾿ θοϊηρ ΞΡ 6ι1- 
τυϊοά ἴον “ οὐπγαπάοιπιοηϊ. Τὸ {ἰι}5 οαἀϊεϊοη ἴογα ὅτ ργοῆχοαὰ, 4 (ἰδ]οπάδν οὗ 1,6β8οη5, ἴῃ 6 
Οεπηοδίορίοδὶ Ταῦ] 68 δϑοσιθοὰ ἰο 1π6 ἱπάυδίτίοιιβ δρτίαυΥΥ Φομη ϑροθα, δηὰ δι} οηρτανρά 
ΤΩΡ οὗ ὐδῆδδῃ, ἰοζοῖθοῦ τὶ τ δῃ δἰ ρα ροιῖςαὶ 1158 οὗ (Π6 ρΐδορβ τηοητοποα ἴῃ 6 δοιὶρ- 
ἴωητοβ. [εὲ Πδ5 ἃ 5π|4}] ςο]]θοίϊίοη οὗὨἩ πίπα ᾿πῃουβδηἀ ρμϑγϑὶ οἱ ραβϑᾶρθβ ρυὶπίοθα ἴῃ (Π6 τηδγρίη, 
Ὀυζ πο ἙςΠχοποϊοσίςαὶ ἀδῖοβ. Ὅμιο ἢγβίὶ χιδγίο δα! τοη ἀρρθαγοα ἴῃ 1612 ; {πε ϑοσοπά, [0] 1ο, 
ἴῃ. 1615. ΑΑἍὄὔ ἔδο-βίτῃο οὗἵἉ ἐπ6 οἀϊείοη οὗ 1611 τψῶβ Ὠϑμαβουηθὶυ ῥγὶπιθά ἴῃ αυδτίο, δὲ {π6 
ὕὐηϊνογν Ῥσεβε, δὲ Οχίογά, ἴῃ [Π6 γϑᾶγ 1888 : δηὰ ἃ βεδυ τ} οβαϊτῖοη, 18 [Π6 τηδυρίπαὶ 
τοπάογῖηρε δηὰ ράγα οὶ ρϑαβαροβ οἵ ἐδθ ἢτγβὲ οαἀϊτίοι, δρρεϑαγϑθα ἴγοπι [8:6 5816 Ῥτεβ8 ἴῃ 1807, 
ἴῃ ἔνο νοϊυτηθθ αυδσίο. ὙΠ τηδτσίηδὶ τοπάδεϊηρβ δὰ γοίθσεποοθ ὅγο ργιπίθα ἰοροῖποσ δὲ 
ἴ Ρερίηηΐης οὗ ἴδ ἢτβὲ νοϊυτηθ. Α πιβρηϊῆσοηὶ ΠΟΥ͂ ΟΥ̓ {π|5 δα! ἰοη ὁπ [ΠΟ Κ ρᾶροσ, ἴῃ 
ἴνο νοϊι πλθ5 τουδὶ ηυδτίο, ῖ ἢ [6 αυϊοχταρῃ οὔ} 5 Μδ)᾽εϑίν Κιησ ὙΠ] ατὰ ΕΥ̓. (το Βοπὶ τἰ 
᾿δὰ ὕδθη ρτοδοηϊρὰ τ] Πυκα οὗ ΟἸδγθηοθ), 15. ἴθ 1π6 Ζἰῦτατυ οὐἁ {π6 Βτ 8 ΜαδβοιιΣ, 
ἰηῖο τιὶοἰι ἰξ ραββθᾶ, ὈΥ ρυτοῆαβο, ἔγοτα ἴπ6 ΠΠΌγατΥ οὗ πὶβ ἤογαὶ Ηἰρἤηοθ9 ἴΠ6 ΠυΚα οὗ 
ϑυβδοσ. 

ι Ζοπ βου Ηἰβϑῖ. Αςο. ἰπ ἴη6 οοποϊυάϊηρσ ρασαρσγαρῃ. Βρ. αἰβοη 8 Ὑσαςίς, τοΐ. 11}. 
Ῥ. 100. ; 

3 ΤΏ γτοδάοσ ψῇο ἰ5 ἀδβίγοιιβ οὔ ρογυβίης πιοσθ τηϊπαῖο ὈΪΡ] ορταρ οὶ δοοουμὲβ οὗ {{6 
ἘΩ 5 ΜΝ ογβίοηβ οχοουϊοὰ δηΐογῖον ἰο Κιηρ «6655 (οΥ {ΠῈ δυϊηοτβεὰ ΕΣ ρ]}15}}} γογβίοη οὗ 
ἴπο ΒΙΌΪ6 5 σοίοιτοα το 1,6 νν 158 Ηἰϑἴοτυ οὗ ἴῃς ῥτίποιραὶ Ττιδηβαιϊίουβ οὗ ἴα Β}0]6; Ὧγ. 
Οοιίοπ᾿5 [,131 οὗ Ἑιοι5 οὗἩἉ (86 ΒΙδ᾽6; Ὦτγ. Ὠιράϊο Εαϊείοι οὐὗὁἨ Ηδγθογια απὰ Απιθϑβ 
ΤΥΡρορταρῃὶςαὶ Απεϊαιεἶε8, οὐἁὨἨ νον σγοτῖκς ἕουγ νοϊυσηθ5 ἤδνα ὕθθη Ρυ βῃοα ; δῃὰ το Μν. 
Απάογφοη β Απηδὶϑ οὗ ἴμ6 ΕἘσ 8} Β.0]6, νοὶ. 11. ρρ. 365---ὅ588. [τ ρρ. 582---540 πα [ιᾶς 
Βίνοῃ νατίοιι5 ἱπιογοβίίηρσ ρϑγε σι δγβ τοϑρϑοῖηρ [Π6 ῥτϊπίηρ οὗἉἨ ἴῃς ἘρΊ 5 ΒΙΡ]ς 1πὼ δοοῖ- 
ἰδηά. 

Η 2 



100 Μοάογη Ῥετβὶοηβ 06 ἐδ ϑογίρέμγεδ. [ὃῬαγὶ 1. ΟἈ. 1. 

Ιπ βοπῆθ οὔθ νϑσῪ Ὠυτηθσγουβ δα  ΠἸοἢ5 ργιπίθα θαΐνσοοη [Π6 γθδγβ 1698 δπὰ 1685, 8Δῃ 4] ἴογα- 
(το 15 ᾿ηϊγοἀυορὰ ἴῃ Αςίξ νἱ. 8. ; ὙΠοΓο, ᾿ῃδίοδα οὗ ννξ πιαν ἀαρροϊπί, χε τοδὰ ΥὙὲ πιαν αρροϊηί.} 
ΤῊΪ5 αἰϊογαιϊΐοη μᾶ5 θθθη σμαγροὰ ρου {πὸ ᾿πἀοροηάεοπιβ ἀυτίησ [π6 ἔἴπλο οὗ τόσην 61} 5 ἀϑυτ- 
Ῥαϊΐοῃ ; δυῖ, ἃς 1η6 ἔτος Β10]6, ἰπ Ὠ] ἢ ἴἴ τγα5 ορβογνοά, 15 ἔμπας ῥυϊπιοα δἵ (ὐδπιθγι ἄρο ὈΥ 
Βυοκ απ Παπὶοὶ, ἴῃ 1639, (το τᾶ γονιθθὰ, ὈΥ τουδὶ σοπηπιδηὰ, ὈΥ Ὦτ. αγά, Ὧτ. 
Οοςά, Με. Βογβ, Μσ. Μβϑάρ, δπά οἱβὸῖ ουυΐηθης βοῃοΐητβ,) ̓  11 15 ἴὴ 4}} ὑτ δ} }ΕΥ ΔῺ ΟΓΓΟΓ 
οὔ {6 ργϑββϑ, ίίπουϊ δὴν ἀοβῖρη ἴο ἔμ ουῦ ΔΩ Ῥϑγίϊοι]αῦ ρατίγι ἢ [Ιπ 1653, δη δαϊτοη τνᾶ8 
Ργϊηϊοὰ ὈγῪ Φοβη ΕἸ6]ὰ, δὲ (διαυσι άρσο, ἰπ 94τηο., .Ὑ Β]Οἢ 15 οὗἨ οχίγοπιθ ΓΑ Υ δπὰ ὑοϑιΐγ : 
ἰι 15 οἰ ϊρά πὸ Ῥεαγὶ Βὲδίε, ἴγοτα 1116 νϑῦν 51η4}} ἴγρα τ ἢ τς ἢ ̓ἴ τψα8 ρτὶ πιο, Ὀὰὺὲ 15 ἀ15- 
στιασοὰ ὈΥ ΥΘΓΥ͂ ΠΕΙΏΘΤΟΙΙΒ ουγαίβ, βότὴβ οὗ ψἈ]Οἢ ὅτ οὗὨ ἱπηρογίδηοθ" Αἢ ἱπηϊϊδιϊοη οὗ ἵἴὲ 
ὑγ85 τηδάθ ἴῃ Ηο] ]δηά, ἴῃ 1658; θαϊ {πὸ ραπυΐηθ δα ἰοη 15 Κποτῃ ὈΥ Πανῖηρ [ἢ ἔουν ἢἤτϑι 
Ὀ5881πι8 οὔ ἃ Ῥαᾶρϑ, ψιῃουΐ ἰυγπϊης ονοσ. [ΙἡἪ 1660, (Π6 88πι6 ρτίηϊοῦ οχϑουϊρα ἃ βρ᾽ οηαϊά 
(01 1ο οἀϊείοη οὗἩἨ ἴπ6 ΒΊΡΙ]ς, συ μϊοὴ 85 1] εἰταῖθα τὰ ἘΠογορταρ 641 ρ]αῖοβ, ορτανθα ὈγῪ 
Οαρυ, δὴ ϑιλϊηθηΐ αγιϊπὶ οὐ ἐπαΐ τἶπηθ ; ἢο α͵50 ργ θα βενογδὶ οἴπον αἀϊεΐοπβ 'ἰῃ ὅνο. δπὰ 
19 πιο., Ὀὰὲ {ΠΟΥ ἅγα ποῖ σοῃβιἀθγρα 88 ΤΥ̓Ροβταρἢ!οα] οὐσὶοϑ εθ5. Ετοπὶ ἴπΠ6 τίτηθ οὗἁὨ ΕἸο]ὰ 
ἴο {π6 οπὰ οὗὨ τπ6 βονθηίθθη σου, βονοσγαὶ ουτίουβ ἦσαι ΒΙΡ]65 ογο ρῥυϊηϊθὰ, τ ἢ ]ΟἿ δγο 
ἀοηῃοπιϊμαϊοα ρὑγεαολὶπο ΜΒίδ᾽65, ἔγοτα ἴπῸ 86 πιδάθ οὔ ποτ ἰπ ἴῃ ρυ]ρὶξ ἀττῖηρ {πᾶξ ρετὶοά. 
ΤΌΘ τΥρορσταρῆϊοδὶ οχθουϊίοη οὐ {Ππ|θῖ 18 νΟΥῪ Οἶθασ, (Π6 ἔγρο ὑοὶηρ ἃ ὑὈτοδά- βορὰ ]Ἰδιζοτ, 
προη πη ραροσ, τ ἢ ἃ ἴδ τοδυρίηαὶ ποῖρθ5, τ Ὠ]οἢ σίνοβ ἐἤθτὰ ἃ ΞΌΡΟΓΙΟΥΥ͂ ΟΥ̓́Τ τῆδηγ οὗ 
τθὸ (Ποῖ δηὰ ΒρϑανΥ νο]ιπιθ5 {πα πᾶν βἴησθ ὕθοη ρυϊηξθα. [1π|1688, {μ18 γϑηβιδίϊοη τνῦ85 
εσοττοοῖρα, δηὰ τοδΥ τοίογθηςος ἴο ρΆγ8}16] ἰοχίβ ψοσο δα ἀρὰ Ὀγ Ὠγ. ϑοαίϊοτροοῦ ; {π6 εἶτο- 
ΠΟΪΟΘῪ ἴῃ {Π18 οἀϊίοη ἰς σίνοη, ᾿πτουρπουΐ, ἔγοπι ἴῃ6 τα οἵ (Π6 σγοαϊίοηυ. Απὰ ἰῃ 1701, 
8 ΨΟΤῪ πε οἀϊεῖοη νγᾶβ ρ00 18ῃ6 4 ἴῃ Ἰαγρο 0110, ἀπάφν πα ἀϊτεοεξίοη οὔ τ. Τοπίθου, δτοῖ- 
θῖβῃορ οἵὁὨ (ππίογθυτγ, τ σὨσοπο ον 81 ἀδίο8 θαβοὰ ρυὶ πεῖραν οὐ Αὐοδῖβῃορ [7586 
σΠγΟΏΟΪ ΟΣ, δηᾶ δὴ ᾿ἱπάθχ Ὀγ Βίβῃορ []Ἠογά, δηὰ δοσιτγαῖα ἴ40].5 οὗ ϑδεγιρίυτο ν εἰ ρῃῖ5. διά 
τοόδϑυγοα Ὁγ Βίσῃορ Ουπιθεγ μα ; Βαϊ {Π|5 οἀἰ το. 15 καϊὰ ἴοὸ δρουπὰ ψ ἐγρορταρὶοαὶ 
ΘΥγοῦβ. “Αἴοσ ἴπ6 τονο]υτίοη ὑ ἴῃ 1688, “ἴΠ6 νΟΥΥῪ ἤγβὲ πο δυο ἢ ΠΟ Ἰοο Κ ΔῊῪ σοχηΐζδηςοθ 
ΟΥ̓ [Π6 σατο θβϑηοσβ οὐὗἁὨ ἴΠ6 ρυὶν] σοὰ ρῥτιπίθιβ οὗ τς Β10]6, Ὀοϊοηροά ἰο {πὸ ἤουβε οὔ Ηδι- 
ονγ. Οὔδοτγρε ἴ., δ ανὶησ Ἰηΐογτηθα ἢ Π56}} οἡ ἴπὸ Ξυ  οςί, ἰδουθα τῃ6 [Ὁ] ον ηρ οτάοθγβ ἴο 
ἴπὸ ραϊθηΐθοβ : --- 1, Τμαῖ 411 ΒΡ 165 ῥτϊηϊοα Πογραοῦ 584}} θῈ ὑροη 85 ροοά ρβροσ, δἱ ἰϑαϑῖ, 
ἃς ἴῃ Βρθοϊπχθῃβ (ΠΟΥ δα! ῖοα, 2, ΤΏδὲ {πον ἰοσυ ψ τε Ἰοάρο ἴουσ σορὶθβ ἴῃ ἴῃς ἵτο 
ϑεογρίαγι δ᾽ οἵ σος, ἴῃ ἴΠ τορίβιγυ οὐὗἁἨ τΠ6 Ατοθίβιορ οὗ Οδηίογθιγυ, ἀπά οὗὨ 16 Βίβῃορ οἵ 
Ιοάοη. 83. Τιιαὶ {ΠΟῪ 51}4}} δι ρΙΟΥ 50 }} οογγθοΐοτβ οὗ {π6 ὑτοθβ δ5 58}4}}] Ὀ6 δρρτονρά 
οὔ γ΄ 1686 ἵνγο Ὀἰ5Πορ5. 4. Γπαὶ (ΠΟΥ ῥτὶπὶ ἴῃ (ῃ6 {π|6 ραρθ τπῸὸ οχδἊοῖ ρτίςθ, δὲ ψ θοῇ 
8 10ἢ θοοΪς ἴο ἴο θῈ 8014 ἰο {π6 ὈοοΚβο]]οσβ. ΤΉδβο οτάθτβ, ἀαϊοα 941τ Αρτὶ], 1724, τηυβὲ 
ᾶνα Πδα δοπιο εἴδει, (πουρῇῃ {ΠΘῪ οου]ὰ ποῖ μοβΕ1Ὀ]Υ τοᾶσ (Πα τοοῖ οὗ ἴΠ6 ᾿πβοοῦγδον. ὃ 
Το Ἰδῖοβὲ δὰ ταοβὶ σοιρ]οῖθ τον ]βίοῃ οὗ ΟΌγσ δυϊποτίνοιὶ νουβίοῃ 15 (μδὲ τηδάθ ὕὉγ 16 εν. 

Ὧν. ΒΙανπου, ἀπάον ἴμ6 ἀἰγοοϊίοη οΥ̓ [ΠπΠ6 ὙΊσ6- ΟΠ ποο]οτ δὰ ἀοϊοραῖος. οὗὨ 1. ΟἸαγοπάοῃ 
Ῥγτοβ8, δ Οχέογά. ἴῃ τῇ ϊβ οαἀϊτίοη, ψῃϊ ἢ ττᾶβ ῥγϊηϊοὰ οι ἢ ἴῃ αυδτῖο δηὰ ἔο]ϊο ἴῃ 1769, {6 
Ῥυποίμαζίοη '᾿νὰ5 ἸΠΟΤΟΟΡὮΪΥ τον β8οα ; [Π6 τνοτάϑ ὑγιᾶ ἴῃ Παϊοα σοῦ ὀχϑιηϊποὰ δπὰ δοῦ- 
τοοῖρα Ὀγ ἴ86 Ἡοῦγοενν ἀπά Οστοοκ οτἱρίπαὶβ; [6 ϑγοόρενγ παπιεβ, ἴὸ 16. οἰγπιοϊοσν οὐἁἨΘ ψῃϊς ἢ 
4} 1:8] 0 ῃ5 τὸ τηδάς 'π (88 ἰοχῖ, ψεσο τταπβ]διθα δηὰ οηϊογοᾶ ἴθ {πῸ τηδυρὶη ; ἴπ δισππιαγὶεε 
90 ολαρέετε, διὰ τειππίτρ {{{|ε6, αἴ ἴῃ ἴορ οἵ δας ρᾶρθ, Ἴοοττοοϊθά ; βοτῃο τηδίθχίδὶ οσσοῦβ ἱπ 

᾿ ΤΗΘ οἀϊτίομβ ῥγιηϊοά ψῇἢ (18 οτγδίατη τὸ δς (] ον: --- “ Τπαΐ αἱ Οδπιυγίάρο, 
1638 ; ἐπδὶ δὲ (ἱαπιῦτιάσο, ἴῃ 8γνο., ὉΥ Φοῦπ ΕἸο]ὰ, 1660; δὲ 1 ωοπάοη, ἴῃ 2410... ὉΥ ἴπ6 
Αβεῖχης οὗ 7. Β1Π, δηὰ (μνβίορμον Βαγίον, 1674; ἰῃ ὅνο., ΒΥ 7. Βε}}, Τῆο. Νενοοτῦ, 
δηὰ Ἡεη. Ἠ]118, 1679, 1680; ἰπῃ ὅ8νο.. ΌΥ ἴῃς ΑϑΞβίφης οἵ 7. Β611, απὰ Τῆο. Νενοσπιῦ, 
1685 ; αἱ ΕαΙΠθυΓρῃ, ἴῃ ϑνο., Ὁ Απάτοεν Απάρτγβοη, 1673 δπὰ 1675 ; δῃὰ δὲ Απιβίοσγάδῃι, 
ἴῃ ἰοἷτο, 1679." --- ον δ᾽5 Ηἰβίογν οὔ Ἐπ 5 ᾿Τγδηβίδιϊοηβ οὗ ἴῃς Βἰδ]6, Ρ. 340. 

5 ΚΙΕΡυτγηΒ “ Ἰϑδηρόγοιιβ Εἴττοτβ 1π βοῖηα ἰδέα ῥχϊηϊοά Β10]685," ρ. 6. ᾿οπάοῃ, 1659. 41ο. 
8. ΑὨοΙεσ πηδίθγι αἱ ΘΥΤΟΥ ἢδ85 σγορῖ ἰῃϊ0 τηδὴν τιοάδγῃ φαἀϊοης οὗ ΪΠ6 Επρίοῃ ΒΡ] ἵπ 

1 Τίπν. ἱν. 16.. σιθτο γα τοδα 7άκλε λεεὰ μπίο ἐλψδεὶ ῇ πὰ τῆυ ἀοοίγίπε, Ἰηβίοδα οὗὨἨ ΤΗῈ ἐοε- 
ἐγὶπε. Τῆο οτἱρίη οὗἉ 1ἢ15 τη ϊβία κα (ἢ σ ἢ 1Π6 δυῖποῦ οὐ 1π|8 σοῦ ἢ85 ἔουπα ἴῃ νατίουϑ 
βἀϊείοηϑ ῥεϊηϊθὰ μεύνθοη {Π6 γοαγ 1690 δπὰ {Π6 σοπιηπγοποοιποιῖ οὗὨἁ ἘΠ6 ργϑβοπίὶ σθηϊυσυ) ἰξ 
18. πον ἱπηροββἷο ἴο δϑοογίδιη, [11 νγ88 ἢγϑὶ ροϊηίθα ουέ Ὀγ ἴΠ6 δταϊποπίὶν Ἰοαγποά Βίθμορ 
Ἡοτβίου. 

4 ν, Ὠ᾽ Ἴβγδοὶ: μδ5 δὴ Ἰηςοτοδίϊην δγίϊοϊα οα 1ῃ6 δῆοτθ ῃἠοιοϑα ““Ῥρασὶ ΒΙΌ]6ς απὰ δ1χ 
Ὑπουβαηὰ Ετταία," ἴτοτῃ ψ ἢἱσοῃ (Π6 [ο] ονης; ᾿πβίδῃσθβ ὅσα οορίθα --- ἤοπ;. νἱ, 15. “Νεῖϊ- 
1δὸν γἱ6] ἃ γα ὙΟΌΥ τηοτΊ θ. 8 ἃ5 ἱποίγαποη5 οὗ γί σλέεοιιϑηπεδε ηϊο 51η ; "..--- ἴογ μησίσλέεομδηεες. 
--1 ον. νι. 9. “Κπον γε ποῖ ἰπᾶῖ (Π6 υῃτὶρῃίοουθ 4λαὶϊ ἱπλετίέ ἴῃς Κιηράοπι οὔ 
Οοῦὐ Ὁ".--- ἰοτ 4λαϊ! πο ἱπλεγὶί, “-“ ΤὮ!5 ἐγγαίμηι," Μγν. Ὁ, τουιανυῖκβ, ““βογυρά 48 πε ἰοιιπάδ- 
τίοη οὗἨ ἃ ἀδήρογοιιβ ἀοοίσί πο ; ἴον τῦδην Ἰ εγιῖπο5 ὑτροά 1116 ἑοχὶ ἔγοπι τς σοτταρὶ ΒΊΡ]6, 
Αρηϊηϑὲ [ἢ ΤΟρΡτΟΟΙ͂Σ οὗ ἃ αἰνίπο." (το 165 οὗἩἨ 1 ἰτοταῖυτε, (24 δογῖθβ,) νοἱ]. 11:1. Ρ. 818. 
Το τὸ ἔνο ρτγοοοάϊηρ ἱπϑίδηςοϑ ῬγὙὸ τᾶν δά, {πᾶὶ ἴω Ψοἤη ἰχ. 2. ἴπ6ὸ τινοτάβ “ ογ τολὸ λαίδ 
ορεπεῆ Ὺὶδ εγεβ, ιοεὲ ἄποισ πο," ᾶτὰ ὙΠ0}}Υ οὐ πίθα. ἘΚ ΊΙΡυτη᾿ Β ““ Ὁδηρογοιβ ΕΤΤΟΥΒ ἰπῃ 50ΠΊ6 
ἰδῖθ ρῥτιπιοά Β10]65,᾿" ». 7.) 

5. Απάογϑθοπ᾽ β Απῃα]β οὗ ἴπ6 ΕΠ] ἰδ} ΒΙΡ]6, νο]. 11. Ρ. 560. 



ϑεοῖ, Υ11. Κ 8.1 Ἑπσιιθὴ γοϊεδίαπέ Κογδίοηδ. 101] 

186 εοὐγοποίοσῳ τοοιϊοά ; δῃηά [Π6 τηασγρίπδὶ τοίδσθῃμοοθβ τοῦ το. σδτηϊηρα δηα ςοττοοίοα, δπὰ 
ἐλὶτέψ ἰλομδαπά ἴθων ἀμπαάγεά απὰ πίηείν- σε πεὶσ τοϊεγεηοεα σοῦ ἱπδογίθα 1 ἴῃ6 τηδυρῖη. 
Ἐτοτη ἴΠ6 δἰηροϊαν ραῖῃβ Ὀοβίονοα, ἰπ οσγάοῦ ἴο τοπάθσ {Π|5 θα τἶοη 88 δοουτζαῖθ 85 ροβδί "ἷθ, 
1 585 Ὠἰτπογῖο Ὀόθη σοηδιἀοτθὰ ἐλε δίακαατα εὐϊίϊοπ, ἴτοτη τ ἢ ἢ 411 βυρθοαυθπς ἱτηργοββίοηβ 
ἤαν Ὀθθῃ δχϑουϊθα. Α ἕἔεδιν οορίε8 οὗἩ (6 ηὐυδτίο οὐἀϊίοπ σσογα ρῥσγιπίθα οὐ τὨϊεῖς ΡΘΡΘΥ, 
ὙΠ ΙΟὮ ΔΙ ΠΟΥ͂ ΝΕΓῪ ΓΑΓΘ: ΠΟΘΙΪΥ ἴῃ6 ψῇοΐα ἱπιρτοββίοη Ὠανίηρ Ὀδοη ἀφοίτογοα ὈΥ ἢτο. 

ΝοινΠδιδηαϊηρ 1Π6 στοαὶ ἰδθουγ ἀπά δεϊθηϊίομ Ὀεβίοσοὰ ὈΥ Ὦτ. ΒΙαγμου, ἢἷ8 οαἀϊτοη 
τηυδὲ ποῦν γἹ6 ἃ τ1π6 ρα]πὶ οὗὁἩ δσούγβϑουῦ ἴο ἴπΠ6 υϑῦῪ ὑεδυβιϊ δηα οοττεςὶ οαϊτίοη Ρυ] ποὰ 
ὃν Νφξβονβ. Εἶγτο δπὰ ϑδίγαῃδη, "5 Μαϊ θεν Ῥυϊπίοσβ (υὲ ργϊπιοὰ ὈὉγ Μγ. Δ οοα(Ἀ}}}, ἴῃ 
1806, δηὰ δραΐῃ ἴῃ 1818, ἴῃ αυδτῖο ; 85 ποῖ ἔδσεσ ἴπδὰ ὁπ πυηάτοα δηὰ δἰχίθοῃ οὐτοσβ 
ὝΨοτο αἀἰδοονογοα ἴῃ οοἰ αι {π6 οἀϊτίοη οὗἩἨ 1806 ψῖ Ὦγτ. Β͵ αὐ που 5, πὰ ομθ οὗ ἴπεβθ 
Θγγοῦβ τγῦ88 δῇ οἵηἰββίοη οὗ Ἴοῃεἰἀογαῦΐα ᾿τηροτίδηςο. ἢ Μέεκθῖς. ΕΥτΘ δα ϑίσβηδη 5 θα τἰοπα 
ΤΩΞΥ ἱπογοίογο Ὀ6 γοβραγάθα 85 δρρσοθοῃίη 85 ΠΑΡ 85 ροββι]6 (0 νῃδὲ ὈΪΌΙΙΟ στρ τ5 ἴθυση 
ΔῊ ἱἐπιπιασμίαίε ἐεχί. ΟἾἿΥ οπε ογτδαίΐυσῃ, σψὸ Ὀοίϊενο, μ85 ὕδθη αἀἰβοονογθὰ ἴῃ ἴπε βαϊοη οἵ 
1808. Τα [Ὁ] ον ραγιϊου διβ τοϊδίϊνα ἴο ἴπὸ δϑονθ-τηοηοηοὰ 1οπάοῃ δἀϊοη5. οὗὨ 1868 
ΒΙΊΡ]6 πᾶν ΡῈ ποῖ υμδοσορίδυϊα ἴο ἔπ Ὁ] ΠΟ ΊΑΡὮΪο4] τοαάοσ; δὲ [Π6 βάτὴθ {ἰπιὸ ἴπογ πὶ] 
88ον τΠδὶ {πον οἰ δἰ πὶ ἴο ὍΘ σοπδιάογρα 85 βίαπαδγὰ δα! ἰοῦς δγὰ ποῖ δ᾽ οσοίποσ υηίουπάοα, 
-- Τὸ θοοΚβ6]]6γ5 οὐὗἁἨ {Π6 τῃϑίγορο δ, μανυϊηρ δρρὶ θὰ ἰο ΗἸ5 Μα)οβίν βΒ Ῥγιπίοσβ ἴο ὑπάεγ- 
ἴδιο ἃ βαπάβογμ ραϊίοη οὔ ἴπς Β10]ρ, οοπῆσεὰ 1π6 ἐχρουϊίοη οὗ ἴ το Μσ. σϑοσρο Ῥ͵οοά- 
ἔλ}} ἴῃ 1804. ΤἼδ ΘΟΡΥ ργϊηϊοὰ ἔγοτι νγδβ [6 ἴῃ 6 ουττοπξ Οδιηθτὶ ἀσο αἰ ῖοη, τ ἢ πνοῇ 
Μν. Μὴ. οαϊείοῃ αρτοθαβ ρᾶρο ἴον ρᾶρθ.0 [ΐ νδς: αἴογινατάβ τοδὰ ἔνίοθ Ὁγ ἴπΠ6 Οχίογά ἰἱπ|- 
ῬΓοβδίοη ἴμθη ἴῃ υ56, 8ηα [ἢ ῥὑσοοίβ ψνογ ἰγδπειηϊἰοὰ ἴο ἴῃς Εεν. 1 ,δυηςοϊοῖ ϑῃαγρο, ὈγῪ 
ὙγΠοπὶ ΤΟΥ πετὰ γοϑα ψἱἢ τ. ΒΙαγπογ᾽ 4ἴϊο. οἀϊτίοη οὗ 1769. Αἶοτγ ἴπε ῥγοοῖβ γοϊαγηδὰ 
ὃν Μν. 8. ἴον ῥγδββ πδὰ ὕδϑὶὴ οοτγροῖϊθα, [πΠ6 ἴὌΌστβ ψοτο ρἰδοθὰ ὕροὸρ ἴΐὸ ρῥσοβα αἱ νυ ϊοῃ 
πον σσογὸ ἴο Ὀ6 ψογκαα, δῃα δῃοίῃου ὑτοοῦ ψχᾶβ ἰαάκοῆη. 7}15 νσᾶβ τοδὰ Ὁγ Μτσ. ὙΥοοα Ὁ}}" 5 
δι ρον πἰοπάφηϊ, δὰ δἤογναγαβ Ὁγ Μτ. ΝΥ. διπιβοὶ ἃ, σι Ὧγτ. ΒΙαυ πον 5 οἀϊιίοη, δὰ δὴν 
ΘΙΤΟΙ [Πδῖ πδὰ γον ουβὶν θοςαροὰ τοῦ Ἴοτγοοίοα ; ἔδα ἔοτιηβ ἤοϊ δανιης Ὀθεοῃ τοιηονοα 
ἔγοτα ἴῃ6 ργο55 δον ἴῃ δ5ῖ ὑσοοῖξ "δὰ ὕδθϑη ἰαΐκοη οἢ Βγ 115 Ῥγοοδιυίοη, ἔΠοῪ ἀνοϊάἀρά 
6 ἀδῆρον οὗἨὨ ΟΥΓΟΙΒ (8 ἀΔηρῸΓ ΟΥ̓ γετῪ ἔγοαυοπῖ ὁσσυτγεηςθ, δηα οὗἩ πο 5:18}} πιαρηϊϊἀε), 
ἉΓιδὶ πα ἔτοτι 1Π6 τοτηουαὶ οὗἉ ἴῃ ἴοσπιθ ἔγοτη 116 ῥγοούςῃὑτοξβ. ἴο ἴΠ6 ργϑβδοβ. οὐ ψῃΟἢ ἴ[μὸ 
βῃθοῖς τοῖο ἤπα]ν νοικοά οὔ, ΟΥ̓ (5 εἀϊτίοη, ν ῃἰςσ ττᾶ5 γοδαν ἴοσ ρυ ]!οαϊϊοη ἱπ 1806, 
ἤνς πυπαάτοά σορο5 ψογα ῥτγηϊοαὰ οὐ ἱπιρογίαὶ 41ο., το τῃουξαπα οὔ τογϑὶ], δηά ἰἤτες ἱπου- 
58η4 οη πιϑαΐϊιτ αυδτίο 5σϊχθ. [ἢ ἴπε σουγβο οὗ ρῥυϊητηρ [Π15 φαϊεῖοη ἤτοπι ἴῃ. (δταρτι σα 
ἙΟΡΥ͂, 8 στοδῖ Ὠλ ΘΓ ΟΥὗὨ ΘΟΥΓΟΙΒ ἴῃ (Π Ἰδαῖον νοῦ αἸδοονογοα δηὰ οογγοοῖϊθά. Τῇ ]Ἰ,οπάοη 
δαϊπίοη οὗ 1806 ὑεοϊηρ εχ διιίοα, 8 ΠΟΥ ἱπηργο βίο τᾶ ΡΣ ἰἴ0 ῬτθδΒ 'π 1810, ψῇῃϊοί νσὰβ 
Ἄοοπηρίοιοά, τ οαϊαὶ Ὀοδυῖν δῃὰ βδοσυγδου, ἴῃ 1812, δ ρυ] 15ποα ἴῃ 1818. [1 ν}}} στὰ- 
τιν τῆς τοβάογ ἴο πον, πὶ {πο οαϊτίοη οὗ 1813 Βα8 ὕδθη τοσοτηπιθ ἀθὰ ὕν ἴπΠ6 Οδποσαὶ 
(οπνοηίζίου οὗ ἴπΠ6 Ῥτοίεξίδηι ΕΡρίβεοραὶ Ὁμπυτγοῖ ἴῃ τς []ηϊτοὰ ϑιεῖος οὐὗὁἨ Ατμεγίςα, ἴοὸ 6 
ϑάἀορίοα 45 ἐλε δίαπαατα Ε αἰξίοπ ἴο Ποῖ {αΐυγα οἀϊείοης οὗ τὸ ἘΝ μ 5 Ψογβίοη οὐ {6 
ΗοΪγ ϑοετὶρίυγοβ (ον ἰπ6 υ86 οὗ [Π6 τηρτηρογβ οὗ (δὲ στο ἢ) δγο τὸ θ6 πηδὰθ σοπέοσπηδυ!θ. 
-- (“ουγηαὶ οὗ {π6 Ῥτοςσεοοάϊηρσε οὗ {ἶπ ΒΊσμορβ, ΟἸοσῶγ, δπὰ 1, διῖγ οὗ τς Ῥτοϊεβίδηι Ερὶδ8- 
ἐορδ] (πυγοῦ ἴῃ ἔμπα []πηϊεὰ δεαίοβ οὗ Απιοσγῖςα, ἰῃ ἃ ρϑῆεγαὶ οοηνοηείοη πο]ά ἴῃ {πὸ οἰἰγ οὗ’ 
ῬμΠΠ]δαοἰρ να, ἔγοπι ἔα 161} ἴο ἐπ 241}} Νίαγ, 1820, Ρ. 54. ΦΔουτγηδὶ οὗἩ ἴῃ (οηνοηίοηυ οὗ 
πὸ 5Ξδᾶτὴη Οδυτγοῖ ἴῃ Μάαγ, 1823, ρῥ. 101.) 

ΟΥ̓́ΙΒε νασίοιιβ δἀϊῖοης οὐ [ἢ δυϊμοτιςοα Ερ 5! Ν γβῖοι, ρα] δ οα τ᾿} ράγα]] οὶ ἐοχίβ, 
ἴΠοδο μτιηϊεὰ δἱ (διιδγιασο ἴῃ 1837, ννἱτὰ τρὰ μογάθτγβ, ἰὼ ἔν ο Ἰαγρα νοϊυτθ8, (8 πηϊαυς 
ΠΟΡΥ οὗ νῇ οι, παρ βο ΕἾ ρῥεὶηϊθὰ οὐ νεϊϊιιη, ψγὰ5 ργοβθηΐϊοὰ ἴοὸ μὲς Να)εβὶγ υεδῃ 
Ὑιςοϊογῖα.) 4150 8 ἙΟΡΥ ἷπ οὔθ νοϊυτηθ ηυδτῖο, δη Δποῖποσ ἴῃ ἰαῦζε οεῖανο ἴῃ 1838 ; δῃὰ 
᾿κοννῖδα ἐπα 1068 ργϊπῖοα δὲ Οχίοσά δἷοσ {πὶ οὔ )γ. Βίαγιον, ἴῃ 1769 ; δηὰ {δπαὶ οὗ ΒΊσμορ 

.Α ἢ} δοοουηῖ οἵ Ὦτ. Βίανπογ᾽β (ο]] δῖοι δπὰ ΠΤ ονι βίου νσὰ5 φοπητηυπίοδιοα ὈΥ [πὶ ἴο 
186 ΟΟπη]οπηαπ 5 Μασαξῖπο ἴοσ Νονοηροτ, 1769, νο]. χχχῦχ. Ρ. 517.---- 519. 

5 Ἰῃ Ὧγ. ΒΙαγπογς φμαγίο οαἀϊιΐοη οὗ 1769, ἴπ6 Ποίας ποτὰβ δτὸ οπεϊξέεα ἴῃ ον, 
χνὶ!. 29, αἷχου ἔπθ ποτάξ, “0 Τηογρ,᾽ νυἱζ. “ δἵ 4}} 'ἢ ἴῃ; δπὰ πὸ ογαϊϑιηδη, οἵ νῇηδῖβο- 
οτοῦ Ἵγαῖῆ ἂς δε, 541} θ6 ου πὰ δὴν πιοῖρ," ὍὙΠ6 δυῖμποσ πδ5 θθθὴ ἰπίοσσηθα {δῖ 1Π6 581ὴ 6 
οτηἰβϑίοῃ οσοὺγβ ἴῃ πο γοϊδο εἀϊτίοη οὗ 1769. δίταῖαῦ οσσοῦβ πᾶν ὕθθῃ ἀείεοϊοα ἴῃ Οἴπετ 
εὐἀϊεϊοηβ οὐ 16 Β1016, βοπιο οὔ π Ὠίο ἢ ἀγὰ βιῆςἸ θην οσυτίοι5. ὙὍῆΏι5, ἴῃ 1682, Βατίκοῦ απὰ 
ἴμυοας (106 Κιηρ᾽Β ρεϊπξογβ) ὀχϑοιϊοα δὴ βαϊτίοη οὗ 16 Ἐπ 15} ΒΊ}0]6, οοπβιβιηρ οὗὨ ὁη6 
«πουβαηά οορίθ5, ἐμ νυ Βοἷν ἃ ὙΘΓῪ βουίου" ἜΡΓΟΥ Ψψ65 σοτητηϊῖοὰ ὈΥ Ἰοανίης οὐἕ [8μ6 τνοτὰ ποέ 
ἴῃ 1Π6 βονοπῖῃ οοτηπιαηάπ,οιῖ, ψ Ὠΐσἢ ταὰ {)ὺ5: Τλοιμ 5η|λ1τ οοπιπιῖξ αὐμίίετψ. ὙΠὶ5 ἰδεῖ 
Βεΐησ μτονοὰ Βοίογα {π6 Ὠἰ ἐν ςοτητηϊβδίοι οουτί, τπ6 ᾿ΠΟΪ]6 ἱπιρτγθββίοη τᾶ5 οδ]]εὰ ἴῃ, δηὰ ἃ 
ΟΥΥ ἤθανυ ἢἤπθ ψὰ5 ἱπηροβοά ὑροπ ἴΠ16 ρτιμΐετβ. (Τοση θυ 5 Π]υδἰγαίίοηβ οὐὗἨ Β1Ὀ]1ς 4] 
1μιοτγαξιγο, νοὶ. ἐἰϊ. ρρ. 518--920.} ὙΤὨὸ βρ ματα ἔο]ο ΒΙδ᾽6, ρτϊπιοὰ ὈγῪ Βαβκοῖϊ αἱ Οχ- 
ἴοτὰ ἴῃ 17]7-16, 15. σοτηπιοη! Υ ἰογπιοά ἔπε ίπεραν Βὲδίο, ἔτοτω δι) ἝΕστου ἴῃ [Π6 τυπηΐηρ (16 
δὶ Τυκα χχ., σΠοσο ψὸ τοαά (6 “ ραγαδίς οΥὙ ἦς υἱπεσαγ," ἰπβιοδά οὗἩὨ (ππ6 ““μαγαδῖε οΥ ἰδε 
ΥΙΝΕΥΑΒΌ. τι : 
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βου, ἀγα διηοηζϑὲ ἰδ τηοβὶ οορίουβ οὗὨ (ἢ Ἰαγροῦ οὐϊειοηβ. ὙὉὙΠηῸ σγονῃ αυᾶγίο ΒΊΡ]Ο, 
ἔτοτῃ ρἷοα ἴγρθ, ἰ οοἴανο Β10]6, ψίτῃ τηϊηΐοη ἔγροθ, δπὰ {Π6 ἔθο βοαρ οοἴανο ΒΙΌ]6, ἔτοπι 
Ρβαγ) τγρ6, (τ ππδυρίη8) τγοίθγθπςθβ, οχοουΐοα Ὀγ Ηδογ Μα)εϑῖγ 5 Ῥσι πίοσβ, δγὸ ἴἤγοα οἵ ἴΠ6 
σμοαροϑὲ δηὰ τηοϑὲ θθδυ Ὁ} ῬοοκΚ5 ἢ] ΟΥΟΥ 1δβυιθὰ ἔτοτῃ ἴΠ6 ργθββ. Τὴ6 ΤΔΥΡΊ ΠΑ] Γὸ- 
ξδγθυςθβ ἰὼ ἴΠ6 ὁσόνσῃ, ρῖὶοα, πὰ ρϑασὶ Ὁ10]65 δἵὸ σοηάογθά τποτο ἀϊξεϊηςξ ΒῪ Ὀξίπρ ᾿πο]οβοά 
ἴῃ τυ]οὰ Ὀοτάοτβι Βυϊ Βοβι ἀ6β ἴμοβα δά ὶοῃ8 τυ [ἢ τηδυρπαὶ τοίδσεποθϑ, τς ἢ ανο 8 οἰαί παι 
ἴο 8ροςῖαὶ ποῖΐσα ου δεοουηξ οὗἩ πον στοδὶ υδοξαΐποββ, ᾿ἰὰ ψου]ὰ ΡῈ υη͵υβῖ ἰο [πΠ6 ἔογαὶ δπὰ 
πινοτβεῖγ Ῥυιηΐοτβ ποῖ ἴο βίδα ἐῃαὶ ΒΙ ͵ 65 δηὰ “Γϑϑιδιηθηῖβ, τ τ οὐ τϊῖμουξ τοϑίθγοοϑϑ, 
8τῈ πον ρτἰπίθα ὈγῪ {Ποπλ τ ἢ ρτοδὲ ὑΥροργαρ ἢ ς68] Ῥοδυῖν ἀπ δοσιιγδοῦ ἴῃ νϑγῖοιβ 5126 8, δηἃ 
δῖα 50] δῖ βυιοῖ ἰονν ῥτῖςοβ, 1ῃδἰ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ΟΠΘ ΤΩΔΥ ΠΟῪ ἈΟΪὮ ΘΑΒΙΪΥ δηα σΠΘΑΡΙΥ ΒΌΡΡΙΥ ἰπιδοὶ 
ἢ (μος  οτά οὗἩ [1ὁ. Τἤα οοΐδνο οαϊτίοι, νὰ ἘΠ6 γοίογθησοβ οὗ Φόθη (δηποϑ, ῥγϊηϊοὰ ἴῃ 
1682, δῃὰ {πὸ ΕἸ Ρυτρἢ δα! ἴοπ ῥγιηϊοὰ ἴῃ 1722, ἀτὸ τορυϊοά το θῈ δπιοηρ {πὸ πιοβί νδ]ι- 
α0]6 οὗ τπὸ εαγίἑετ Ῥοςοκοῖ δά! ἰοη5, ἀπὰ σὰ 81}} βοᾶτοο δηὰ ἀθασ.0 Τῃε ἔσδν. ΤΠουηδ5 δοοῖ 
Ομ ΠδΣΥ οὐ ἔπε Βι10]6, 'μ 6 νοἱβ. 410., 85 8 νυ γῪ οορίουϑβ δηὰ ἰυάϊοίϊοιιβ βοϊθςϊίοη οὗ 
Ρδγα] ] οὶ σοίθσθηςοβ οἱ ἔδ6 ρ͵δῃ οὗ (δηπος Β10]6. Τηὰ ἔδν. Ὦτγ. Αάδιῃ ΟἸεῖο 5 (οτητηρηΐ- 
ΔΓΥῚ 8150 85 ἃ 5ἰταῖϊαν βοϊδοΐίου ΟΥἨὨἁ ρᾶγ8]}]6] ἰοχίβι ὙὉμὲ ροςκοῖ δἀϊεῖοι οὗ ἴδ )6 οπιῖσο ἘΠ ρ] ἰδἢ 
ΒΙδΙ6, ρυ δ] ϑῃοὰ Ὀγ Μετ. Βαρβίοσ ἱπ 1816, ογιηΐπρ' μαζὶ οὗ ἢἷβ8. [Ὁ1}1ο ροϊγᾳίοῖε ἀπὰ αυδγίο 
ἐειγαρίοῖς εἀϊοπβ οὗἉἩ ἰῃ6 Β10]6, σοπίαϊπβ ἃ πον βοϊθοϊίοη οὗ υρνγαγάβ οἵ εἰχῖγ ᾿πουβδηά σὸ- 
ἔδσθηοθβ ἴο ρδββᾶσοβ ἴπαὶ δγθ γϑδν γα} }ε]. ΤΉΪ5 οαἀϊτίοι 85 Ὀδθὴ τγερτϊ θα 1 Νοσὶδ 
Απιοτῖοα. Τῇο Οχίοτα Β1Ρ0]6, ἔγοπι σιν ἴγρο, ρυ] δηθὰ ἴῃ 1827, ἢ Ὁγτ. ΒΙΑΥ που τὸ- 
ἔδγθησοβθ, 185 αἶἰδο ἃ ὑβοδυῖι)} δ νοὶ} 85 ρογίδ]ος υοϊυσηθ. [π1842 δῃοίμοσ δἀϊίοη οὗ [86 
ΒΙΌΪς, Ῥτοίοβδιπρ ἰο 6 ραγὶ οὗἩ δὴ “ἱπιργτονθά ροϊγρὶοῖι ΒΙΡ]6," ναβ ρυ] 5 πο Ὀγ Μτ. 
Ομ ]ον (4 ὈΟΟΚΒΘΙΪΟΣ 6150), “ ψἹΓ τηϑρὶπαὶ το ϊηρ8, ἃ πον βο]οοιίοη οὗ τόσο ἴμδη 50,000 
νογι θὰ τοΐδγοποθβ ἴο ρδγβ] οὶ δπὰ ᾿Πβιγαϊξίνο ραββαρμοβ, δὴ Πϊβίοσῖοαὶ σοππροίίοη οὗ ἴπΠ6 ΟΩ]ἀ 
δηὰ Νον Τεβίατηθηῖβ, πα βανοσαὶ υϑο}} ὙΤ 80] 65." 

Ιῃ 1833 ναγίοιιβϑ οαγρβοβ οὐὗἁ ἱπασοιγαου ΕΓ τηδάς δραϊπεῖ 1πῸ τηοάσγῃ θαϊοηβ οὗ {Π6 
δυϊῃοτβοά ἘΠ] Ἰ5ἢ νογβίοη, Ὁγ ἃ Μῖσ. Τποιδβ Ουτίϊβ, ἴῃ ἃ Ἰοιίεῦ δα ἀγοββοὰ ἴο (πῸ ΒΊβμοΡ 
οἵ Ιομάοῃ. ΤΤῆα πιϊδγοργοβοπίδιίοπβ οὗ [818 ττιῖοῦ τ γὸ ὀχροβοά δὰ γοΐαϊοα, οα (Πα ραᾶτί οὔ 
(86 ὕὐπί νοτβιυ οὗ Οχίογα, Ὀγ ἴπὸ εν. Ὦγ. (αγάνο)), δὰ οὐ πὸ ρατὲ οὗ {16 {7 0Ἰνοσβν οὗἁ 
Οδιδτιάσο, ὈὉΥ ἴΠ6 ἔν. Ὧγ, Τυτίου ; ({π6 ε{π|68 οὐὗἨ πιῆοβϑα μι] διῖοηβ ψν}}} Ὀ6 ἑουπὰ ἴῃ 
ἃ Βυρβεαιοηῖ ρᾶρα οὗ {ἷς νοϊυτθθ). 786 τϑϑυϊὶ 15, τΠ4ὲ τῃουρσῃ δυβοϊυθ ἸΠΟτΘΠΟΥ 
18. τ ργδοςῖὶ δ] 6 ἴῃ ἀπῳ ρείμίθα ὈΟΟΚ, γοῖΐ 41} ἴπ6 τηοάθσῃ οαϊιοηθβ (1Πο56, ἔου ἱπβίδηςο, 
ΜΘ μᾶνθ Ὀδθὴ ῥτίπιθα βἴποθ {Π6 Ὑϑαγ 1820) ἤᾶν ὕδθθῃ ργονθὰ ἴο θὲ 8ἃ5 οοϊσθοῖ, ἃ5 υη- 
γοασῖοὰ δηὰ ᾿ποοββαηὶ ἰηἀυῖγΥ σδἢ τιακα ἔθοη. ὙΜΜΝ σοίδγοποα ἴο {π6 αἰ]ερσοά σἤαγροβ οἵἁ 
ληδοσύγϑον, ἴΠ6 δαϊίοτβ οὗ δῇ δΌ]ν δσοπάποϊοα Ἰουγηδὶ {μι Ἔχργθβ8 ἘΠοιβοϊνοβ : --- "Κ ΤΊ656 
οὔαγβοα 6 πᾶνε ΘΧχατηϊηθα ; πὰ γγ1ὰ δϑϑοσί, στους Ποβὶδιϊοῃ οὐ ἀι ΠσυΪγ, 1μδὶ ΤΗῈ τεχτ 
ΟΡ ΒΟΚΙΡΤΌΚΕΊ Ν ΤΗΣ ΕΝΟΙΒΗ ΒΙΒΙΕῈ 15 ΝΟΤ' ΥἹΤΊΔΤΕΡ ΒΥ ΤΗΣ πιοάεγη Π|αἰῖοδ, 85 ἴμ6 σΏδΥροβ 
ΔΙΙορο; ΑΝῸ ΤΗΛΤῚΝ ΑΝΥ (ΟΡΥ͂ ΟΥΡ ΤΞ:Ξ ΤΒΑΝΒΙΑΤΙΟΝ ΙΝ ΟΟΜΜΟΝ 88 ΤΗΕΒΕῚΒ ΝΌΤΗΙΝΟ 
ΤῸ ΒΚ ΟΝ ΜΉΙΟΗ ΟΑΝ ΒΕΝΡΕΒ ΤῊΚ ΤΕΧῚ ΟΡ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕ ὈΝΜΟΒΤΗΥ ΟΕ ΤΗΞ ΟΟΝΕΙΏΕΝΟΚ ΟΕ 
ΤἸΗῈ ὈΝΙΕΛΆΝΕΩ.. .. Απά {ἰἸο86 6145565 ΟΥ̓ [Π6 σοτητη ΠΥ, διηοηρθὶ ποτὰ ἴΠ6 ΒΙ10]6 τηοβὲ 
Ἰαγροὶν οἰτου αῖθβ, δμβου]ὰ ν6 ἐο]ά, {πδὲ, δ) 1π6 σορὶθβ ὑυϊοῖ παν θθοῃ μαξ ᾿πίο 1Πεῖγ παπᾶ, 
ΤΗΚΒΕ 15 ΝΕΙΤΉΚΕ ΡΚΆΥΕΒΒΙΟΝ ΝΟΚ ΟΒΒΟΌΒΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΤῊΕΚ ΤΑΌΤΗ. 71ε ΜΒ δίε5 977 ἐλε Οχίοταά, 
Οαπιδτίάρε, ἀπά 7,οπάοπ" [ἰ8μαΐ 15, (Π6 Κιηρ᾽βΒ Ῥτϊπίονθ᾽) “2 γεϑϑεβ, τϑ ΠΥ ἰβουθα, ἃγὸ τηοβῖ 

1 Το ΤΟ] ονσίηρ βῃογὲ 40]6 νν1}}}] σο νοῦ δὴ δοουταίο ἰάθα οὗ ἔῃ ργοργοββῖνθ ἵποσθᾶβο οὗ 
τοίδγθμοοβ ἴο ρ8γ3}}6] [αχῖβ ἴῃ ναγουβ φαϊοηβ οὗ {Π6 ΒΊΌΪ6. 

ῳ “ὦ 

[πῃ ἐπα 18ὲ οἀϊείοπ οὗ 1611 ) 5... [6,688 5 885 ἡ ὶ [1.527 9,000 
7. Ηδγεβ, 1671 ΕΞ 14.629} 5 1 1,409 ΒΞ] 59,85] 25,895 
Ὅτ. βοαιξογμοοί"5, 1618 » Ξ | 20,351} ὃ 1 1,41} ζ 11,371 Π΄ ] 88,.45 
ἰβὴ ἰβοῦ δῇ ᾿ Ὁ ΓΙ ᾿ ΤΡ ἐνὰ ἐπι μὲ δ αὶ 24,359 [ΓΦ 1,419 18,111 [δ Ἴ 89,88 

Ὅν. Βίδυπου᾽β, 1769 Ὁ π 43,518 5.[ 1,712} 8 [ 19,895 64,989 
Βίβῆορ ὙΥ ΣἸβοη᾽β, 1785 Ε Θ.145,,590} αἰ] 1,772} ἃ 19,998 66,955 

μα 

Ἡον]οῖῖ Β Οοπητοπέγυ, νο]. 1. ῥ. "45. 41ο. οὐϊξ,., ἴῃ τ ῆϊοῖ Μτ. ΗἩ. Πλ8 δἀορίοἀ ἐπ ρδγβ)]εὶ 
(οχίϑ ἴῃ Βίβϑῃορ ὙΝ1]5οη 5 ΒΙ ]6, α8 θείῃρ ἔπ πηοβί σορίοιιβ, ἀπά προπ 6 8016 νν 6 ]] βα]οοίοα, 

3. Αἢ οὐἀϊιίοη οὗἉ 118 ΒΙΌ]6 οἵ Κὶπε 7 84165᾿}5 νψδβ ργϊηϊοαά ἴῃ 8νο. δ Απιβέοσάδηι, 1666, Ὀγ 
Ζοἢη ὕδππο, ἃ Ἰοδάον οὗ ἴπ6 ἘΠ 5} του ηδῖβ ἴΠοΓΟ..... Τιν5 οἀϊείοη οὗ [π6 ΕΏΡ] 5} ΒΙΌ]6 
ὯἮ859 ἴπ6 Ὁ] ον ηρ 1116: --- 5 ΤῊς Ηοὶγ Β101]6, οσηίαϊηΐηρ ἴΠ6 ΟἹ Ταβίδιποηὶ δπά {ΠῸ Νον. 
ΝΟΥ ἰγαπβἰαιρα ουἱΐ οὗὨ Πα οτἱ σ᾽ Π8] τοηρυθ5 δῃὰ σι {Π6 ἔογιημογ Ττδηβ)διϊοηβ αἰ] σοητΥ 
ςοτηραγοὰ ἀπά σονἰϑοά. ὙΠ τηᾶτριηδὶ Νοῖοβ, βῃονιπρ δογιρίυγο ἰο θ6 {πΠ6 ἰνεξῖ ἱπίογρσοῖο 
οΥὗἩ ϑ ϑοετρίυτο." Απιβίογάβι, 1664..... Α5 ἴο ἴῃοβα6 ϑοτγιρίιγό γοίογοησοβ τ] οἢ δτὸ Πόσα 
ςοἸ]οοῖοα, ΤΠΟΥ̓ τσοτο ἔδυ ἴο ἴῃοβ μα οου]ὰ πᾶνε ρσγοάυοοα. Βυῖ πο ἢδὰ τηδάο 1 ἃ στοαὶ ρατῖ 
οὗἩἨ δ᾽15. ψοῦῖκ ἴο ΘΟΙΏΡ 56 τσ ἴῃ ἃ {Ππ||6 στοοῃ, δηᾶὰ ἐπογοίοσο .... ἢδὰ Ἵμοβθη ἴδ τηοϑὲ 
Ργίποῖραὶ δηά ὑσοροῦ ἰοχίβ, 50 ἔὯΤ 85 πὸ τπαυρὶπ οου]ὰ οοπίαϊη. . .. -« 1ῃ {πὶ ΒΙΌΪ6 (6 Αρο- 
ΟΡ 15 οχχτιοὰ, δπὰ πα Ἄοοηίοηῖβ οὗ {πΠ6 σὨδρίουβ δῖα βῃογίοσ [ἤδη ἴβοξα ἴῃ {πὸ σοπιτηοθα 
οἀϊουβ οἵ 6 ΒΙ:0]ς.." 1,ονἱδ5 Ηἰϊβέ. οὗ ΕπρΊ ἢ Ὑταῃβ αι οη5 οὗ πὸ Β1Ρ]ο, Ρρ. 841. 
945, 944. 
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ὈεΔ 1] θΟΟΚ8; δηὰ οογίδι]γ, ἴῃ ταροοῖ ἴο πὸ ἱπηροτγίδηϊ ρυγροβοβ οὗ ποῖς ρ Ὁ]! οδεῖοη 
Δ ι.56, ΜΑΥ ΒΣ ἈΚΑΡ ΨΙΤΗΟΟΥ ὈΙΈΤΕυ51. Ἦ)ἷ6 60 ποὶ εϑἴἔττῃ ἔπι ἴο θα ἱτηπιδου]δίο, Ὀυςϊ 
ἔμεν δθβογὰά νο ὁβουνῃβ ἴοσ δυοῖ ἱπηρυϊδιϊοῃϑ 85 ἴποβο, ψ ηΐἶο πανο Ὀθθη, γγχ τοβγαῖ ἴ0 580, 
80 ἱποοηβι ἀογϑῖοὶυ πὰ 50 τορτοδο }}γ ἀϊτεοοϊοὰ δραϊηςι τπ6 πὶ." (ο]οςεις Ερνίον, Ταηϊγὰ 
ϑ6γ165, νο]. 'χ. Ρ. 538.) 
Α 5ίταιϊαν οχρ] οἱς ἰοδεοηΥ ἰο {Π6 δοσύγαου οὔ πῸ τποάθγη οἀϊίοης οὗ πε ΕΏρ 5} Β1Ρ]6 

(85 ννὰ}} δβ5 ἴο ἰἴ5 βα θ᾽ 85 ἃ νϑγβίοη), 848 θδθη Ῥοσπα ἴῃ ἔπε [7ηι6α ϑίδίεβ οὔἨ Απιοτγῖοδ 
(πον Μτ. Οαγεῖβ πδὰ δπαϊσταῖθα ) ὈῪ ἃ σοτηταϊῖοε οὗ ἴπ6 Απλοσίοδη Β:0]6 ϑοσϊοῖν, δβροςὶ- 
ΑἸ}Κν ἀρροϊπίοἀ αἱ Νὸν Ὑοσῖ,, ἰπ ογάθσ ἴο σοτωρϑζε {Πο56 οἀϊῖοπβ τὶ ἢ τ86 ἔδο-5ϊταῖ]6 τορυῖηξ 
οὗ ἴΠὲ ἤται οἀϊείοη ὀχοσυϊορα δὲ Οχίοσὰ ἰη 1833, δῃὰ ψίῖῃ οἴπον Β101658 ἰδουθὰ ἀυγίης τμ6 
Ιαϑὲ ἴῆγοα οϑηΐυτίεβ. Ὑπὸ τορογί οἱ {π4τ σοτητα! ἴθ 15 ῥτϊηιθὰ ἴῃ ἴπ6 Τ᾿ οηύοπ Ὁ τβείδη 
Οὐ βοσνοσ ἔον Νουθιθεσ, 1838 (ρ. 699.), ἔγτγοταυ ψἢϊο ἴη6 0] οὶ πρὶ αἰἰοβίδιΐοη ἰ5 οχιγασϊοα: 
- “ὙΏΠς 1 Πᾶς θδοη ἴοιυπηά τῃαΐ πυϊλογουβ νϑγιδιϊοῃϑ οχὶδὶ Ὀεΐθθη 6 ΘΑΥΪΥ δηθὰ [(Π6 
Ῥτοβθηΐ σορί65 οὗ ἴπ6 ΕΩρ] 5} ΒῚ0]6, 1 15 Α1,30 ΟΝ ΤΗΛΔῚ ΤΗΕΥῪ ῬΚΆΤΑΙΝ ΟΝῚΥ ΤῸ [1 Ν- 
ἹΜΡΟΒΤΑΝΈ ΡῬΛΒΤΙΟΌΙΑΒΒ; Β00Η 48 ΟΘΑΡΙΤΑΙ, ΣΕΤΥΚΕΒ, ΟΟΜΜΑΒ, ΙΤΑΤΟ ΜΟΆΡΒ, ΕΤΟ., ΝΟῚ 
ΔΕΡΕΟΤΙΝΟ ΤΗΣ 5. νΝ5Ἐ.7... «0. “}λ11|6 πιοῖϊνο [88 Ὀδθοη ργοβθηϊθα ἴὸ τΏϑΚα ΔΩΥ͂ σῃβηρ 68. 
Τῆοβα ψῃῖοῆ ἤανο ὑδθῃ τηδάθ νγοσο οὗ ἰγῖνίαὶ ἱπηροτίδηςθ, δηὰ υβι}}γ ἔοσ {πὸ ρυγροβὸ οὗ 
Τοΐυγη δηὰ οἽοηΐοτγτηδίίοῃ ἴο {86 ΘΑΥΪΥ οορὶθ8. ἽΓΗΙΒ ΙΝΥΧΒΤΙΟΑΊΤΙΟΝ ΟΥ ΤῊΚ ΒΟΛΆΡ ΗΑ5 
ῬΩΑΘΕΡ ΤΗΔῚΤ ΙΝΟΟΜΡΑΒΑΒΙΙΕ ΤᾺΑΝΒΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΚΙΝῸ ΦΘΆΜΕΒ ΟΝ ἩΙΟΗΚᾺ ΟΕΟΌΝΡ ΙΝ ΤΗΚΙΒ 
ἘΒΤΙΜΆΤΙΟΝ ΤΗᾺΑΝ ΕΥΕΕ; απὰ ἐλεὶγ ἄορε ἴ4, ἐλαὲ εὐετῳ ὕγϊεπαὰ ὁ αἰσίπο ἐσέ, ταῖτιρ ἐλε Ἐποίϊδὰ 
ἐοπρίιε, τοῦδ δεεὰ ἰο σκατὰ ἐλαὶ ἐγαπείαίίοπ, πὶ ἔμξιτε, ἤγοπι αἰΐ επιεπααξίοπδ. Νο ΒΙΌ]6 διποηρ 
ΔΏΥ ῬΘΟρΪῈ 45 δυο σ Ὠδα 5ιιοῖ ΒΑΥ ΟΥΘΓ 1[8 τρδάειβ, 15 ἴπδί ποὺῖν τοίοστοα ἴο; ἃ [δοΐ ἴο θ8 
ϑοοοιηίεα ἴον, ἰπ ρετί δὲ ἰϑδϑῖ, ὈγῪ {πὸ υγῖβα ργ ῃςΐρ]65 οὐ τ ἢ ἰὲ 85 806. [τ ὰ8 08- 
ὙΙΟΟΒΕΥ͂ ῬΡΒΕΡΑΒΕΡ ΙΝ Α ΒΡΙΒΙΤ ΟΣ ΟΗΒΙΒΤΙΔΝ ΘΟΤΏΡΓΟΙΊΪ56," [ΠΊΟΤΘ σΟΥΓΘΟΙ]Υ, 11 Ξῃου]ά ἤδνα 
ὈΘΘΠ 5814 ΡΑΙΒΝΕΒ8,} “28 ὌΧΙ, 8 ΨΙΤΗ ΟΠΕΛῚ ΑΒΙΜΙΤῪ ΑΝῸ ΡΑΙΤΗΡΌΙΝΕΒΒ. [{ τδ8 50 
τοδάθ, (πὶ ἴο {18 ἀδν αἰποοσα ἰονθῖβ οὗ {16 Β10]6, οὗὨ δύογυ σοὶ σίουβ σγθθᾶ, ἀρρβδὶ ἴο ἰΐ 
Δ5 δ ΚΠοτιῖγ." 

2. ΤΒο Ττοαβυγυ Β10]6. Σ γϑέ αἰυϊδίοτι : σοπδηἰπρ [6 Δυ μου 864 ΕΠ] 5 ἢ 
γεγδίου οὗ [π6 Ηοΐγ δογιρίυγοβ, ἃ5 ρυϊηιοα ἰῃ Βαρβίο᾽ 8 Ῥοϊγροί ΒΊΌ]6, ἢ 
[86 ΒΆΙη6 ΟΟρίουΒ δηά ογἱ ρῖπαὶ βο]θοομ οὗ γοίθγο 668 ἴ0 ρΆΓΆ116] δηὰ 1} υδύγα- 
ἔνα ῥδββᾶρθβ, 8Π4 βιΠ]Ατ]ν ῥυϊηϊοα ἴῃ ἃ σαπίσα οοϊυπηη. ϑεοοπα αἰυϊδίοτ: 
οοπίδὶπῖηρ ἴπ6 ΤΥΘΑΒΟΤΥ οἵ δογιρίαγο Κπον]οᾶρο, σομβιβύϊηρ οἵ ἃ τοὶ ἀπά 
οορίοιΒ ΔΒΒθ τ ὈΪασῈ οὗ ὑρνγαγ8 οὗ ἔνα μυπάγοα ἐμουβαπά ρδ18116] ἰοχίβ, ἴτοπι 
ὕδηπο, Βγοόνη, ΒΙΆΥΠΟΥ, ϑδοοίξ, ἀμ Οὔ 8, νυ ἡ} πασηθτοὺβ 1ΠΠπϑύγαςν 6 ποίο85. 
Τοπάοῃ, 1886, ἔοοἸ]Βοαρ 8νο. ; αἷβο 'ῃ οπθ νοϊυπηθ αυλΓίο. 

ΟΥ̓ ἔτ Ροϊνρίοις ΒΙΡ]6 δδονο τοίουτεα ἴο, ἃ ποιίϊοα ψ}}} ὃ6 οιιπὰ ἴῃ Ρ. 50. δργα. ὙΠῈ 
ηυάτίο ςορίο5 οὗ {π|8 οαϊέϊοη οὗ ἴπ6 ΕΠ] 5} Β10]6 δα ρτίηξοά οὐ πο ντιησ ρᾶροῦ ΨῈ 
Ἰξπθα πῃ πὸ ἔδθγις οὗ πὸ Ῥδροσ, ἴοσ τοοοίνινσ τηδηιβοσῖρὲ ποῖοβ. . . .. “Τῆς Ττγράδυσν ΒΙΡ]6 
Ὀτγεβοηΐβ {πὸ τοδὶ σοτηρ]οῖο απά αἰἰγαοῖῖνο ἀρραγαῖυβ ἔοσ (δ δεἰδὶ πιπθηΐ οὗ ἃ ἱποτοιιρὴ ἐεσέμαξ 
Κυον]εῦρσε οὔ ἴδ ΗοΙγ ϑογιρέυτοβ, ἐπ αὶ μα5 Ἔνθ ὑθϑῆ ῥτγθβθηϊοα ἕο ἴΠπ διιιἀϊου5 δηὰ ἀσνουί. ἢ 
-- (Ἐεϊοειῖς Βονίον, Ταϊγὰ ϑογῖοβ, νοὶ. χὶν. Ρ. 334,) . 

8. ΤῊ Οὐ] ]δίογαὶ Β16]6 ; οὐ, ἃ ον ἴο {π6ὸ ΗΟΙΪΥ δου ρύυγοϑ; ἴῃ ὙΒ]οῖ {16 
ΟΟΥΤΟΒΡΟΠαΙηρ οχίβ ἀγὸ Ὀσουρς τοροίμον ἴῃ 9Π6 νιν, δΠα δΔιτδηρθα ἴῃ 8 
[Αγ Πᾶν ΘΠ ΘΑΒΘΥ ΤΔΠη6Γ. ΒΥ ὙΠ] ΐατὰ Μ΄ΟΟΟΈΕΧΙΕ, αϑϑιϑίοα Ὀγ {116 ἴζδν. ἔΖτγα 
δ) 168 Εἰπὼν, Ὁ. 1)... ἀπ τμ6 ον. αστοροσυ ΒΈΡΕΙ, Α. Δ. ῬΒΙΔαΘΙρΐα, 1826 
-- 1828. 8. νοΪβ. άῖο. [(ὐοπίαϊηΐηρ [μ6 ΟἹ ᾿αβίδιηθηί.) 

1π τι ῖσ ττοτῖς ἐθ6 Ὀδϑὶ πηαυρίπαὶ τοΐθγθηοος ὅτ ῥγίπίοά δἱ Ἰασο, δηὰ ἴῃ σοππϑοῖϊοπ νὴ ἢ 
ΘΥΘΓΥ Ῥᾶββαρο; ὈΥ ΨΈΪΟΝ πΊΘΔΠ5 ΟΥΟΤΥ ρϑγα οἱ οὐ τοϊαϊθα ρῆτγαβο ἴῃ ἴπ6 ββογθὰ νοϊατηα 15 
Ὀτοιυρῇῃξ δὲ οποα απᾶάϑγ ἴῃ ογο, 80 85 ἴο ῥγαϑβοιιῖΐ ἴπ6 τυ ο]6 σοορο δπα βιιδήθεϊ οὗ ὄνοσυ ἴοχί δἱ 
ἃ 5παῖθ νον. Οπ βοπὴβ ρβββᾶζοβ [Π6 Γοίδγυθῃθθ 8ΓῸ θχίγοιηου οορίουβ. ὙΠ ψόοτκ, σ Ὡς ἢ 
'π Επρ]δηα 15 Οχι σοι οἷν ταγο δὰ ἀθϑγ, 15 ΨΘΥΥ ὨΘΘΙΪΥ ῥτιπίθα : δηά βοτὴθ υβθίυϊ Δ Ὁ]65 ἀγα 
Ρτοᾶδχοά το {ππ6 ἢτβί νο]  πΊ6. : 

4, Το ΒΙΡ]6 118 οσσῃ Ἱπιογργθίογ ; θοῖπρ {6 Τοχίβ ἴῃ 1[Ὁ]} οὗ {86 Μαγ- 
σἰμαὶ οίδγθησοβ, δοοογάϊπο ἴο 1π6 Αὐἰβονιζοα Ν᾽ γβίοη. Τπάοη, 1846. 4ϊο. 

ΤΠ ϑαοτοά Τοχὶ 15 ποῖ ρεϊπίοα, ἴπ ογάου παῖ ἐπ νοϊιτλα ταδ ΡῈ υδοἀ το 1} ΔπῪ δαϊεοῃ 
οὔ ἴα δι ῃοτίβοά νογϑῖοθ. Τὴ τοΐογοποοβ, τοῦ τὰ ρίνοι ἴῃ δ}, ἀτὸ νψ6}} αἰβρίαγοά, πὰ 
ΥΘΤΥ πρρὶγ ρῥγίπιθαὰ : πῆΐϊα ἴμ6 σμθαρηθββ οὐ {86 νοϊυ πη γοηάουβ ἰδ 4 ἀθβῖγα Ὁ] δοοαββίοῃ ἴὸ 
1Π6 ΠΙἰΌγΑΓΥ οὗὨ τὸ ΒΙΡ]1ς4] διιάοπι, 

ὅ. Το Νον Τοβίδπηοηΐ, ἢ ΓΙ ΘΈΛ Θ ποθ Β ὑπᾶθῦ [ῃ6 Ταχὺ ἴῃ τογά8 αἵ 
Ἰφηρίῃ, 80 {πὲ {86 ῬΑΓΆ116] Ταχίϑ τῆᾶὺ ὍΘ Βθθῃ δὺ 006 Υἱϑῦ. Βγ [86 δον. 
Ετδμοὶβ ΕῸχ, Μ.Α. ]1ωοπάοη, 1722. ϑοοοπα Εαιτίοη, 1742. 2. νο]8, ϑνο. 

Η 4 



104 Μοάονη Μεγϑίοηιβ 9 ἐν δονίρέμγεδ. ΓΡαΤῚ. ΟΠ.1. 

ΤΠ οὐϊίον οὗ τμὶς υδοίι] ρα] οδεϊοη μ85 σίνθῃ, ἴον ἔῃ τηοβί ρᾶτγῖ, δὶ} [Π6 σοίδγοῃοεβ ἴῃ 
1π6 τπθη ἰαβὲ δπὰ Πι]]θοὶ θαἀλιοη οὗὁ [Π6 Β10]6, ἰοχεῖπος ἢ ἃ στοαὶ πυροῦ ςοΟἸἸθοιοα ᾿Υ͂ 
Ὠἰπιβοὶῦ; δηὰ ᾽δ85 δγίμου δἀάρα (ἢ σΠγοποϊοσῪ οἵ Ατοῃθῖβπορ [ὐβινοτ, {πῸ τρδυρίηδὶ γθη- 
ἀοτίη σε, απὰ βεανοσαὶ σοοὰ ποῖθϑ οὔ σϑδὶὶν ἀϊ θῆσυς ρδββαρθβ, ᾿οροῖμοῦ τῖτἢ ἃ σορίοιυς Ἰηάοχ. 
ΓὨ:5 ψοτὶς 5 ον ΟΠΪΥ ἴο ΡῈ ῥτοουγοά δἵ ἃ ὑυθσὺ Ὠὶρσῇ ῥυῖςο, 

6. ϑοιοηῦα ΒΙΡ] σα ; Ῥοίηρ ἃ οορίουβ (ΟοἸ]]θοίίοη οὗἨ Ῥᾶγα]16] Ῥάββαρθβ, ἴῸ 
1π6 1] υϑίγαίίοη οὗ [6 Νουν Τβίαμηθηΐ, ρυϊηΐθα πὶ ογὰβ δὖ ᾿θηρίῃ, {Π6 ὙΠΟ] 
80 ΔΓΓΔηρΡΘα 85 [0 1ΠΠυαδίταϊα δηα σοπῆγπι [Π6 αἰ δτοπῦ οἰδιιβθβ οὐ δας νϑγβ6 ; 
τοσοίθοῦ τ} [Π6 Ταχὺ δἱ ἰασρο, ἴπ ασθοκ δπα ἘΠΡΊ 8}, [Π6 νοι 8 Τοδα!ησ 5 
δια [Π6 σΠτοποίοσυ. [ΒΥ ὙΠ τα ΟΑΔΈΡΕΝΤΕΚ.) Ἰπάοῃ, 1828. 8 νο]8. 8νο. 

ΤΠοτα ἀγὸ σορίοβ οὗἩ τΠ]5 ττοσκ ἴῃ τογαὰὶ ϑνο. [ἰ5 ἀσδὶρῃ 18 ἴο ὀχρουπαὰ ϑδογίρίυγο ὈΥ͂ 
δογιρίυτο: τ τπῖς νίονν, {Π6 αἰβοτοης νοῦβος οὗἩ 6 Νον ᾿Γεβίατηθπὶ γα ὨΟΔΕΪΥ ρῥτϊηϊοα 
ὈΥῪ {παπιβοῖνοβ, ἰῃ Οτθοῖς απὰ Ἐπ ρ]15}}; δπά θεῖον [πθπὶ 15 ρἰδοοὰ (ἴῃ νψογαβ δἱ Ἰθηρίῃ) ἃ 
πον 5βοϊθοϊίοη οὐἁ ρδγϑ}]6] τοΐθγθησος, τυ Ὡ]σἢ 15. ον] θη} ἘΠπ6 τόβὶ]ς οὗ στοαΐ Ἰαῦοιτ δηὰ τὸ- 
ΒΟΔΓΟΝ, διὰ 15 οδ᾽ οι ϊδίθά ἴο βανο τηοἢ τἰὴὺ δηα ἰτοιῦϊο ἰο Β 0] 1.41] διιιάθῖο. ὉΠ 
ΚΥΡοΟρσταρἢοαὶ Ἄχοσι 0} 18 ΥΟΓῪ ἡθδῖ, 

7.Α᾿Α Νὲν οι Ἰητογργοίίησ Τοβίδιηθηϊ, οοη δι σ᾽ ΤΊΔΏΥ ἱπουβαη 45 οὗἁ 
ψατγίουβ Πδαάίηρβ δηα ῬΆΓΆ]16] Ῥαββαροδ, Τοο]]οἰοα ἔχου {116 πηοϑί ἀρρτγονοὰ 
ΤΥΔηϑ᾽αΐουβ δπά ΒΙΌ]1. 41 ΟΥ165, ᾿ποϊυάίηρ 411} [ποβ6 οὗ 1Π6 δυϊιογιβαα ογ- 
Βίοῃ ; δῃᾶ βοὺ πάρ [86 Ταχύ ἰπ νοσγὰβ δ ἰοηρίῃ. ἢ ΙηἰτοάποίογΥ 
Ατρυτηθηῖβ, σοῃοογπὶηρ ἴπὸ Οτγρίη, Οδοδβίοη, δηα ΟΠ γδοῖοσ οὗ θοῦ Βοοκ ; 
8 Βοοοποϊ]ϊαίζοη οὗ βαουληρ ΟΟπ γδαϊ οἴ οἢ8 ; δηά {ΠπῸ Μοδηΐηρ' δΔπα Ῥτγομπυη- 
αἰαίΐοη οὗ δοτγὶρίισο Ῥσοόροῦ Νϑιηθβθ. ΒΥ {1ὸ δν. Φόοῆη ῬΊΑΤΥΒ. Ιοπάοῃ 
1827. τΟγαὶ 4ϊο ; 4180 ἴῃ 4 νοἱΐβ. 8νο. ' 

ΤΠῆΟ ρἷδη οὗἁὨ {5 γογκ ἀϊθδτς ἔγοπι {πὶ δαοριοὰ ἴῃ “ δοϊοπεῖα ΒΡ] 1ςα," Ι᾿ (μὰ ἤτγεξ 
Ρΐἶαςα, ἴπη6 Οτθοῖκ ἰοχί 15 οπιϊ τοὶ ; δηὰ ἴῃ 6 ρδγδ᾽]6] ρϑββαροβ ἤθγὸ ρίνρῃ δὲ ἰθῃστἢ τὰ πη οἢ 
6.595 πυπιοτου8. ἜΠῸ σοτηρ]οΓ ῥτοΐδββοβ ἴ0 Ὦδνο ρτοσθοάθα οἢ ἃ ρυϊποὶρ]ς οὗ βοϊθοϊίοη, δηὰ 
ἴο ανα ἰηϑοσίοα δρροδίίο τοχίβ, ψ Ὦ1]6 Π6 [88 τοϊθοϊοιὶ 41} βϑιιο ἢ 45 τσοσα ποὲ σγϑα]ν ραγα]]οὶ. 
Ζλιε|6 τπαΐ 15 πεῖν 18. σομίοββοαϊν ἴο θὲ ἔουπαά 1ῃ 15 ΡῈ] σατο, ἴῃ ρτοράγιησ ψ  ]ς}ν 1116 
δάἀϊῖου ΠοπουγαΪΥ δοκπουν)οάροα ἢ 15 Οὐ] σαι! οηβ το (Π 6 ῥτονίοιιβ ἰαῦουτβ οὐὗἁἩ Μγ. Εοχ (Νο. 5. 
ἴῃ 1Π1]5 βοοιίοῃ), διά οὗ Μῖγ. Οτυζνοὶ}, ἴῃ 8. οἀϊιοπ οὗἩ τῇς. ΒΙ10]6 τ Βίσπορ ὙΥ]Ξου 5 
Νοῖθβ, δπά ἴπ ναγίουβ τοπάογιπρβ οὗ ργβοράϊηρ ἰγδηϑίαίοσε Τῇ ἰπιγοἀιυοιίουβ ἴο φὰς ἢ 
ὍΟΟΪ δ’Ὸ ΠϑΟΘΈΒΑΤΙΥ Ὀτίοῦ. ὅϑθνοσαὶ ρϑῃθαὶ ορίοδὶ 140]65 ἀγτὸ ῥτοῆχοά, δηὰ ἴῃς στοῦκ ἴοσ- 
τηϊηδίοβ ἢ ἃ τϑσοπο]δίιοη οἱ (Ὠἰγίγ-οἰρς βοοταϊηρὶν ἀϊδοτορδηξ ραβθᾶροβ οὗ πὸ Νον 
Τοβίδπιθηξ, ἰοροίθοτ᾽ 1} νγῖοιβ σα βο ]δῆθοι 8 Οὐβουυδίίοη5 [Ὁ Ὁπαογϑίδηαϊηρ ᾿{ " 8 οοἷ- 
Ἰεστίοη οὗ {π6 ῥυίῃςῖραὶ ρσορηρθοὶθβ οὔ {(π6 ΟἹ  Ταβίατηοπε το]δϊίηρ ἐο 1πΠ6 Μοββδίδῃ δηα ἢἷ5 
Κιηράοπι; [(Π6 τηθϑπίηρ δηὰ ρῥγοπαυποίδίίοη οὗὨ (6 Νονν Τοβίδιποηι Ῥτοροσ Νδϑηηοβ; ἃ 
ὙΔΌΪς οὐἁ ϑοτρίυτο ΝΥ εἰρηι8, Μδαβουγος, αηὰ Τίπιο; δηὰ δὴ [πάοχ ἴο ἴῃς Νὲν Τοςίαπιοπέ 
Ηἱϊϑίοτγ, ψ Βῖς ἢ 5 σορίοα ἤτοι {πὶ ᾿ϑυ 6} ν ἀπποχοᾶὰ ἰὸ τ6 αὐατῖο εἀϊιϊοης οὗὨ οἷν δυῖμο- 
τἰβοὰ Ψογβίοῃ. ᾿ 

8. Α δογιρίαγα! (ΟΤΘΠΙΆΓΥ οὐ {μ6 Βοοῖκς οὗ (ἀὐδπμοϑὶβ δπᾷ {π6 (ο8ροὶ 
Δορογάϊηρ ἴο δ. Μίδου, σομιργϊβίηρ [μ6 ϑεαογοά Τοχί οὐὗἩ [π686 Βοοῖκβ, νυ ἢ 
1Π6 πηοδβὲ οορίουϑ Μαγρίηδὶ Εοίργοηςοθβ δηποχοϑά ἴο δας οἴδυβα οὐ βοὴ ν ΓΒ6, 
ἴη [86 πογάβ οἵ δογὶρίασο. Βγ (86 ον. βδγῦ]θβ 1 θοσὶ Οοσμχαν, Ὁ. Ὁ. 
Ιοπάοῃ, 1832. 2. νοΐΪβ. ὅνο. ὲ 

9. Τὴδ ΕΡΙ5116 οὗ Ῥδὺ] [π6 ΑΡροβί]α ἴο {μ6 ΕΡΙαϑίδῃβ : ψτῦἢ ῬάγΆ]161 Τοχίε, 
Ρυγϊηΐδά δ ἰδησίῃ. Βγ [μ6 Εδν. Η. Α. ΒΙΜ00Ὲ. Ἰοπάοῃ, 1888. ἐὈΟΪβοδρ 4ϊο. 

Τἤοβα ὙΟΥῪ οορίοιβ ρδγα 6] ἰοχίβ ἀγὸ ςο]θοῖθα ἴγοτῃ {Π6 ἰαδουτα οὔ 186 ον, ΤἬοσηδς 
δοοῖς, ἥγοη Μῖν. ΡῬ] ει 5 οὶ εἸηϊογργοιί πη Νὸνν Τοβίδπιθηϊ, ἔσοη Μγ. Ογυϊτνο}}}5 Οοη- 
ςοτάδηςες οὗ Βάδγβ! ]οβ, ἔγοτιη ἴπ6 ρδγδ}} 6] σϑίδγοποοβ σίνθη ἴῃ ἴῃ6 ΕΠ 5} Ψογβίοη οὐ ἐπα 
Ῥοϊγρίοις ΒΙΌ]6, ρα] ]5π6α Ὀγν τ. Βαρβίον ἴῃ 1816, ἀπά ἔγοπι οἵποσ βου γοοβ, 

10. Α δογρίαγα! (ὐοτπ ΠΑΓῪ οἡ ἴπ6 ἤγβί ΕΡρ 8:16 ἀθηῆογαὶ οὐ Ρείθε : νὴ ἢ 
81} ΑΡΡθῃαῖχ σοῃοθγηΐηρ' [86 ΡγΟΠΙΔΌΪ6 γοδάϊηρ' οὗ δογρίατθ Βγ τῃ6 Βον. 
ε΄. ὰ ΕΙΌΡΙΕ, Μ,.Α. Ιομάοῃ, 1884. 8νο. 



δεοῖ. ὙΠ. ὃ 8.] ποι Ῥγοίοβέαπέ Ῥετγϑδίοπβ. 10ὅ 

(3.) “ευϊδοα Ἑαϊέϊοη5 9 ἐδε αμέλποτίδοα Ἐηπρ δῆ, Ῥεγείοπι, ιοϊδοιέ (οηιπιθη- 
ἐαγίεβ, ΝΟΥ ρμδίϊλεαά ὃν αμίλοτὶέψ απά ἐδε Τεχέ 9" τολίολ, ἐς αἰυϊαφα ἱπίο 
ατασταρήξ, ἀασοοταϊηπρ ἰο ἐς διιδ)οοί. 

1. Τὴ Ηοὶγ Βίθ]6, φοπίαίηίπρ ἐμ6 ΟἹ πᾶ Νδιν Τοβίαπιθπίβ ἐπ {π6 δοηι- 
ΤΟ γογβϑίοη. ὙΠ ΑἸποπατϊηθηΐβ οἵ ἴπΠ6 Τδηρααρο. ΒΥ Νοβϑῇ ὙΕΒΒΤΕΕ, 
Π.Ὁ. Νενβάνθη [Οοπποοίου!1, 1888, 8νο. 

ΤῊϊ5 ργοΐοββοβ ἴὸ "δ 8 σαγοῦ} }} } τον θα δ τιοη οἹΓ πὸ τοςοϊνοα νογβίοη οὐἵὨ ἔπ 6 Βιῦ]ο. ΤΠα 
“Αἰὐηοπαπιοηῖβ οὗ 1,δηρσυάρο᾽" τηδῦ Ὀκ τοάποραά ἴο {Π 6 ἴΠγρα [Ὁ] ον ηρ οἰ45565 : ---- 

1. πο οὐἀλϊίον 65 σοτγσγθοϊοα δοκπον θά οα ὀγτοσβ 1 ατααηδσ. Αἱ ἴπ6 {ἰπη6 ἔπ ἰγαη54- 
Ἰοη τνᾶ5 τηδάθ, ἴπ6 στγαιηπηαῦ οὗ οὔν ἰδησίδρσο ἢδὰ μοὶ θθθὴ βιυ αἰοά πῇ τεἀυοσοὰ ἴο τυ]ος δηὰ 
ῬΓΠΟΙρΡΙο5 85 ᾿ἴ 48 βίποαε ὕθθη. ϑιισἢ οὕσοσβ, [6 45 που ρῃϊ, ταϊρθξ 6 τοοιλῆοα ψηπουὺὶ 
ΔΩΥ Ἰτηριτςδίίοη οἡ ἴΠ6 ΓΑ ΠΒ]ίοΥϑ. 

Ὡς ΙῈ πο ρας οὔ ψοτγὰβ ὕονν ομτῖγοὶυ οὔβοϊθίο, Οὐ 80 οσμιδηρσϑὰ ἴῃ ἐποὶνγ οἰ ση βοδίῖοη 85 ἴο 
6 οὔδουγα ἴο υπ]ρασηθὰ τοδάθυβ, ἢ6 ἢδ8 ἰηβογίθα τνογάβ ἸΏοΟσΘ οἰθαυν Οχργθβδῖνθ οὗἉ 116 5βθη80 
ΟΥ̓ 1ὴ6 ἐσδῃβδίοτβ. 

8. ον βυιεῖν ψοτὰβ δῃὰ ρ[γαβεβ 88 οββηά ἀδ]ϊσδον [Π6 ΘἀἸοΥ [)65 σιι δε ατοὰ οἴ γβ, θα 116}}ν 
ὀχρσγεβεῖνα οὗ [πε βθῆβα οὔ τΠ6 οτἱρίηαὶ, Ὁ πιογὸ βυ!ρα ἴο [6 οχ᾽βτηρ βίδτο οὔ ἴῃ 6 ἰδηβυάρο. 

4. Νὸ αἰϊτοτγαϊίοη μ45 θθθπ τηδάθ 'ῃ ρϑββᾶροβ, ου σψῃϊοῇ αἰβοτοης ἀδηουίπδιίϊοῃβ οὗ (ΒΒ τὶ8- 
τἰλῃ5 τοῖγ, ἕοσ ἔπ βυρροτί οὗἁἉ {πεἷγ Ῥϑου δ ἴθ μοί. 

5. Αἥὐ ᾿πἰτοάυοίίου ἰ5 ργεῆχοα, ἴῃ τυ πὶ οἢ “ Π6 ᾿σιποῖραὶ δ᾽ ἰογβίϊοηβ, τηδάθ ἰῃ 118 οαἀϊ οι,» 
ΓΘ βἰδίοὰ δῃὰ ὀχρ]δἰπθά. Ὦγ. Δ εὐβίοτ᾽ Β ΘβΠοπ 15 Ὠθδι]γ ῥυϊηῖοα : {πογα 18 ἃ ΠΟΡΥ οὗ ἰΐ ἴῃ 
πο 1ἰθγαγυ οὗ {π6 Βγιεῖϑ Μυβουτα. ---- “ ΤὭΏοΚβα ΠΟ τᾶ Κα υ86 οὗἉ 1Π18 δαϊτίοη ἰὸς τεδάϊηρ ἴῃ 
ἴΠ6 ἔδγαιγ, πῆς πο γ ψ1}] ταγοΐν Ὀ6 σοῃβοίουβ οὗὨ δὴν οἰδηρα ἴῃ ἴΠ 6 ἀϊοτίου, ψ1}} πὰ ἐῃδῖ 
πον τοδὰ τ ἢ δῃ ᾿πογοαβρα ᾿πιογοβὲ, απ τυ ἢ ἃ ᾿ἰν 6] οΣ ἀπά τότ ἐἰβιιηοξ ροτοορίίϊοη οὗ οὐ Β 
Ονβοῖεβ." (μγιβιίδῃ ϑρθοίαϊον ἕοσ δοθώρετγ, 1 853, νὸ]. ν. Ρ. 656. --- Νεσβάνοη. [(οη- 
προίιςιῖ.7) 

2. ΤΒΘΟ Ηο]γ ΒΙΌ]6 : σοηίαϊηῖηρ {πὸ ΟἹα δηὰ Νειν Ταβίδιηθηίβ, ἐγδηβὶ ἴα 
ουΐ οὗ {π6 οΥἹΡΊΠΑΙ ἰοπριι68, 'πὰ ἢ [86 ΤΌΣΤΩΘΣ ΤΥΔΗΒΙ Αἰ] 0η8 1] ΘΠ ΕΥ σοιι- 
Ῥδι α δῃᾷ γου]βθα, ὈΥ σομητηδηά οἵ Κ]ηρ' «81168 1., ἈΥΤΔΠΡ ΘΑ 1Π ΡΑΓΑΡΤΆΡὮΒ δηά 
ῬΆΓΆ]16]15Π18, νυ ἢ ΡΒ]]Ο]ορ 4] πὰ Οχρ πμΟΥΥ δῃποίδι!οηβ, Βγ ἽΝ Ὗ. ΟΟΙΥ, 
1).Ὁ., Βοοῖον οὗ ΟἸιγ βυ- ΟΒαχοι, Οααρταρε [Νὰ ΕΠρ]απα. Οδμλρυϊ ρα 
8δη4 Βορίοῃ, 1884. 8γο. 

ΕἰαΥὶν ἰπ [πὸ ρῥγοβθηξ σοπίυγυ, Φο πη ρονοβ, Ε54., οὔθ οὗἩ ἴπΠ6 Ῥαίθπῖθος ἴον {Π6 οῇῆοο οἵ 
Κιηρβ Ῥυϊηΐοι, Ρῃ] 15ῃη6α βανογαὶ οἀϊἰοηβ οΥΓἹ {πὸ δυϊποῦβθα νουβίοῃ, "ἢ δ. ΠΟ] οὐ βιοτῖ 
ποῖοβ (οὗὨἨ ψ πο δὴ ἀσοουπὶ ἰ8 σίνθῃ ἴῃ 8 βυ ρβθαιιθηξ ρα 6}; ἴπα ἴοχὶ οἵ ψ ]οἢ ἴῃ ἴδ ἢΐ5- 
τοτῖςαὶ ραγίβ νγδβ ῥγιηϊθαά ἴῃ Ῥδγασταρῇβ δηὰ ἰουρ ᾿ἰπ65, απὰ τὸ Ροθίϊ 4] ραγίβ ἢ υΌγβοβ, ἃ5 
508]. Α ἀυοάἀδοίτηο ΓΟΡῪ οἵ δη Οχίοτγάα ἱπιργοβϑίοη οὗ Μτ. θονοβ᾿β τοχί, ρτὶπῖθα ἴῃ 1828, 
τὶ ουΐϊ ποῖο5, βογνοὰ 1)γ. (οἱξ, 85 (ῃ6 σορὺ ἴον ργοραγίηρ ἢ15 δάμποη : θὰ {πὸ ἰοησί οὗ 
Π15 ραγάρταρῆβ θεϊηρ οὐ͵εοοϊοά το, τ. (. μ5 αϊνιἀθὰ ἔπ Ὠϊδίοτίοαὶ Ῥοο Κα ἱπῖο ρᾶγαρταρ]8 
οἵ οοηνοηΐϊοηϊ Ἰοηρσίῃ, ταρυϊδιοὰ Ὁγ {πὸ 5υδγθοῖ : δηὰ ἴῃς ρορεῖςδὶ ρασγίβ οὗ τπ6 ΟἹὰ Τοβία- 
τηρηῖ, ἰοχοῖθοσ ἢ ἀπ Ηγτη5 οὗ τῃ6 Ὑιγσὶη ΔΙΆΓΥ ἀηὰ οὗ Ζβομαγιαβ ἴῃ 1Κὸ 1., τα 
Ρτίηιοα ἴῃ ῥρδγα]] δ! 1βπη8, δοοοτάϊηρ ἴο (6 ᾿αννβ ψἢΐο ἢ τοσυϊαῖς Ηοῦτον Ῥοεῖγγ. Ὅμο οὐϊίοτς 
μιὰ8 δοβίοννθα τη σάτα οὐ πὸ Ῥυποίιδιϊοι : ἱπ βοῖὴθ ᾿ηβίβποθβ, ἢ Π85 ἀορατίοα ἴγοτι {πὸ 
γτοοοϊνοα ἰοχῖ, οὐ ψ ἢϊοῃ ἀονϊαιίοη πα μᾶ5 ρσίνοῃ ποιϊςοο. μὰ {16 σέγῳ ὈτΙΟΥ ποῖο5 τῇς πὸ Πα 5 
υτηϊβῃεα, Τῆς νοϊιπιθ 15 ΟΣ ΠΡΔΠῪ Θχοσυῖοα, 

8. ΤῊο Ῥαγαρταρῃ ΒΙ0]6.. ΤῊ Ηοΐγ ΒΙ1Ρ]6 : οοηταϊπϊησ {π6 ΟἹ ἀπ Νονν 
Τοβίδιηθηῖθ, ἐγαηϑ᾽αίθα ουὖ οὗἩἨ 186 οΥσῖμαὶ ἰοηριθβ, δμα ἢ [Π6 ΤΟΓΠΊΘΓ 
Τ͵ΑΠ ΒΑ οη5 ἀΠΠΙΡΘΠΉΥ σομηρεγθά δηα τον 86, ὈΥ ἷ5 Μα)θβϑίγ᾽β Βρ6018] σοϊὴ- 
ΙηΔηα. Αὐτϑηροά ἴῃ ῬΑΓΆΡΤΆΡὮΒ δπὰ ῬάαγΆ]]6] ]81η8. ᾿ωοπά. 1888. ϑ8νο. 1846. 
ΤΟΥᾺ] 1810. 

ΤῊΣ νϑηογῦ] ϑοςίθιυ ἴον ρσοπιοϊίης (τ ϑιϊδη Κὺον)εάρο, ἀπὰ τς τι 15}} ἀπὰ Εοτοίμχη 
ΒΙδ]6 ϑοοίοιν, θείης τοϑίτοῖθαὰ ἴο 116 οἰγου]αιίοη οὗὨ οἀ!ἰοηβ ργϊπίοα νι [Π6 οταϊπαγυ ἀἰνὶ- 
δίοπβ οὗ οπαρίοιβ δπὰ νογβεβ, ἴῃ. Βοϊρίου5 Τγαοῖ ϑοςίειν (ἰπϑιυϊἱοα ἴῃ 1799) δᾶνα εοη- 
ἔεγγοά ἀροὴ Ὀἱ0]6- δι ἀοητδ 0 5π18}} ἔανοιν 1ἢ τορτι τίη τ. (οὐ 5 δἀϊείοη ποιϊςοὰ ἴῃ [86 
Ρτεοδάϊηρς, ρδγασταρῇ, τι σοπδίἀογαθ ἱπιρτονθτηθηΐβ ἴῃ ἴη6 αἀἰνί βίου οὗἨ ἴῃ ραγαρτγαρὶ!β, 
δπὰ ψίιῃ δαάϊτίοηαὶ σοτγγεσίΐου ἀπὰ σον βίου ΤΏ ταδγρῖπαὶ στοπάοσὶπρβ ἅγ ρῥτιπίθα αἵ {Π6 
ἴοοι οὗἩ ἐβοὸὴῦ ρᾶζθ. Βοβίάββ οοϊ]αιίϊοη νυν ἴἢ6 Ῥεδῖ τηοάδγῃ εὐϊιίοηξ, ἔγθαθηΐ γαέδγθησθβ 
Ἰιᾶνο θθοη πιδάοθ ἰοὸ ἴδε ἔσβι οἀϊτίοη ργιηιθὰ ἴῃ 1611] ; δπά νϑτγίοιιβ ούτοῦγβ ἴῃ ρυποίιδίίοη, ἃς., 
ψηϊοἢ Παά οτορὶ ἴῃ δὲ ἀϊδγοηε {ἰπλθβ, πᾶν θέθη ἀϊξοονογρα ἐπα τοπιονοά. [16 δαβιείοη ἴοὸ 
ἴδοφο οοτγθοίίοῃβ, {πὸ οαἀϊΐοτθ πᾶνο σαγογ αἰϊοπάοα τὸ γι Υ 15. ὈΥΪπτ ἢν ἜΞρΘΟ Δ ΠΥ 



106 Ἑησίδὴ Τνοέοδίαπέ Κεγξίοηϑ οὗ ἐς Βιεδίε. ΓΡαγ 1. ΟἹ. 1. 

πῃ 186 86 οὔ σαρ᾿α] Ἰοϊίοτβ, ἰῃ {Π|6 ἢδηιοβ οὗ ἴῃ6 ΠΟΥ, δπὰ ἱπ οοτηρουπὰ νογάβ.Ό ὙὉὍδα ἰγ- 
Ῥοφταρῃίοδὶ οχθουϊίοη οὐ {π18 δἀὐϊίίοη 185 βἰπρυ ατὶν πεαὶ ἀπά δοουτδίθ, δῃὰ τοῆσδοίβ ἴπα 
δι ρῆοβι ογοάϊε οα ᾿ὸς Μαϊοβιγβ Ῥσίπιετθ. εδβίἀθβ ἴπε ἰοχὶ οὔ [6 οοἴδνο ρδγασταρῃ Β10]6 
ΡῬΟΝΠ δηθὰ ἱπ 1838, (ἢ6 οἀϊείοη ρυ] 15η6ὰ ἴῃ 1846 [45 σοῃοΐβα ῥτγοΐβοος ργοβχϑα ἴο βοὴ 
Ὀοοΐ : ἃ ἴδιν ὀχρίδηδίουυ ποῖθβ δτὸ αἰβὸ ρίνϑῃ δἱ ἴδε ἔοοῖ οὗ Ἵδοῖ! ρᾶρὲ ᾿ορείπον ψ ἢ Ρᾶ- 
γ8 116] τοίδγθποθ αηά ἴπ6 τηοβὲ ἱτηροτιδηϊ τηδυρῖη8] σοδύϊησβ, τ 10} ΔΓ ΓΘ] Ϊγ 860] 1 6χ- 
Ρ]αἰπϊησ οὐ ὄνθὴ σογγθοίΐηρ (δ6 δυϊποτίβοα ἰσαπβιαίοθ. (ΟΠγομοϊορίςαὶ δὰ οἴμογ 1465 
οἷοβα το νοϊατηθ, τ ΒΙ ἢ 15 ὙΘΥΥ ποϑ Ϊν σπίθα ἱπ ἃ 5πι|8}} Βυὶ αἰβέϊηοι ἐγρ6. 

4, ΤΙ Ηοὶγ ΒΙΌ]6 : σοπίαϊπϊηρ {π6 ΟἹ δπὰ Νονν δβίδιμθηΐβ, ἰγαηβαἰθα 
ουαὖ οὗ 186 οτἱρ᾽παὶ ἰοηριθ8, ἀπά τ 1 {86 ΠΌΓΙΔΘΙ Τ ΔΉ ΒΙ αἰ] ο 8 1] ΘΠΕ]Υ ΘΟ - 
Ραγοᾶ δηὰ γονίβοά. Ὑμδ ἰοχὶ οὐὗἨ [π6 οουησθοη Τ͵ΔΉΒΙ Δίου 18 ἈΥΓαηροα 1 
ῬΔΓΔΡΥΘΡὮΒ, 506 }} 88 [Π6 56η86 ΓΘΑΌΪΓΕΒ: [Π6 ἀἰν βῖοη8 οὗὨ σμδρύθυβ πα ν γβῈ8 
Ὀοΐῃσ ποίρα ἴῃ ἐπ8 τηδυρίῃ ἴῸΓ τοίθγθποθ ΒΥ ὅϑιηθ8 ΝΌΘΕΒΕ. Βοβίοῃ δπὰ 
ῬΒΣΙΔΑ6Ιρ 4, 1886. 12πιο. 

δ. Τα Νοὸν Τοβίδιηθηϊ οὗ οὐῦ [ογὰ δπηα ϑδυϊουῦ “6508 (ΓΙϑύ ; Γ8η8- 
Ἰαϊοα ουἱ οὗ [π6 οτἶσί πα] σσθοῖ, ἀπ 1} [86 ἸΟΥΤΏΘΥ ᾿ΕΓΔΠΒΙ ΟΠ 8 ἀ]]ΠΡΘΠΕΥ 
φομλραγοα πα γον 864, Ατὐτδηρθᾷ ἴῃ ῬΑΓΆΡΤΆΡΒΕΒ, ΒΌΘἢ 85 {Π6 56η88 ΤΘΑΊΪΓΘΒ ; 
{π6 ἀϊνίβίοπβ οὐ Ομδρίεσβ δῃᾷ ογβθβ θοΐηρ ποία ἴῃ {πὸ τιλγρὶη; ὙΠῈΕ 
νϑγίουϑ ΤΆΡ]68, ὅς. ΒΥ “απ|68 ΝΌΧΕΒΕ. - Νὸνν ὕοσκ, 1827. ὅ8νο. 

ΤΉ σοϊηιηοη (οΓ δυϊ Ποτ564) ἰγδηβί δίῖοπ γοπιδὶηβ ἀπαϊογοὰ ; {Π6 ραγαρταρῇβ ἃγὰ β'ΘΠΘΓΘ]ΪΥ 
εορἰοἀ ἔγοσωῃ ἴΠποβ6 ἱπ Κ8Ύπδρρ᾽β οτἰ ἰσδὶ οἀϊείοη οὐ τῇς στοεῖ Ταβίβμηοπί, ποιίςοα ἴῃ Ρ. 31. οὗ 
(ἷ8 Νοϊυπιο; ἐπουσῆ βοπηθεπιοβ {Π6 ρΑγΑβγαρἢΒ οὗἨ Βοηρο]᾽5 δἀϊίοη τὰ ῥτγοίεσγθα. Αα 
οτι εἶσ] 8 πα]γ5815 οὔ {πε οοπίθηίβ 15 ρἰδορὰ δὲ ἴμ6 ποδὰ οὐὗἩ δϑοῦβ. ρᾷρθ. Α ἔδυ ποίοβ ὅτ βῖνοι 
οα ἴδε Ριιποξυδίίΐοη οὗὁἨ βονοτϑὶ ραββαροβ, ᾿ορθίθοτ τ ἱτ ἃ βμοτὶ [πἰτοάιποίϊοη, οα ἴῃς οτρίη 
Δ Πα Ῥσοροῦ υ56 οὗ {π6 Ὠ νι βίομβ ἱπῖο Ὁμπαρίουβ δηὰ εσβοβ ; 8ῃ οὐ] πα οὗ 4 ΗδτγτηοηΥ οὗ {π6 
Οοβροῖβ, δτγαηροὰ ἔγοσυ Αὐομθϊβηορ Νονοοπιοβ; ἃ ΓΤ Ρ0]Ὲ οὗ (Π6 Οτάος απὰ [)αἴο οὗ {πὸ 
ΒοοΐϑΞβ οὔ (8 Νεὸν Τοκίδιηρηξ, διιὰ δὴ ἱπάοχ οὔ Θυοίδιϊοηβ ἔγοτῃ [86 ΟἹ Τοεϊατηθηΐ. 

6. Το Ηοὶγ ΒΙΡ]6, σοηίαϊηηρ [π6 Δυ  Πογβοα  υβίοη οἵ [π6 ΟἹΑ δπὰ Νὸν 
Τοβίδιηθηΐθ, ἢ ὑΥΘΗΓΥ ΤΠοιβδηὰ οιηθηδαλίίοηβ. [ΒΥ 4“. Τ΄. ΟὈΝΟΟΕΒΊ, 
Μ.}}.1 Ἰοπάοηῃ, 184]. ϑνο. Αποίμοσ δαϊίοπ 'π 18π|ο. 

ΤΠα απ οΥ τηοάοϑε!γ ῥγοὔδβθοβ ΟΠΪΥ ἴο πᾶνὸ ὑτοισὶνὲ Ἰοροίϊοῦ (π6 ψν 6}]-συδία! πο οτπονάδ- 
εἴσῃ οὔϑοιπο οὔ ἔπε πηοβὶ Ἰοαγηθα σηθη γῃο μᾶνο ᾿ἱνοά ἀπτίηρ [πὸ ᾿αβὶ ἔνο παπάτοα γοαῖ5. ΤῊς 
ΔΙ ΟΓ ΟΥ̓ ([η18 ποτ ἀοο8 ἢοΐ ῥτγοίδββ (9 αν δχϑιηϊποαὰ ὀυθσυ ραᾶρσὸ οὔ ἢ; υῖ 6 ἢ65 σοπι- 
Ρατοὰ τηοβῖ οὗ ἴποβα ρδαββδαβοβ, ἢ ϊοῖ Πᾶνα Ὀθθη οδ]οοίοά το ὈΥ ᾿πβῇἀ6] πτι ἰθγ5; ἐπα 1} ΘΥΟΣΥ 
1ηϑίβποα ἢ6 [65 ἔουπά {ποτ ἐπ άἀϊἸοἱου5}. δἰ τογοὰ δπὰ οῳτοςοίοα. πε αἰνιβίοηβ οὗ οἰναρἴενβ 
δηὰ νοῦβ6β ἃγα τοϊδϊποὰ ἴῃ ἴπ6 τηδτρίη : Εἶγ6 ἰδίου 64] ραγὶβ ἀγὸ ργιηϊοὰ ἴῃ ραγαρταρἢ5, δπά 
{πα Ροοίϊςα] ματγίβ οὗ δογιρίυσο ατὸ ρεϊηϊθα ἴῃ Ρᾶγα]16] 'π65. ΤΠ6 ἴοτιβ οὐἁὨ ῬΧΟΡΟΣ Ππδπιο5 
ἈΓΘ 8.551Π|1}]ἴοα (Πγοισῆουϊ. Τῆο ψουῖκς 15 θοδι ΕἸ Ϊγ ῥτὶηιθα, ἀπ σαπηοῖ [1] ἰο δβϑιβὲ {Π6 
μτίνδῖθ δίυάθης ἰπ τ ογἰ εἰς 8] δέυμαγ οὗ {π6 ϑετὶρίατοβ. “1 15 σῃθουϊηρ ἴο 566 8 ρου διὰ 
1πι6 Πἰροπὶ τη, πὶ τ πιά ϑὲ οὐὨ ρυτβυϊβ Ψ ΠΟ ἀγὰ σοπιῃοηΐν ἀδοπηοα υπίανουγαθ ἰὸ 
δρί γι} ππηρτονεοιαοηξ, ἀραϊοαιίης α ροτγίϊοη οὐἉ ἢἷ5 {ἰπ|6ὰ ἴο (6 ογἰτἰςα] βἰααν οὗ Οοὐ᾽β 
ψοτὰ." (δογίνοπογ᾽β δυρροιμηοηΐς ἴο ἴπ6 δυϊοτϑοὰ Ἰοηρ ἢ Ψογβίοη οὗ ἴθ. Νοὸν Τοβίδ- 
τηρηΐ, νοΐ. 1, Ρ. 112.) 

. Τῇ Βοοῖϑβ οὗ [μ6 ΟΙἹα Ταβίδιηθπι (οσ Οονθηβη), ἰγδηβαἰθα ἔγοπι {Π6 
Ἡδρτον δηᾶὰ ΟΠ θα: Ὀοϊηρ {Π6 Αὐἰῃογῖζοα ΓΒ τον θθα, πὰ οοὐμ- 
Ραγϑὰ ψἱἢ οΟἴμον ΤΥΔΗΒΙ δ ΟΏ 8, Δποϊθηῦ 8Ππα τηοάθτῃ. ΒΥ {πὸ Βον. ΑἸτοα 
“ενοῦκ. γοίυπιο 11., σοηίαϊπίηρ ἔγομπι 00 ἴο δοϊουημοπ᾿ Β ϑοηρ. [Ποπάοῃ, 
184]. ὅνο. 

Τῆο βθτεὲ ραγί οἡΪγ οὐ {115 ννοτῖς ῃ85 Ῥθθὴ ρυ}15})64, σοηίδιπίησ {Π6 Βοοῖς οὗ 4ο". [8 
οὈ]οοί ἰ5, ἢτϑῖ, ἴο αϑϑιϑδὲ 86 Ὁ101164] δια ἀθπὲ ἴῃ δοηυ την ἃ ποτ δοουγαία Κπον]οάσε οὗ {ἰτ6 
ϑογιρίιγοβ ; δη6, βθοοπάϊυ, ἴο θπαῦ θα ἰὴ6 σθΠ ΟΥΑΙ γοδάθῦ ἴἢ βοὴ ἄσρτοο ἴο Ἰυάρα μον [ΔΓ 
ἴΠ6 ΕἘπρ 5 Μαγβίοη οὗ ἔπ ΟἹ 'Γεςίδιηθηΐϊ τῇδ 6 σάρδθ]ε οὗ ᾿τιρτονεπιοηπί. Ὅμὲ δυῖδου 
.)85 ποῖ οἷν Ἵοοττοοίοα δηα οοτηραγοὰ ἔπα οτἱρὶη8] ἴοχῖ, ὈυὉ Π6 ἢδ5 αἷδοὸ δυδι]οὰ 1 πιβ6 ] }ὶ οὗ 
ἴΠο τηαγσὶπαὶ σοπά σὶρ οὗἩ οὐσ δυσὶ βοά νογβίοη, οὗ [Π6 ϑοριπαριηϊ δηὰ 1,δι1η Ὑπϊραῖα νοῦ- 
κἴοιδ, δηὰ οὗ ἴδ6 ἰαρουγβ οὗ δῖμο, Ὠιοάδι,, τ. 1.66, Αὐοθῖθῃορ Μίαρχοο, πὰ ϑομυ]ίθηβ. 
Νο σὔδησε [89 Ὀδοη τηδὰθ ἴῃ οὐν δυϊῃοτγϑοὰ νογβίοη, ψἱουΐ 115 Ὀοϊηρ αἰξιιης Εν πιαγκοά, 
δηά ἴῃ ἰοχῖ, 85 1ξ πον 5ἰἴδηάβ 'ἰπ (ἢ. ΕΠ] 5 ΒΙΡ]6, θεϊηρ ρίνοπ δἵ (πΠ6 Ὀοξΐζοτῃ οὗ {πὸ ρᾶζο: 
80 ἴπαὶ “1ῃ6 Το οσ τὺ ὕὈ6 σογίδιη, ἔπδὲ δ᾽ που ἢ 6 Πα8 ἴῃ ΒΟΙΏΘ 56η86 8 ΠΟ ΓΒ 5]ΔΙΊ0Ὶ 
Ὀτουφσῶς Ὀοίοτε πἰπι, γεῖ πα ΠΟ] ἀ5" ἱπ ῃἷβ δπά πῃ ψῃοΐα δυίποτίβοα Επβ] 5} νουβίοη, δηά 
ΤΩΔΥ, ἢ ἢ ρΙ6α865, γοδὰ {πὸ ἰοχὶ 88 ἰξ βίαπαβ ἰῇ {πῸ σοσητηοῃ ΕΠ ρ 181} Β10]65." (Ρτεῖ. Ρ. 83.) 



᾿ Βεοί. ΝὟΎ, Ἐ 8.1 Ἵποίο-οπιϊδῆ Ῥεογβέοης οὗ ἰδὲ Βδῖδ. 107 

18. Αποἴο- ΟΜΊΒΗ 1 δγδιοΉ 8. 

1. ΤΉ Ηο]ϊα ΒΙΡ]6 ἔν ]γ ὑγδηβ]αιθά ᾿ηΐο ἘΠΊ Βὴ οΥῦ οὗὨἩ [Π6 Ανέβθη- 
[108] Τιαῖη. ὈΠΙΡΟΠΠΥ οοπμξεσσοα πὶ 1μ6 Ηδῦτον, ασθαῖκο, ἀπά οὐμοῦ 
Ἐπιοη8 ἴπ αἴυοσβ ἰδηρααροβ. ὙΠῸ Αὐρυιμθηίβ οὔ ἴῃ Βοοῖοϑβ, δπηᾶ 
ΟΠΒδρίογβ : Απποίδίϊομβ: Τ8Ό]68: ἀπ ΟΥΒΘΓ ΒΘΙΡΕ6Β ἴῸγ Ὀοέζον νῃἀογβίαπάϊηρ 
οὗ {πὸ ἰοχῇ: ἴον ἀϊβοοιθσὶθ οἵ σου ῸΡ 055 ἴῃ Βοῖηθ ἰαΐθ ἐγϑηβ]α 08: ἐπα [ῸΓ 
οἰθασῖηρ Οοπίτονοσβίθβ ἴῃ Βορίοη. ΒΥ {86 ΕΠρΊ δ ΟΟ]]οραῈ οὗ Ῥονναγ. 
Ῥυϊηΐϊθα δὖ ᾿͵ονΆΥ ὈὉΥ ᾶντθηοα Κ ]! Ια. 1609.-]0. 2 τοῖβ. 4ϊο. 

2. Τμὸ Νὲν Τοβίδιηθπι οἵ 168ν8 ΟἸγιβί, ἰγαπβ αἰ θᾶ [δ  {Π ἔν} γ Ἰηΐο ἘΠρΊ5ἢ 
ουῦ οὗἩ {ΠῸ δυϊπθπίῖοαὶ 1,αἴϊη, δοσογαϊπρ ἴο {86 Ὀο8ὺ οογγθοίθα οορίθβ οὗ [ῃ6 
8116, ΑἸΠἸΡΘΠΉΕΥ οοπίογτοα γ1 86 (ἀσθοκο, δηα οὐμοῦ οἀ  ΠἸοη8 ἴῃ ἀϊυθσϑ 
Ἰδησυδροβ: Ὑυ} ΑΥρσνηηθηῖβ οὗ ῬΟΟΚ6Β δπα οπαρίογβ, Απποίαςίοηβ, ἀπά 
ΟΥΠΘΥ ὩΘΟΘΒΒΑΙΙΒ ΠαΙρθβ, [ῸΓ (π6 Ὀοίίοῦ Ὑπάογϑίδπαϊηρ οὗ [Π6 ἰαχί, δηὰ 
ΒΡΘΟΊΆΙΠῪ [ῸΓ (Π6 ἀἰβοουθῦθ οὗ [86 Οογγνρίϊοηϑ οὗ ἀΐμογβ 18 ὑγϑ 8] 0 }8, 
Δηα [ῸΓ οἰθογίηρ' {π6 (ΟΠ ΓΟΥΘΓΒΙ6Β ἰπ το] ρίοι, οὐ {Π|686 ἀδ168: [π [μ6 ΕΠ Βἢ 
ΟΟἸ]εσο οὗ ΒΠθπιε8. Ῥγίπίθα δ Ββοιμθβ ὉΥ Ιοῃπ ΕὌρηγ. 1682. 4ϊο. 

ΤἝοβο ἃγὸ ἴπ ἢγδι θαϊεοηβ οὗὁἩ ἴ[πΠ6 ΑὨρ]ο- Βοπιὶβῃ νογβίοη οἵ ἔπ Οἱὰ δὰ Νὸν Τοβία- 
τηρηΐ ; ΤΠΘΥ 81:6 ποῖ οἴἶζβῃ ἴο ΡῈ πιοῖ τυ. ΕἾΏΘ οορὶο5 οὗ ἵπϑῖα ἀγα ἴῃ ἴα ΓΠθσασυ οὗἉ {6 
Βτι κι Μυβοῦπι. 

ἴῃ τῆς γοᾶν 1582, ἴπ6 Ἐοπ)γαηϊΞί5, ἤπάϊηρ 1: ᾿πηροββιῦ]α ἴο τ] ο] ἃ ἔπ δου ρέυγοϑ ΔΩΥ͂ 
Ἰοηζον ἔσοτῃ ἴΠπ6 σοτωσηοῃ Ρ6ΟΡ]6, ὑσὶ ηἰθα δὴ Ἐηρ] θη Νον Τοβίδιαοης αἱ Ἐοῖπηβ; 1 νὰ 
τγδηβ]αθα, ποῖ ἕγοσῃ ἴθ ογἰ σὶ παὶ Οτθοῖς, θαι οσ ἔπεα 1,.δἱἱη Ψυϊχεῖθο. ὙΤῆηὸ ΟἹὰ Τοβίατηθπς 
νγ85 ἰγδῃβϑ ίοα ἔγοστα ἴῃ6 Ψυϊραῖα δὲ όουδὺ (νἤοποα ἰδ 5 6411 τς Πουδν Β10]6), ἱπ ἵνο 
νοϊυπιοβ 41ο., ἴῃ ὅτβι οἵ σης ἀρροαγοὰ ἴῃ 1609, δπὰ ἰδ βοοσοπὰ ἴη 1610. Το 1, αἰϊῃ 
ψυϊρεῖε, τ! οἢ 15 (Π 6 ΟὨΪΥῪ δυξποπεὶς ᾿γϑηβ]δίλοῃ δ᾽] ονγθὰ 'π {μ6 Εἰ οσλϑ ΟΠ γαῖ, 18 βουν! εὶγ 
[ο]] ονγοά : ἀπὰ τ βϑγενεῦ [Πδὶ 15 Ἑστοῦθουβ ΟΥΓ ἀοίξεοίζινο, [16 δηρίο- ΟΡ 5} νϑσβίοπ '5 64 1.4}}ν 
ἀείεειίνθ. ἱ[πβίδποοβ, ἴῃ νὶοἢ πὸ ἘΠ Βἢ ἐγαηβϑίαῖοτε ἤᾶνθ τ ]}}Υ [4]51 ῆ θα τμῃ6 Ψαυ!ραίο, 
ἅτε ρίνοῃ ἴῃ “ῬΟΡΟΓΥ ἴπ6 ΕἸποΙῊΥ δπὰ Εα βιἤθγ οὐἁὨ ϑογιρίυτο," ρρ. 102---105. (Πουάοῃ, 
1845. 18τηο.) Τὸ {πὸ ΕἸ] 5ἢ ἰοχῖ δηποίβιϊοιβ δγὸ βυ "]ο πο, “ ὙΠΟ ῥτοβθηΐ ἴο τ15 ἃ τηδε5 οὗ 
Ὀἱροῖγγ, 5ορῃ ϊβῖγυ, δηα υπέρλϊγηοθθβ οὐ τοι ἴΠ6 σου] ἢ45 βθθὴ "υΐ ἔδυνν ὀχϑιΏρ]ε8.᾽"" Τἤθβ6 
ΔΠΠΟΙΔΙΙΟΏ 5 δΓα δϑογ θοα ἴοὸ ὁπα Τποτηδβ ῬΤογιἰπρίοι : [π6 ἰγϑηϑίαῖοτβ γεγο ὙΝ}}}14π|ὶ (αῆοΣ- 
νγατὰ5 Οδγά1π4}}) ΑἸ]εη, Ογοσοτυ Μαγιπ, δηὰ Βιοθαγά Βτιβίου,, ἰσγαϊτοσβ ἴὸ 1Π6ἿΣ σΟΙΠΕΓΥ. 
ΤῊΐβ ἐγαπϑδἴίοη, τ ἢ [Π6 ΒΠΘΙΠλ15}}1 νουβίομ οὗ ἴῃς Νενν Τοβίατηθηϊς ἀθόονε ποις, ἔογτηϑ 
τη6 Πρ] 5} ΒΙΡ]6, τνυῖο ἢ δἴοπο 15 υ5οα Ὀγ ἴΠ6 ΒΕοτηδηϊςῖς οὗ [15 σου γγ. ὙὍηθ ἰγαηβ]αῖοτβ 
τοίαϊποά τπὸ νγοσὰβ ἀζγηιες, ἐκπίλε, λοϊοοαιτιδέ, ραδοῖε, δπὰ ἃ τηυ!εϊξιιάθ οὗἹἩ οἴποῦ Οτοοκ ποσάβ 
υπίγαπεαιθα, υπάον μα ῥτγοΐοχί οὗ τγβηιϊη ρτοροιαηὰ δἀοηυδία ΕΠ Ρ 5} ἔοτπβ ὃν ψ ]οἢ 
ἴο τοπάοσ ἴποπὶ; δηὰ (ἰὺ5 σοηΐγινοα ἰο σθηαοσ ᾿ξ ἀπ! π|0}]}1σ1 0]6 ἴο σοτηπηοη τοαάοσβ. Ηρησο 
ἴα Ὠἰδίοτίδη ΕἼ]]6Υ ἰοο Κ οσοαβίοπ ἴο τοπηατὶς (Πδὲ 1ὲ τῦᾶϑ “8 ἰγαῃβ᾽δίΐοη ἡ Ὠοἢ προάοὰ ἕο ΡῈ 
ἐγαπϑἰαιϊοα ; δπὰ {τπ8δὲ 115 οαϊῦοσβ “ὉΥ 41} τηθδηβ ἰδυοιιγθὰ ἴο βρρσοβςβ ἴῃ6 ᾿Ἰρῃξ οὗ γα τῃ, 
ὑπάοτ οη6 Ὀσοΐθποο οὐ οἰβοσ. ΟἿ ἰοαγποα σοι ΣΥ παπ, ΤΠοΟπι858 (σι τί σῃς, τν88 5ο] οἱτοὰ 
ὉΥ 8. Ετγδηςῖβ ὟΝ δἰβρθδατ ἴο τοῖα τ} 18 γδηβἰδίίοη ; θυΐ, αῆθῦ πὸ ἢδά πιαάθ δοῃβι άθγαθ]α 
Ρτορτοββ ἰὴ ἴπ8 σοῦκ, πΠ6 ττᾶβ ῥτοῃι υϊιοὰ το Ῥγοσθοάϊηρ ἔισῖμπεῦ ὈΥ Αὐοῃθῖθμορ ΜΝ} εῖῖ- 
εἶδ; σῆο, ἡυάρίηρ τ παρτοροῦ πὶ ἴπ 6 ἀοίδηςε οὗἩἨὨ 1Π6 ἀοσίτὶπο οΥΓἹ ἴπὸ ΟΠ χοῦ οὗἩ Επρ]αηά 
βῃουϊὰ 6 οοταπι 6 ἴο 8 Ρυτγίδη, ἀρροϊπιοὰ Ὦγ. ΝΥ} πὶ ΕὨΪΚΟ ἴῃ 15 ρίδοθ. Βυ Βΐπι 
1Πο αἰνίποβ οὗ Ἐποὶτης τότ τούτο ἃ ἢ στοαί δρίτις ἀπὰ 80}}}7. ΕὉΙΚοΒ τψοτῖκ ἀρροατγοὰ 
ἵπ 1617; δηά ἴῃ ἐπ [Ὁ] νη γον, Οσαγιντὶ εἶ σοηξυ πιίοη τᾶ ρου] 5 ῃη6ὰ ὑπάον πὸ 
αὐσρίοο9 οὗ Ατοπθίδπορ ΑΌΡοϊ ; ὈοΙ οὗὨ το τόσ δοσοιηρϑηιθα τῖϊῃ ἔθ ἘΠοτ 80} ἴγαπ8- 
Ἰαϊίοη οὗ 6 Νεν Τοβιδαιθηξ; {ΠπΠ6 {1{|68 οὗἩἉ [Πεῖγ ρυ ] δ ΟΠ ἀγο ξυὐοϊηφα. 

(1.) Το Τοχὶ οὗ [δ Νεὸνν Ταοβίδτηθηις οὗ Ψ}6δὺ8 ΟΠ γίβί, ἰγαπβιδίθα οὐἱ οὗἩ {6 νυ ρα 
1,Αἰἷπο, Ὀ. ἔα Ῥαρ βῖ5 οὐ (86 ἰγδίἴεσοιιβ ϑοιηΐηδτυ δὲ ΕΠοῖτη8, ἢ δγρυπιοηίβ οὗ ΒοΟΚοβ, 
Ομαρίογα, δῃὰ Απηοίδιϊοησ, ργοϊοηάίηρ ἰο ἀἴβεονοσς ἴτῃ6 Ἄοοτεγυρίϊομβ οὗ ἀϊνογβ ἴγαπβὶ8- 
τίοῃ5, δῃά ἴο οἰδθδὺ ἴ[Π6 σοηϊγουοτϑίοβ οὗ ἔπο86 ἀἄδγοβ. Ὑ πὸ δι πογὶβοά ἘΠ ΠΝ ε- 
βίοῃ, ἀπά 8 Ἴοηξιίαιίοη οὗ 4} κιιςῇῦ διρσυπιθηῖβ, ρἼοβθοβ, δηὰ βημηοίδιϊοηβ, 85 σοηῃίδϊη 
τηδηϊίοϑε ἱπηρί οΕΥ̓ ΟΥ ἤοΓοβΥ, ἰγθβοη δηὰ βἰαπάθγ, δραϊηϑδὶ (πὸ Οδίμο]ς ΟΠυγοῦ οὗ Οοά, 
διά τἰ6 ἔσθ ἴθασῆοτβ ἐπογοοῦ, οὐ ἴπ6 {γδ}}5] αἰ 10 Π5 υ5ρ0α ἴῃ ἴπΠ6 ΟΠυτοι οὗ Εηρίαπά, Βγ 
. Ενυεκκ, ἢ... 1οπάοῃ, 1586; 160]; 1617; 1695. 0110. Νενν Ὑοσυκ, 1834. 8νο. 

ΤΗΐς οἰαθοταῖΐα ᾿νοσγὶς 18 ἃ πτοβὲ δα δια ὑπϑηβυγογαῦ]α τοι δέϊοῦ, ρΑΥΆ ΓΑΡΗ ὈΥ ραγαρταρῇ, 
οὗ ἰδ Εομλ 5 ἢ τα σιγα β] αιίοηβ ἀπά ποῖοϑ  απά 15 σορ]οῖθ ψὶτ στ ε6 84] οτυ ἀἰτίο, βουηὰ 
(βοοϊοσΥν. πιβιοτίσαὶ ἴποῖβ, απ ᾿γγοϑι δι! Ὁ] 6 ἀγρυτηθηῖ. ὙΠῸ ἰδἴο οἱθραπὶ βοῦοϊδσ δηὰ ῥίοιϑ 
ἀΐνιης, ἰῃς Εν. Ψ94π|6ὲ5 Ηογνου (που ρῇ βομηθε 65 ταίμος ἴοο οδηαϊὰ δπὰ ἱπαϊβοτιταϊηδῖο ἴῃ 
Ηἰξ ΡΌΒΙ]Ϊς τοοοτητηθηἀδιοηβ οὗ ὈοοΚ5), ραϑβδθὰ [π6 0] ον ηρ᾽ ὙΟΡῪ }ι5ῖ δησοταϊααι οα Ὦγ. 
ΕΌ]ΚοἾ5 ποθ ]6 Ῥοτίοτπιδποο : -- Ηο β'γ}.5 11 “ἃ ν᾽ 8 0]6 μίθςο οὔ δηιθπὶ σοπίτγουουθυ δπὰ 
ετιεἰςῖ5πι, {111} οὐὗἁ δουπά αἀἰνϊηἰῖγ, τ ΟἸΡΥ βγραπιοηῖδ, απ ἱπιρογίαπε ορβαυνδίοηβ; " δά ἀΐπῃ, 



108 Μοαονη ἵεγδίοπς ΟἹ ἐδλο δογιρέμγο8. ΓΡαγὶ 1. Ο. 1. 

- ““νουἹἱὰ [πὸ γουπρ Ξίυάοπε θ6 ἔδιιρῆς ἰο ἀἰδοονοῦ {Π|Ὸ νΘΥΥ δίπουν ΟὗἨ ΡΟΡΟΓΥ, δηᾶὰ 'ὲ 
ΘηΔ0]6α ἴο ρῖνε δὴ οἰβοϊιι] ὕἱοῦν ἕο τπὰϊ σοτηρ! σα, 00 ΟΥ̓ ΘΥγοσα, 1 βοαᾶγοθ ποῦ 8 ἰγϑδῖϊδο 
Ὀεῖῖοῦ οα]ου]αίοά ἴῸγ {Π6 ρυγροβο." Ὑπὸ Νὸνν Ὑοσῖὶς τοργί πὶ ἀο65 μοἱ οσοπίδίη πο ἰοχὶ οὔ {Π6 
ἘΒοπιϊβῃ νογβίοη, ογ οὗ ἴη6 ὈϊοΠορβ᾽ ΒΙ0]6. Βγ {πὸ διὰ οὗ ἃ οἴοβθ ὑυιι οἶθᾶσ ἴΥᾧὦἢΡὸ, ΠΟΎΓΟΥΟΥ, 
1ῃ6 ψποὶο οὔ Ὧγ. ΕΚ υπδηβινοσοαὰ δηά ᾿παπβινογ Ὁ]6 σοη Διο 8 σοπηρτιδοα ἴῃ 
πα ςοπηπιοαΐουβ Οοΐδνο το] πιο, το ἰ8 ἔασι Ποῦ οησσῃοα ἢ δὴ Ἰηϊτοαιοίοτν ΕϑΔΥ 
σοηϊδιηίης ἃ Βίοσταρῃ) σαὶ Νοίϊοο οὐἁἨ ῃΐπ), ἀπα ᾿νἱτἢ ἃ οορίουβ Πἰδίοτοαὶ δηὰ ἴοχέυαὶ ἱπάοχ. 

(2.) Α Οοπβιίδιίίοη οἵ 16 ΠΣ πο πιϊϑῖβ᾽ Ττγαηβ᾽αιίοη, Ο]οββοβ, δπὰ Απποίδιϊομβ οὗ ἔπ 
Νεν ᾿Γεβίδπιθηί. Βυ ποπμαβ (λατινδίσητ. [Ιπάοῃ, 1618. [Ὁ]1ο. 

ὙΠ: βίτ σατο οἡ {Π|8 Αηρίο- Βοταΐβἢ Ν ουβίοπ ΟΓΘ 50 μι] 5 Π6 4 Ὁγ Οοοιχο ΠΟΥ, 
1πῖ1116 

(3.) Α νίον οὗ ἴπ6 Ματγρίπαὶ Νοῖδϑβ οὔ {πὸ Ῥορίβῃῃ Τοβίδπγοπε, ἰγαπβδίαϊθα ἰηῖο Επρ- 
᾿Ι8ἢ ὈΥ 16 ἘΠ βἢ Ταριινο Ῥαρ οί τοοϊαπὶ δἱ ΗΠ ιθυηοϑ 'ῃ Εταποο. Βγ Οθοτῖρο στη κα. 
1οπάοη : ῥγιηϊοά Ὀγ ἔπι. Βο)} Ππῖ, ἴον ᾿Γποιηαβ Υ οοάςοςκο [1]1588.] 41ο. 

Ιη 1749, ἃ πὸν εὐἀϊίοη οὗἁὨ {6 Απρ]ο- που ῖβῃ ΒΙΡ]6, τυ εἢ βοπιθ δἰ ογαίῖοπβ ἴῃ {Ππ6 τοχῖ, 
Δ ΤΩΔΩΥ ἰπ ἴΠπ6 ποῖε5, νγα8 ρυ ἢ 5ῆθ 4 ἔτοτῃ ἴἰὸ σοργ οὗἩ Ὦγ. Ομδίοπον, εἰσ ὈΪΒΠορ οὗ 
Ἰεῦτα, δῃὰἀ οπϑ οὗ ἴπε νἱςαῦγβ δροβίοϊϊς οἵ ἴθ οπιῖδῃ ΟὨυτοῦ ἰῃ Επρίαθά. αγίουβ οἵποῦ 
θα" ο5 αν Ὀθθη ῥτὶηϊοα δὲ ἀἰογομς {Ἰπη68 πα ἴῃ ἀϊδγεπι 81265, οὔ τ Ισἢ πὸ (Ο]] ον ης 
ἅτ {Π6 Ῥγιηςίρ αὶ. 

9. Το Ηοὶγ ΒΙ1Ό0]6, ὑγαῃϑίαίθα ἔγοτη {πὸ [απ Ψ υ]ραῖθ : ἢ Πσθη]γ οοΙ- 
Ρᾶγοᾶ ψῖ ἢ (86 Ηθῦγον, ατϑοῖὶς, δηὰ οἴμον ΠῚ Π]ΠΟἢ 8 ἴῃ αἀἰνοῦβ Ἰδηρθδραβ; [ἢ 6 
ΟΙα Ταεβίδιηθηΐ, ἢσβῦ ρα] 15ῃ6α Ὁγ {πὸ ΕΠρΊ 5}: (Ο]]6ρο δὲ θόνΥυ, Α. ἢ). 1609: 
8η4 1μ6 Νὸνν Τοβίδιηθηΐϊ, ῃγϑὺ ρα ]5ποα ὉγΥ [Π6 Πρ] 5} ΟΟἸ]Θρα ἂἱ ΕΘ 68, 
Α.Ὁ. 1682. ὙΠ} Αππῃοίδιοηβ, ἀπ δη Ηϊβίογ 8] ἀπα (ὐὨγΟΠΟΙορΊοᾺ] ]η66χΧ. 
ον ]56α δηά σογτοοίθα δοσογάϊηρ ἴο {πΠ6 ΟἸοτηθηίη Βαϊ οη οὗἉ [Π6 ϑογιρίυγοβ, 
Δπα Ἀρρτγονϑά οὗ ὈΥ 186 τηοβὺ τονογοπᾶ Ποοίοσ ΒΟΥ, 1, (. 4.2. Ἰουθ]ϊη, 
1816. 4ϊο. 

Τηϊς οἀϊοη οὗὨἨ ἴπ6 Απσὶο- Ποπλβἢ Β10]6 ττᾶβ οοτμηἠηθησοα ὈΥ ἃ Ιζοταϊθῃ ὈΟΟΚΚΟΙΪο δἱ 
Οοτκ, δηά οἰγου!αῖοά ᾿ς πα σθ, ὑπάθῦ τῦ6 δι ποτιν οὔ 0 γ, του, 16 (ἰυ]αγ οι] 5} 
ΔΥΟΠθἰπθοΡ ἂδἱ Ὁ], στο ἀοεραϊοὰ οπα οὗ 5 οἸογσγ (16 ον. Ρ. Α. γα 5, οὔ Πομπλαγκ 
ϑδίγορῖ ΟἸ]ιαρο}) ἴο γευβθ, οσογγοεῖ, δὰ ἄρρτονς {π6 βαιϊὰ Β10]6 ἔογ ρμιι]οαιοη., Οη ἴδα 
Ῥυ } Βῃοτ᾽Β ὈδηΚγυρίογ, 818 αβδίσῃηοε (4 Ῥτχοίθδίδης ὕόο 56 1]6γ) ρυγοπαθοὰ 16 ὉΠΠ ἰδῃεὰ 
Ρατγῖ, δῃὰ σγϑϑοϊνρὰ ἴο ρογίθοϊ {πὸ τνουὶς ἴῃ οτάου ἴο σονϑῦ ἷ5 οὔσῃ Ἰοκβθβ. Ε16 δῆχοα ἴο ἴῃ 
11π|ὁὸ τη 6 πάπα οδα Ποπλῖδβὶὶ θΟΟ 50 }]6γ ἴῃ Πα ]π, ἡ πὸ ἀστγοοα το ρου] 151} [πῸ σσοτκ, οὴ σομα - 
(ἴου, {πδὲ (Π6 βατα Ἰξοιμ 5} ο]γσυτηδὴ σομεἰπιιθα ἴο οοτγοοῖ 6 πῆμ ιβ πο μάτι. [1 τΠ6 
τῆθδη {ἰπ|6, ΘΟΡΙ65 οὗἩὨ ἴῃ6 Νὲνν ᾿Γοβιαπιθηῖϊ ἰουπά τΠποῖν ἂν ἰηῖο Ευρίαπι ; τ ογὸ (6 τηυτ- 
ἄοτους δπὰ ᾿πιρ͵ 8040] 5ριγιξ οὗἩ βοῖῃθ οὗ 115 ποῖοβ, δῃὰ αἾ80 τἴπὸ οπαγαςίοσ οὐ (ἰἀτάϊηδὶ ΑἸ] θη 
Δ οἴθιοῦ ἰγαϊοσβ ἴο {ΠῸῚΓ σουπίτΥ, Ψ ΠΟ τόσα σοποργηθὰ ἴῃ ἴῃς οτἰ αἰπαὶ ΡΠ] σατο οὗὨ ἴΠ6 
ἴοχὶ δῃὰ ποῖα οὗὨ [πὸ Π ΠΟ 15} Τ᾽ βία πιθης, τόσο Ὀγιεὴγ θυΐ βονογογ οχροβρα ἢ πὸ Βτι 58 
τς ἴον ϑορίθπιθοσ 1817 (Ρρ. 297.---808.}; δῃηα τις τροχὸ {ὉΠ} Υ 1ἢ ἀπὸ (οτος ᾿ομάοπ 
Νονβραροῦ οὗ Οεῖ. 11. 1παὰ 23, 1817. ὙΠ6 τοαύοσ ψ1}} ἢπάὰ ἃ ἀοι θὰ δοοοιηξ οὗ (18 6ἀ]- 
τίοη οὗἩ 1π6 Απρῖο- Βοιηΐδη ΒΙΡ]6, διὰ οὗ 1{᾿ὸ δυυθοηθοης ὑπδαι!5ἤβείοτυ αἰδοῖ τλοσ ΟΥ̓ (Ππ 6 
ποῖος Ὀγ Ὧγ. Ἴτου οὐ ἴῃ6 Νὸνν Τοβίαιηοηῖ, ἰὼ (Π6 ον. Ὦτ. Κουπου 8.“ ΕΔ ΌΪΓΥ σΟΠσΟΤῃ- 
ἴῃ βοιηθ οὗἁὨ ἴμὸ Ποοιγίηθ5 τηδἰπίδίηθά ὃν τἴῃ6 ΟἸυτο οΥ̓͂ ἄοτηο " (Ἰοπάοι, 181] 8,} ΡΡ. 
65---118., ἔγοτη τῇ ἢ τΠ6 ἀθονο ρατγϊουϊατα ἀσὰ δυγιἀρσϑά. 

4, Τα Οομρ]οῖς Νοίοβ οὗ {πΠ6 ΠόοναΥ ΒΙΌΪ6 ἀπὰ ἘΠοιδ Τοβίαπιοηΐ, 
οχίγδοϊοα ἔγομι ἴΠ6 αφυδΓίο δα! οπ8 οὗ 1816 πὰ 1818, ρυ 18] 16 ἃ ἀπάθν {Π6 
Ρδίσοπμαρα οἵ ἴμθ Βοιθδῃ (ὑδίμο ας θΊΒΠοῸρ8 δηᾶ ρῥγίθβϑἕϑ, 88. {Π16 δυι ποῦ βοά 
ἰητογρτγοίδίοη οὗ {π6 [Ποπη8}} Ομ Όσοἢ, πὰ (Π6 ᾿ηΆ}Π1016 ὐ]ᾷθ ἰο ἀνοτ- 
ἰαβδηρ 6. ΜΠ ἃ ῥγθίδοθ, οι ροάγιηρ ἴπ6 Εδοῖθ ἀπά ᾿οουτηθηῖβ οοη- 
ποοίρα νη {Π6 ρα] αιίοη οὗὁἨ Ῥοῖὰ δα! οη5 ; Ὀζγ. ΓΓ͵ΓΟΥ Β ἀπᾶ Ὦγ, ΜΌΓΓΑΥ Β 
Πθηῖα] οὐὗἁἨ {Ποῖ ; {Π6 115 οὗἨ δι βου 8. Γγουσῃουΐῦ 1γο]απᾶ ; {π6 118 οὗ 
σογίαϊη Νοῖθβ ϑιρριθδβθα ἴῃ βοὴ οορὶθ8 οὗ [1|ὸ βοοομα δἀϊίου ὙΠ ἃ 
οορίουϑ Ι[πάρχ, γϑίογγϊηρ' ἴο 811 [Π6 ρῥυϊῃμο!ρ]68 οὗὨ [86 (αγοὶι οἵ οππθ, ον αῪ 
οὗ ᾿ολασκ ἴῃ [6 Νοῖθβ, σῇ ἈΡΡΘαΓ αὐτου] βανογϑῖνα οἵ 1π6 (ἀο8ρ6] οὗ 
(τὶ βῖ, ἀπά οὗ 411 Ομ γι βίδα ΟἸΠΔΥΠΥ δποηρ θη. ΒΥ {ἰὸ ον Ποθογὶ Φόμη 
ΜἋπεε, Α.Β. Ῥυθ]η ἀπά Τοπάοη. 1837. 8νο. 

Αἡ πηροτίδπε οὐϊίίοη οἴ τἰ6 Ἐλοπ 5}}) ἀπποίδιοηβ οὐ ἴἶπ6 δοτγιρίυτγοβ, ρου] Προ ἴῃ 1816 
ϑΔη0 1818, υαηάογ {Ππ Πιρῆθδε ρορ βἢ δα Ποσ 1165 1. ᾿σοϊαπὰ, Ὑπὸ ρῥτγοίδοθ ἰς (Ὁ}} οὗὐΓἱ ᾿πηροῦ- 
ἔδηϊ ἀοουπιοηίΐδσυ ονϊάθπος τοϑρεθοϊίηρς ἴπο ἔνο οὐϊϊοης οὗ ἴπ6 Νοῖδϑβ αὔον γοίεσγά ἴο. 

1 Τορ] γ᾽ Ηἱπίοσις Ῥτοοῦ, νοΐ. 11. ὑῃ. 196, 197. 
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ὅ. ΤΠ ἨοΙγ ΒΙ10]6, ἐγδηβϑιαίθα ἔγοπι ἴμ6 1,Δ(η Ψ υραΐθ, ἀΠΠ]σ ΘΠ ΠΥ οοπι- 
ραγεά στ [ῃ6 ἩδΌγον, σοῖς, δα οὔποῦ οάϊ το η8, ἰῃ ἀἴνοῦϑ Ἰδηρυδραβι: [ἢ6 
ΟΙα ᾿Γεβίαπιθηΐ, ἢγβὺ ρα] 5864 αἱ θόναγ, Α. Ὁ. 1609 ; ἀπά {16 Νενν Τεβίδ- 
τηθηΐ, ἢγϑι ρα] 86 Ὀγ τπ6 ἘΏρ 588} Οοἰϊεσα αἱ ΗΠ οῖπηβ, Α.}. 1682. Ὑ1Ὰ 
᾿Αππηοίδιοηβ, Βοίθγθηςθϑ, δπά δὴ Ηἰβίοσγὶ δὶ δηὰ (μγομοϊοριοαὶ ἱπᾶθχ. Τῇθ 
Ὑγ Π0]6 γον 864 δηα ἀ1] 1 ΠΠΥ σοτηραγοᾶ 10} (Π6 Τα Ψυϊσαίθ. 0] πη πὰ 
Τιοηάοῃ, 1825. 8νο. 

ΤῊ οδἀππίοη οὗὨ ἐπ Αηρίο- λοι ῖϑ νουβίοη οὗ εἶ ΒΒ Ὁ]6, τῦδβ ρυ] δηθὰ τί (Π 6 ἀρρτο- 
Ὀδιίου οὗ Ὧτ. Μυτταν, ἴπ6 {ἰὐ]ὰν ΠΕ οπιϑἢ το ίβπορ δὲ Θυθ)}η. Μὶ λαβ ϑεθη αἰδετεα Κ᾽ 
ἐδλε δεΐίεγ, απὰ πιαάΐε σοπ ογπιαδίε ἰο οὐκ Ρτγοίοδίακπέ αὐἱλοτίϑεαὰ τπεγδίοπ, ἐπ εευεγαὶ ἱπείαποεε, 
ἐσλίοὐ λαὰ δεεν εἰϊφηπαίίξεα ὃν Ῥαρὶείδ αε λεγεϊϊοαὶ  (8ὲε Μτ. Ἡδπι!τοπΒ Οϑογναίίομβ οα 
[Π6 ῥτεβθηΐϊ δίδϊε οὗ ἴπεὸ Εοιιδη (ἰδίποῖῖς ἘΠ ρ 15} ΒΡ], ΡΡ. 19--- 21.) 

6. Τα Ηοῖἷγ Β1016, ἰγδηβίαιοα ἔγοια πῃ6 δὅη ψυϊραίΐθ, ἀΠΠ ΡΟ ΜΠ οοπ]- 
ΡΑγοᾶ πῖῖ [π6 Ηρῦτον, ἀστθοῖ,, απ οὐμοῦ θα! ΠΟ 8, ᾿ῃ ΑἸ ΘΓ ἰδηρΌδροΒ : {Π6 
ΟἸΙα Τεβίδιμθηΐ, ἤγϑῦ ΡΠ 15Ππ64 δ Πόσναγ, Α. Ὁ. 1609 ; δπὰ 186 Νανν Ταβία- 
τηθηΐ, χοῦ ρα] Ι5μ6 ἃ Ὀγ {π6 Ερ 8} ΟΟ]] ρα δ Ἐμοίπιε, Α. 0). 1682. Ὑγ1|} 
᾿Απποίδίϊομ5, Βοίδγθησοθβ, ἃπά 8η Η᾿Ἰβίογιοα] δῃὰ ΟΠ γοηο]ορίοαὶ ᾿μάἀθχ. ἘΠ6 
ὙὙ80]6 τον 864 δηᾶ ἀἸ]Π]ρΈ ΠΟΥ οομηραγοᾶ γι [86 Γαι  υἱραίθ. ]οπάοη 
δηᾶ ΒοεΙίλϑί, 1889. 221ηο. ὶ 

Α τορτίηϊ οὐὗὁὨ ἐπ ρῥτϑοράϊηρσ οὐϊοη, τυ σθῃοὰ τ} (6 ἀρρτοδαδιίου οὐ τ. (ογποῖϊις 
Ῥϑηνῖτ, τη τἰτυ ας Ἐοιηϊβι Βίβιορ δὲ Βεϊηβε. [Ὁ 15. ὨΘΔΕῪ ῥυϊηϊθα ἴῃ 8 ὙΘΓῪ 51248}} θυΐ 
εἰφασ ἴνρο, 

7. Τα Νὸν Τοβίδιηθηϊ οὗ οὐὖγν [οτὰ δηα ϑανυϊοιῦ 6505 (τ ἰδῖ ; δ ϑ]αἰοα 
ουΐ οὗ {π6 1,αὔπη Υ υἱραΐο, ΠΡ ΠΕ σοπηραγοα ν ἢ [86 οτρῖπαὶ ασθοκ, ἀπά 
ἢγδ ρυ] 18ῃ6α ὉΥ ἴδ Επρ] δ Ὁ] ]οσο οὗ ΒΕ μθίτηβ, ὅππηο 1682. Ὑγ1|} [86 
ογὶ σία Ῥυγοίαςθ, Ατρυτηθηῖβ, αθαὰ ΤΆ0]65, ΜαγρΊηδὶ Νοῖθϑ, ἀπαὰ Απηοίδιοηβ. 
Το σ π]ο ἢ ἀγα ΠΟΥ δά δα δὴ [ηἰγοἀποίοσυ Ελβϑαυ ἀπά ἃ οομηροῖα ΤΟΡΙΟΑ] ἀπά 
Τοχίμαὶ Ιηἀοχ. Νον Υοὐκ, 1884. ϑὅνο. 

ἴῃ τὴς ἱπιγοάιτιοίοτγΥ ο55αὺ ρτοῆχοα ἴο [}}18 νοΐϊυτηθ ἰἰ 5 δίδιοά παῖ, ἴῃ (Πα [7]ηἰοὰ ϑιαῖος 
οὔ Νογίβ Απιογίοα, “ ἰξ ἰ5 1Π6 ὈΠνΑΓΥ ΠΣ ὑγδοίοο ἴὸ ἀθηγ ὑοΐ ἴπὸ σοηυΐποηθεβ δηα [ἢ 
Δυϊμοσιγ οὗὨ δνοσυ σοσῖς ψ Ὠοἢ σοηΐδίηβ [6 τηοβὲ ἀδηρογουβ δγίίοἶος ἴῃ τῃ6 ὈδηΘ μι] οτγοοὰ οὗ 
τὴς Ποπιδηϊβίβ. [5 οὗ πο ἱπηροτίδποθ ἴῃ {πεῖν δϑεϊτηδίθ, Ὀ. ταὶ τηοηδαιὶς οτγάθσ {μοῖτ 
ἀορτηαβ σοῦ δἀορίοα αηὰ ργδοιβοα, οὐ ΌΥ ΠΟῪ ΠΊΒΠΥ͂ ΡΟρ68 δπὰ σοι πο1}5 ἔπον ἤανὸ ὕθϑῃ 
ΔΡΡριονθιὶ. 7ῆαε τορι βῖνο {Πθουἱο5 πὰ ρεγηϊσίοιιβ τοβι] 8 οὐὗὨ {πὸ ρορ 5 βγβἔϑθιη ὅγὰ ὈΪαηΕΪν 
ἀοηϊεα ; {ΠΟΥΘΌΥ ἴο σοηοοδὶ {πΠ6 δοθοπιϊπαιίοηϑ οὗ ἔμπα ἀροςαϊγρῖὶς Βαργίου, δηΐ ἴο τηαῦῖκ {πὸ 
τηγβίετυ οὗ 1] υλίγ." (Ρ. 6.) [ἢ 1880 “48 5ογίεβ οἵ Ὄχίγαοϊβ ἤγοτῃ ἴΠ6 οτἰ βίη] οάἀϊϊοη οἱ 
[π6 ἈΠοπιΣ5 ἢ Τοβίδπιθηϊ, τ88 ρυ ἢ 56 ἴῃ Πα Νοὸν Ὑογίς Ῥτοιοβίδηϊ ; ψ ϊο ἢ τογο ἀοπὶοὰ 
ὈΥ 1π6 ραρ᾿5ῖ5, ἀπὰ αἰ] ον ὃν 1[Π6 πιο γ8 οὗ π6 γτοΐοσηγοὰ σῃυγοοβ, ὕδοαιβθ, πὶ {Π|6 
σοτητηοη θαϊἰοη5, ποπο οὗ ἴπ656 ποῖθβ ατθ οιῃθοάϊθα." (1014.) Τὸ τοβιῖθ {06 ἀῃ] 5 ληρ; 
ἀφηΐα]5 οὗ 1η6 ἘΠοπιαηὶϑῖβ, δπα ἕο ὀρθῇ 6 εὐϑϑ οὗ ὑπιμἰηκίηρ ῥτοϊοβίϑηϊβ, 15 ἴπ6 ἀοοῖσῃ οὗἁ 
1ῃ 15 σθαρ σορτγίηϊ οὗἁὨἨὨ ἴῃ6. ΗΠ Νὸν Τοβίαιηθπξ: 1ὑ ἢ48 θθοθὴ ρῥυϊηιοὰ ὄχον τοῦ {πὸ 
οὐκί] νοϊυτηθ, τ Πἰσἢ 15 τ ἢ ̓τηρτονοα 88 ἃ Ὀοοΐς οὗ τοίδγοηςο Ὀγ {πὸ ἰορίςα] δηὰ ἰοχέιϊιαὶ 
ἰπάοχ συ ρρ θὰ Ὁγ ἢπ6 Αηρὶο- Αππγογίσαη οἀϊίοῦϑ. 

8. Τα Νὸν Τοβϑίδπημθηι οὗ οὐνῦ Τοσὰ δῃα αν ον ἐἶθδϑὰ8 ΟἸγ]βί, ΠΟῊ]}Υ 
ἰταηβἰαἰθά ου οὗἉ ὑπ 1,δἤϊη Υ υἱραῖο, απα ἢ 1Π6 οΥἹσὶπα] ατσοοκ, πὰ ἀϊνογβ 
ὙΤγδηβ᾽υ]οἢ8 ἰπ σαϊσαν Τδηρσιδροβ, ἀἢΠ σΟΠΕΥ ΘΟΙΙΡΑΓΘα δηα γον884, Τορο- 
[86 ῬΠῚῊ Απποίδίϊομβ ἀρΟῺ {Π6 πιοϑὺ ΤΘΙΏΔΓΚΑΌ]6 ραββαρθϑ 'π (86 (ἀΟΕρ68, . 
8Πἃ τηδῦρὶπαὶ Νοῖθϑ προ οἴμον αἰ που] ἰοχίβ οὗ [Π6 88π|6, 8η4 ὕροῃ 16 
ταβί οἵ {π6 Βοοϊκβ οὗ [π6 Νὸνν Τ᾿ δβδίαπηθηΐ, ἴοσ ἴῃ 6 δύο παογβίδπαϊηρ' οἵ {Π6 
Τλίογαὶ ὅθηβο. Βγ Ὁ. [οὐη6] 108] Ν. [ΑΕΥ] Ὁ, [ὁπ 80} 158 της] Εἰ, [ἀου] 415] 
Ρ, [γί β:6π58151} Ὁ. [οοἴοτ. [ὈυὉ]1}}] 1718--19. 8νο. 

ΤῊῖβ οἀὐϊξίοη Πα59 ΠΟ ρ͵δοα οἵ ῥτίηϊογ᾽β ἤδπιὸ; θυ. Ὦτγ,. Οεάάος βαὺβ ἴπδὲ { τγὰς ῥτίητοὰ 
αἱ Πυθίη. (Ρντοθρθοίυ ἴὉΓ ἃ πρὶν ἐγδῃβίαιίοη, ῃ. 11.}ὺ ὅ66 δ ζ}} δοοοιυηί οὗὨ 1, στῇ 
βροοϊπηοηβ8 δηὰ τοπλαγκβ, ἰὼ Γ[ονν 188 Ηἷἶβι. οὗ Επρ]15}} Ττδηβιδἰϊοπβ, ΡΡ. 356---968, (δνο. 
οἀπιοη.) 

9. Το Νὰ Τοβίαπηοπέ, {γαπβϑ θα τότ ἴῃς 1, ψυϊραίΐα, τι Απηο- 
ἰΔ!]οη8. ΒΥ ΚΠ. ὙΠ. [ΕΤΗΔΑΜ] 1). [υδορη818] Ῥ, [τοΐβϑβ8οσ.) [ουδγ 3] 
1780-88, 2. νοΐβ. 8νο. 
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Τα οἀϊίοη δ]8δοὸ 15 τη ουξ ρἷδοα οὐ ῥσίπίοσ᾽ Ὲ πδτηο : ἰΐ 15 Ξυρροβοά ἴο παν ὕδϑθῃ γι πίοα 
αἱ ἤουδγ. ϑόο δὴ δοοουῃηὶ οὗ [{ αἷ5ο ἰῃ [ον 85 ΕΗ ἰϑίοσυ, Ρῃ. 9568---865. 

10. Αἕ Νεὲν ψ ογβίοη οὔ [86 Εουσ (ο8ρ6}8, ψὶ τ Νοΐθβ Οὐ 68] δα ἔχρὶα- 
παΐοσυ. ΒΥ ἃ (ὐδίῃο!.. Τοηάοη, 1886. 8νο. 

ΤΠο δυΐπον οὗ {15 ΒΠΟΠΥΤΏΟΙΙ8 νογβίοη, νοβα Οἷδ5 ἴῃ ἕδυους οὗ {π6 Ἐοπιβἢ ἰοηοί οὔ 
᾿ἐγδαϊἴοη ἰ8 οἰθασ]Ὺ δηπουπορὰ ἰπ (6 ῥτείδοθ, πδ85 ἀνδὶϊθαὰ ἢἰπιβοὶῦ οὐἩ ναγίουβ ογιεἰςα] αἱ 5 ἴῃ 

ΠΠά86 οχρουέοη οὗὨ ἢ}8 ψοῦκ. ὙὍη6 ποῖοβ δγὸ ποέ οὗ ἃ οοηϊγονογξίδὶ σπαγαεῖοσ. “Τοῖς οὔ- 
Ἶοοῖ " (49 ἴ6 δυΐπον μᾶ5 ἐγυΐγ κἰδιεὰ ἰὰ {π6 ρῥτγοΐδοθ) “ 15 ἴῃ6 ο] υο!ἀδίΐοη οἵ ΟὈΒΟΌΓΟ ραββαρος, 
οὐ ἴθ δχαρ]δῃδίίϊοῃ οὐὁἁἨ Ὡδί! 8) εὐκίοπηβ, ΟΥ ἃ βἰδιεϊηθηὶ οὗὨ ἰῃς τοδϑοῃβ νυ ῃϊο ἤδντο ἱπαάυσορά 
ἰια ἐγαπϑίαῖον ἰὸ ἀἰδῖδον ὁσοδεϊ μα! ν ἔγοσι ῥγοσοάϊησ ἰπτεσρτοίοσϑ." (Ρτοῖ Ρ. χχ.) 

14. ὙΥΈΙ,ΞΗη ΨΈΒΘΒΙΟΝ. 

Ὑ ΒοΙ͂ΌῚ Ουββορτ- λη. δῇ γυ μϑὴ Ποβίβιηθηξ, αὐ Νενγαά. Πιιρτϊηϊοά 
αὖ Γοπάοη ὉΥ {πὸ Περυϊοε οὗ ΟΠ γι βίορμοσ Βαγκον, 1588. [0]10. 

Ετοτα δῇ ορίϑ]ο οἵ Ὦγ. Εἰϊοπαγὰ 1)λαν!5, ΒΊ5ηορ οὗἁἨ ϑαϊης Πανὶ ἀ᾿5, ργοῆχοὰ ἴοὸ πε ὙΥ εἷς! 
Νον Ταβίατηοηϊ, ὑτϊπίθαὰ ἰῃ 1567, σὸ ἰδοαᾶγῃ (δὲ (ἤοτα γῶ8 ἃ Βυιἰ5}} οσ ὟΥ 615} νογβίοῃ 
οὔ τς Ῥεπίαιθας οχῖδηϊ δρουΐ (1 ποῖ Ὀοίοσγθ) ἴῃ γϑασ ] 597, που [Π6 Ἰγδῃβ᾽ δίοσ᾽β ὨδΠΊΘ 
8 ποῖ Κῆονσσῃ. ϑοῖηθ οἴϊιεσ 5π|4}} δῃὰ ἀοίδοῃϑρα ρϑββαροβ οὔ ϑογιρίυσο δρρϑᾶγ α]δο ἴο αν 
Ὀοοη ἰταηϑἰδιθὰ ᾿ἱπίο {π|5 ἰαπρύαρο ᾿η [Π6 τοῖρῃ οὗ Κιηρ Βανψαγά Ψ],, υυῃϊοἢ σογα ρῥγϊηϊοα, 
ἷπ 411 ργοῦσδὶ!γ, ἕοτ τΠ6 υ.36 οὗἁ Ὠἰ8 1ταγργ. Βιυιῖ 1 ννὰ8. ποῖ υπ|}] ἔπ τοίη οὗὨ ΕἸ: Ζαυδθιῃ, 
τηαὶ εοἸοοπὶ κἴῖορβ ψοτα δίκη (0 ΒΌΡΡΙΥ ἴπ6 ἸΏ ΒΔὈ  ΔηῖΒ οὗὨἩ ἔπ ῥυὶποῖρα ἐγ οὗ Ὑγ α165 ψ ἱπ| 
ἰο ΗΟΙΥ ϑοτὶρίυγοβ ἰπ ἐμεῖς νογηδουΐασ ἀἰδῖθοῖι. [ἢ 1568 δη δεῖ οἵ ρατὶϊασηθμΐ τν88 ραδββθὰ 
(5 ΕἸϊ2. ς. 98.), δηδοῖϊηρς {πὲ {πὸ ΟΙὰά απὰ Νὲὸν Γεβίδιμθηίβ, ἰοκοῖθεῦ τ ἢ τΠ6 Βοοκ οὗἁ 
Οοιποη Ῥγαγοσ, βῃουϊὰ Ὀα ἐγαῃδίαιθά ἱπίο ἴα Βγ Εἰ οτ Ὑ οἸδῃ ἰοηροα ; ἀπά οοτηϊηϊἰης 
{πο ἀϊτοοιϊοη οὗ ἴπ6 ψοτὶ ἴο ἴῃ. ΒΊΞΠορ5 οἵ ὅι:. Αβαρῇ, Βδηροσ, 5ι. Πανὶ ἀ᾽5, 1,1δπά δῆ δηὰ 
Ἡετγοίοσά. ὙΠΟΥ σγογὸ ἴο νἱονσ, ρογυβο, δῃηὰ δ]]ουν ἴῃς {γαηβίδεϊου, απὰ ἰὸ ἴδε σᾶσγο (υπάος 
ἃ Ῥοπαὶιυ οὔ 40,, οῃ ἐδοὴ οὐ ἴπθπ|} ἐμαὶ σοὶ ἃ Ὠθσροσ βῃου]ὰ 6 ῥσϊπιθὰ δπὰ ἀϊβιειθυϊοα 
ὈΥ Μδτγοῖ 1. 1566, 85 τγου]ὰ ἔπτη 8} σορΐθβ ἴο Ἔνθ σΥ σδίποάγαὶ, ςο]ορίαϊα δῃὰ ρδγὶβἢ σῃυτοῖ, 
δΔηὰ οΠαροὶ οὗ 6886, τι π ἘΠΟΙΣ ταβρθεϊϊνα ἀϊοσθβοβ, ποτα ἮΝ 615} 5 σΟΙΠΠΊΟΙΪΥ ΞΡΟΚΟη. 
1η 1567, νὰ8 ρτϊηξοα δὲ ᾿οπάοῃ, δ6 ἢγβί ἰγαηβϊαιίοπ οὗὨἩ τπ6 Νὸν Τοβίδτηοηί. Το ἰγδης- 
Ἰαῖοτβ ψοτο Ὑποιηαβ Ηιιεῖ, ΟΠμδηΐοσ οὗ ϑεαῖπι Πᾶν α᾽5, Ὦγ. ΗἸοπατὰ Πάν, Βίβθορ οὗἉἨ ϑαϊηΐϊ 
Πανὶ ἀ᾽ 5, ἀηὰ Ὑ1}} απ 54] ΘὈΌΤΥ, ἃ τηδη οὗὨ στοαὶ Ἰηαυδίγγ, Ἰοασηίηρ, ἀπά ρου. Βυΐῖ ἴδοτο 
νγῶ8 ΠΟ οὐϊιίοη οὐ νογβίοη οὔ τς ΟἹα Ταβίδιιθηϊ ἴῃ τ(ῃ6 Βτιεἰ5ἢ ἰοηραθ {1}} τότ (ἤϑη ὑπο ΠῪ 
γϑασβ δῆεσ τῃ6 μι] οδέϊοη οὔ {16 Νοιν 'Γοβδίδιηθη.Ό Της Ῥϑύβοῃ Ἵπ ον οοποοιποὰ ἴῃ 
τοπαοτίηρ [Π15 ἱπιρογίδηϊ βουνῖϊσθ ἴο (Π6 αποϊθηϊ Βυιοηϑβ, τγὰ8 τη. Μογρδϑυ, Ὦ. ὮὉ., νυῦο 
τνα8 ὈΪΒΠΟΡ οἵὗἉ Γιἰαπάδβ ἰῃ 1.59.5, ἔγοτῃ τ! ἢ 866 Ὧ6 τγᾶ58, ἴπ 1604, ἰγϑηβαῖοα ἴο τῃδὲ οὗὨ ϑαϊηὶ 
Αβαρῃ. ΗδἬὀ ἥγεὶ ἰταυβίδιοα [86 ἐπέσχε ΟἹα Τοκίδιμοπῖ, ἰοροίπον τυ ῖτ ([Π6 ΑΡροστυμλα, ἱπίο 
ἊΝ εἰβἢ, δαπὰ 4150 στανϊβοὰ δηὰ Ἴοογγοοιϊθα [6 ζ0γ ποῦ νϑγβίοη οὗὨἩ [6 Νὸνν Τοβίασηθπῖ, θοῖῃ οἔ 
νηοῦ γογο ῥτἰπιρά, ἴῃ οπθ νοϊυπηο ἴο]ϊο, ἱἰπ 1588. Δυτγίηνς [06 τοῖρῃ οὗὨἨ «}6π|65 1. {6 
οἴῃ Ὑ ογβίοη υπάογνψοπί ἃ ιγίοῦ ὀχαηπδίοη δηὰ ςοστοσίίου ἔγοτη Ὦτ. Ῥαγστυ, Μογραηβ 
ΒΌΘΟΘΑΒΟΣ ἴῃ {Π6 866 οὗἉἩ δαϊης Αβαρ!. Ὑηὶβ οοτγοοϊοὰ νοσεῖοπ, πῃ ἢ 18 πἰϑυ δ} ςΔ]]οὰ 
Ῥαστγ δ ΒΙ0]6, 15 τ6 ὈΔ4515 οὗὨ 4]} δυ ῃβοαᾳυοπί ἀπ οπβ. [{ νγὰβϑ ῥτίπίοα δὲ 1ομάοῃ ἴῃ 1620. 
ΒΟΥΘΠΓΥ γραῦς δογιναγάβ, δποίμον ἔο]ο θα! ἴοη τσα5 τι ηϊοὰ δὲ Οχίοτά, υμάθγ [ῃ6 ἱπϑροοῖοη 
οὔ Βιίβιιορ []ογάὰ,ϑ, 'π 1690. Τίιοβο ἔο!ο ἱπιργθβθίοηβ σψογα ἱπιοπάθα ῥυϊηςσί ρα], 1 υοὲ 
νοἶΐν, ἔοτ ἐπ υ56 οἵ σΠ το 65: δὸ {Ππδΐ, ἴῸΓ τπρτναγὰβ οὗἁ βουθητΥ Ὑ68Γ5, ΤΌΤ] (Π6 56 {ΠΘσηθης 
οὔ ι᾿|ὸ Βεοἰογηιαϊίΐοη ὉῪ Θυοθη ΕἸ ζαροῖι, τπογο 85 ὯῸ ῥτονυϊβϑίοῃ πιδὰθ [ὉΓ ἔιγη βίη [Π6 
ΠΟῸΠΙΊΓΥ ΟΥ ΡΘΟρΪα ἰῇ ρσοηοτγαὶ νη σορίοβ οὔ ἴπΠ6 ϑογὶρίατεβ. πα ποόποὺσ οὗ {πῸ ἔἢγβι ΒΡ] Υ 
ΟΥ̓ 115 Κιπά ἰ9 ἀμ ἴο οπ6 οὐ τῶοτγὸ οἰτ1Ζθη5 οὗ 1 ,οπάοη, αἱ ννῆοβα ρχῖνδίθ ὄχρθῆβθ δὴ οοῖΐδνο 
οὐϊιίοι νγα5 τη ἰῃ 1630, [Ιὰ 1654 δῃὰ 1678, ἴνο οἵϊιοσ οςἴανο δι οηβ ἀρροασγθὰ ; {Π6 
Ἰαίιατ οὗ ἔπο56 Ἵοοῃβίβῖραά οὗἨ 8000 οορίθ5, ἴο πο μι] σδιϊοη οὗ ψῃϊοῖ ἴ(μἢ6 ον. ΤΒοτηαβ 
Οουζο, 4 Ἰραγηθὰ ποῃοοηξοσγτηϊβὲ ταϊ ἰδίου, ποῖ οὐἱΥ σοπετθαϊοὰ τοῦ ἰαγρεὶν ουἱ οὗἉ Πὶς 
ῥγίναιο ἰοτέιιθ, θυ. ρῥτοουτοα διρ]6 δ. βου ροἢ5 ἔγοτα πυτήθγοιιβ ορυϊοηῖς δηὰ θοπονοϊθης 
ἱπάϊνϊἀυ4}56, ΤΟ ποχὲ οοἴανο οδαϊτίοη οὗ {πο ΨΥ οἰϑἢ Β10]6 γα ρυ Ὁ] 5ποὰ ἴῃ 1690, υπάογ 
ἴη6 ραίτοπαζα οὗ Ὑποιηδ8 1 ογτὰ ὙΥ̓Παγίοη, ὈὉνῪ ΝΜίτ. αν Ψ9}0η68; γὸ τῦββ δϑβιβίθα ἴῃ {ΠῸ 
Ὁπάἀογιακίηρς ὈΥ Βοπ]6 τη ηἰδίοσβ δηὰ οἰ τ Ζηβ οὗ 1ομάοπ. Τἢ5 τγ88 ἴΠ6 ]α5ὲ απο ἐμαὶ 
ΔΡΡοδγθά ἰπ ἴΠππ βονθηίζθοπίῃ οοπίυγν, δηα αἷβοὸ ῃ6 τηοβξ πυπηθγοιιβ; ἴῃ οαϊίοΥ, ἰξ 18 βαϊὰ, 
Ἰιανίηρ αἰϊΞιγιθυϊοα ποῖ ἔδτσογ {Ππ8ῃ ἔθη ᾿πουξαπὰ οορὶο8.ἢ υτίηρς [86 οἰσῃίθθηςἢ σοπίυΓΥ, 

1 ΤΒο τοδάον ψ|}} ἢπά 6 ρ]οαϑίῃρ δοοοιηῖ οὐὗἵἨὨ λῖγ. σοιιρος νατίουβ ββοπονοϊϑηϊ ἀπά ρίοιιβ 
πη ἀογίδἰκιηρβ 'ἰπ Αὐοῦρίβμορ ΤΙ Π]Ποϊβοη Β ϑοσιῆοη οἡ ἢἷβ ἀθραίῃ, Ὑοσκβ, νο]. 1ϊ. ρῃ. 340-.-949. 
δνο. Ιπάοη, 1890 

8 11ονο γη 8 Ηἰδίοσὶοαὶ Αὐοσοουηὶ οὗἉ {Π|ὼ Βτι εἰ5ῃ γογβίομβ δπὰ Ἑαιοης οὗ ἴπο Βι0]6, 
ῬὈΡ. 1--50. 
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οἷς ἐὐϊ πο οὗ 1μ6 ἰδ Β10]6 τσογα ρτὶπίθα, ςἰοῆγ, ᾿Γ ποῖ το] ]γ, δὲ ἐμο ΘΧροπδο οὗἉ ἔς 
ὙΘΏΘΓΔΡ]6 ΒΟΟΙΕΤΥ ΚῸᾺ ΡΒΟΜΟΤΙΝΟ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΚΝΟΜΙΝΡΟΕ, Υἱζ. ἴῃ 1718, 1727, 1746, 1752, 
1169 οὐ 1770, ἀπά 1799. 'ΓΪβ ]δβδὲ εὐἀϊτίοῃ σοηῃϑίβιβα οἵ ἐεπ ἐλδομξαπα οορὶεβ οὔ ἐμ ὙΝ ἰῇ 
Βιυῖο, Οοσαπιοα Ῥγαγοσ, δηὰ δβἰησίην Ῥβαὶταβ, θθβί 68 ἔσο ἐλοκξαπὰ οχῖσγα οορίο5 οὗ (πὲ Νὸν 
Τεβιδηγθιῖ, ᾿ΑΠΏρ]6 45 15 οἀϊείοῃ πσαβ, ἐπ ἃ ἔδνγ γϑδᾶγβ, οορίθβ οὔ Π8 ϑογιρίιγοβ Ὀθοδσηθ ὁχ- 
ἸΓΕΠΊΕΙΥ βοᾶγοθ δπᾶὰ ἄδδν ἴῃ ἴπ6 Ῥυϊπείρδν ; δἀπὰ ἰπ 1802, βοΐ ρίους απ Ῥβοπονοϊθηϊ 
Ἰηάϊν![άι.4}8 ργοὐοοϊοα ἃ ποὺ ἱπιρτϑϑβίοη, ἴΠ6 οἰγουτηδίδηοοβ οοπηθοιθα τὶ ἢ ψἩϊοἢ ἈΠΕ πιαίοὶν 
Ἰοὰ το τπε ἐογιηδίίοῃ οὗἁὨ ἴμ6 Βειτιβη νυ ΕΌβειον Βιβις βοοιετυ. ΤΆΣ δἰξοηιίοη νας 
Ἰπητη θα Ἰδίεὶν ἀϊτθοιοά -ἴο 1π6 σσδηΐβ οὗ π6 Ῥυϊποί ρα! : ἴῃ 1806, ἃ Ιᾶτζα δὰ ὙΕΥΥ οοττοςῖ 
δίΕγΘΟΙΎ ρα ἱτηργθββίοι οὔ 6 Ναὸν 7 ἐβίδιηθηϊ ψὰβ ἰβοιιθὰ, ψῃϊοὴ οὐϊαἰϊποα ἃ Ταρ ἃ 5416; δῃὰ 
βυθβεαυεπὶ θαϊοηβ ἰᾶνα Ὀδθη ῥτιπιθα, ραγι οι! αν ἃ ΤΟΡῪ ποαὲ ροςκοῖ βαἀϊίοη, οχθουϊοα 
ἴον [86 ϑοςίειγ Ὁγ Ηἰβ8 Μαἠεβίγβ Ῥχίμϊογβ, ἰῃ 1825. [ἢ 182], ἐπε βοοίειυ ου Ῥτοπιοίίῃρ 
ΟΝ βεῖδη Κπον)εάρε ἀείγαγοά {μ6 δχρϑῆβε οὗ α ἰαγζε εἀϊξίοῃ, ἰῃ ογοισῃ οοίανο, οὗ {86 
ὙΝ εἰδὰ Βιυ]ο, τ μα 1ἰτιγαν δηὰ Ῥδαὶπια. [ὲ 88 θχοουϊοά αδἱ (ἢς ῬΓΘ85 οὗ 1πῸ [}η1- 
γογβιν οἵ Οχίοσα, δῃὰ ἰ8 πὲ οὔ ἔμ πιοβϑὲ θθδιιεα! οροοίπιθης οὗ ΓΥΡΟΖΤΑΡΠΥ οσνοσῦ ρῥτιηϊρά : 
50 ἴμας {86 ᾿πμαριίβηίβ οἵ δα !εβ ἄγ ἤονσ δυυπάδμεν συ ρρ θὰ τῖτ τπ6 βογίρτισοβ ἴῃ ἐδοῖς 
Ὡδῖινα ἰοηρσυσ. 

1ὅ. ΙΒΙ588 ΥΕΆΈΒΙΟΝ. 

ΤΙΘ Βοοῖκβ οὗ 186 ΟἹ]α Ταεβίδμηθηϊ, ὑγαπϑιαίθα ᾿πίο 1γῖϑ ὈῪ [Π6 οἄγα δῃηάᾶ 
ἀΠ]Πσοπος οὗ Ὁζγ. ὙΠ] ἔδτὰ ΒΕΡΕΙ,, Ἰαῖθ ΒΊΒΒΟΡ οὗ Κιηοσο. ὙΠ 186 Νονν 
Τεβίαπιοηΐ, ἐγδηβἰαίθα Ὀγ ὙΠ] τὶ Ο Βοσαμη}}}. [1π [6 νϑυμαοῦ αν 1τΊ8ῃ 
σμαγδοίορ.)] Ιοπάοη, 1688---8]. 410. 

Το Νὸν Ταβιίαηθηξ μανϊηρ Ὀδοη ἰγδηβδιθὰ ἰηΐο [τἰβὶ Ὁ Ὦγ. 11 αὶ Πδηΐοὶ, ἀσοῖ- 
θίσδορ οὗ Τυλτα, Ὦτγ. Βδά6}}] (σῖο νγὰβ δάνδηοθα ἴὸ {Π6 δεὲ οὗ Κιίϊτλοσε δηὰ Ασγάδρῃ ἰῃ 
1629) ργοουγοα {πὸ ΟἸ]ὰ Ταβίδπμθπς ἴο "6 ἰγβπβίδιθά Ὁγ ἃ Μσυ. Κίηρ; νψῇο, δοίη ἱφῃογαπε 
ΟΥ̓ 16 οΥΚΙΠΑ] ἰδησιιαρβοβ, οχθουΐϊεα 1ὲ ἔγοτα ἴθ Ἐπρ] δ Μογβδίοη. Β6ά6}}, ἰμοτγοίογο, στο - 
γἱβοά δηὰ οοτηραγρὰ 1ὲ σὴ ἔπ6 Ἠφῦτον, ἔπ ϑεριυδρίηϊ, ἀπά ἐῃ6 [{Α]δη νοσβίοη οὗ Ὠϊοάδιὶ, 
Ἦδε ξυρρογιοἀ Μῖν. Κίηρ, ἀυτίηρ δ]18 υπάοτίακίηρ, ἴο ἴῃ6 υἱτηοϑὲ οὗἨ [ἷ5 ΔΌΪ ΠΥ ; δηὰ ἤθη 
ἴῃ ἰγβηβ]αϊίου 85 ἤπιϑῃοα, ἴα ψου]ὰ παν ῥυϊπιθα ᾽ξ 1π 15 οὔσῃ Ὠοιιθ6, δπα δ ἢ8 οσῃ 
σἤδτζο, 1 ἢ πδὰ ποῖ θδοπ ρῥγενθηϊοα ὈΥ͂ 86 ἰγουὉ]65 ἰῃ [γοϊδηὰ, Ὅηδ ἰγϑηϑιδϊίοη, μουγθυοσ, 
Θβοδροά ἴῃ6 Βαπάβ οὗ 186 τοῦοὶς, δηὰ νας β ϑοαυθηῖὶν ῥγιηϊθα ἴῃ 1685, δἱ (Π6 Ἔχρθῆβε οὗ 
τ6 Ηοη. Βορεοτὶ Βου].. Ὑηαῖ οαἀϊἰοηβ ψοσα ργίπῖθα ἀυτίηρ [86 εἰσ! ϑαητἢ οοηίιγγ, ἐπ 6 
δυΐδος οὔ τπ6 Ῥγθβδθηῖ σοῦΐκ 85 ποῖ ὕθϑη αὑΐθ ἰοὸ δδοοίδίη. ΤΏ Βυεἰβῃ δηὰ "ογεῖρη ΒΙ0]ς 
ΘΟΟΙΘΙΊΥ ΘΑΥΪῪ ἀχογίθα 1156] το δι ρρὶγ 16 νγυδηῖ οὗ ἴλ6 Β10]6 ἴῃ ἔμο [τἰβδὲ Ἰαησίιιαρσο. [ἢ 181], 
8η οὐϊοη οἵ 6 Νὸνν Ταβίδιηθηξ τῦϑ8 οοπιρΙεἰοα : δηὰ ἰπ 1818, ἴπΠ6 ΒΙΡ]6 νγαβ ϑἰθγθοίυροα, 
Α Πδηάδομγα οοσίδνο οὐἀϊξίου οὗἁὨ ἐπε [τἰδἢ ΒΊΌ]6, 'ῃ (ἢ6 1γτὶβ} σμδγδοίου, ννᾶβ ργϊηϊοα Ὀγ Ηἰ5 
Μα)οσιγ 5 Ῥυϊπίουβ αἱ Ὠ0]1η, ἰῃ 1827. 

16. ΜΑΝκΚκβϑ ΨΈΕΒΒΙΟΝ. 

Υὴ Ὑ1016 ΟΑβΒοσῖοκ ; ρ041}} βασι γα Ομθπη ΟἸοπδαπί, 88 γῃ οοηδδηΐ 
Νοῦ : νϑὶἢῃ ἢν Ομϊοα ΒΑ σηγη ; αγ Κίδγαϊαρὴ ΟΠ πααὶῦ ἀπ 8 (δι οἷς ; ἰα 
Β6η αὺ σίγα, ΟἸΘΏΡΘΟΥ ΠΥ Μαγτου ΕΠ]Δὴ ναππῖῃ. Ῥοϊηϊιί αὐ νὰ ᾿ἰβδιῃῖϊ 
ΔΥΏΒ Κα] ΐθοηγι. ὙΥΐθμανθη, 1775. 4ϊο. 

Τονασάβ ἴθ οἷἶοβο οὗ ἃ15 "Π ἴδ, [6 ἴτυ] Υ νϑπογαῦ) Βίβπορ οὗ ϑοάον δπὰ Μδη, τσ. ἸΤποιῃδ8 
ὙΝΊ δου, ἐοτιηθά ἃ ρ᾽δῃ ἴος ἰγδηβίδιϊης {πὸ Νὸνν Τοβίδιηθηϊ ᾿ηἴο ἴ86 Μίδῃίιβ ἰδησυάρο; ὕὺϊ 
μὲ ἀϊά ποὲ ᾿ΐνθ ἴο τπᾶίθ ἃ ζυσίμεσ ῥσοργοβα ἴπᾶπ ἴο ργοσυγο ἴπ6 ἔουνς Ο05ρε}5 δπὰ δεῖς οὗ 
186 Αροβεΐοβ ἴο Ὀ6 ἰγδηβαἰεά, δηὰ τὸ ρσὶπῆ, δὲ πἰβ οὕ ὄχρθῆβδθ, ἴα Ο08ρεὶ οὗ ϑ8ι. Μαιζεέμποιν, 
ΗΐΪδ8 ΘχθιηρίασΥ βιιοσοβδοσ, Ὦγ. Μασ Η:]Ἰάἀθοον, γονιϑοὰ τ 6 τηδημδοσρί, δα σοπιρίεῖθα {Π6 
γογϑίοη οἵ ἴπ6 Νὸνν Τεβίδιηθηΐϊ, νηοῦ, Ὀγ ἴπ6 τη ἔςοηϊ αἰὰ ΟΥ̓ 1116 δοοίεθιῦ ἴοτ ῥσγοτχηοι 
Ομτγιβείδη Κπου])οάρο, δπὰ οὗἉ οἴμοσ Ῥεπδνοϊοης ἱπάϊνι ἀ8]8, 6 νγα8 ἐδ ]θα ἰοὸ ὑσχίπε Ὀείϊ τ θθη 
16 γοαῦγβ 1756 δῃὰ 1760. [Ι͂ἢ 1766, Βα νγᾶβ δῃσουγαροα, Ὀγ ἴδ ἰπῆυχ οὗ θοποίδοις οηϑ, ἴο 
υπάοτίακο 8 Μίδηκε Ψεγβίου οὗἩ ἴμ6 ΟἹὰ Ταεβίαπιοπῖ, τ] ἢ νγγὰβ σοπιρίοἰθα ΟἿΪΥ ἔνο ἀδγ8 

᾿ 566 ἅπ6 ον. 90)π Ονὑοηβ Η!βίοτυ οὗ ἴη6 Βτιεἰβῃ δηὰ ογεῖρῃ Β10]6 ϑοοίθίγ, το]. ἱ,. 
ΡΡ. 1-12. 138. 150. 262. 389]. Τα ΒΙΌ]6 ϑοςιοῖν [65 ρχϊηϊοαὰ τπ6 ϑοτιρίαυγος, πῃ Π0]6 οΥ 
ἴῃ Ρατῖ, ἰπ δὲ ἰθαϑὲ οἠδϑ διιπάγοα Ἰαηριδρο8, ἴῃ πόμα οὗὨ τ] ἢ ἢδαὰ δὴν ρατίὶ οὗ ἴπε νογὰ οὔ 
Οοά ρῥταονίοιιδῖν ἀρροᾶγρά. : 

5. Βιορτδριια Βειδημηῖςβ, ἀγίϊοῖς Βθάς]}, νο], 1]. Ρ. 136. 2ἃ βἀϊείοι, 

“ 
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γυείοτο μἰβ ἀδοθαβθ, οὐ πε 80} Νονεωροσ, 1772.} [Ι͂π 1775, 86 ἐπέϊγε Β1Ρ]6 τᾶς Ρτιηϊοὰ 

αἵ ἴ6 ὀχρθῆβθ οἵ ἴπῸ βδπης γεπογϑθϊα βοοϊοῖυ, δὲ Υμ οπάνθπ, ἰΏ οτθ νοΐαταθ αυασίο : 1ἴ 18 

ὙΘΥΥ͂ πορῖϊν ῥτὶηιρα ἱπ {ἶἰγθθ σοι πλι5 Οἢ 8 Πᾶϑ6. 

[0 1819, ἃ Ὀϑδιε Ὁ] δπὰ δοσυγαῖο οοἴανο δαἀϊτίοη οὔ {π6 ΜΔ Κ8 ΒΙμο τσᾶβ οχοουϊοὰ ὈΥ 

Η!9 Μα)δβιγ 8 Ῥυϊηίοσβ, ἕογ ἴπ Βυἰβῃ δηὰ Ἐοσγεῖίχη ΒΙΌ]6 Βοοιοῖν. 

17. ΑΕ ὙΕΒΆΒΙΟΝ. 

Τα Ργαομοδη πη Τ -ϑοδπη ΤΊοτηπί ἢ, Αἷἱσ 8 ἰδγγυϊησ οὐ σμουα οἰ δΏΔ1 
ομυπι (86 116 δἰραπ παῖς ; Ἀσὰ Δ1Γ ΔΠ ΘΓ ἃ ΤΏΔ60Π6 16 Ὠ- ἀρ ΑΥΓΆΒ. Δα 8ῃ68- 
ΔΙ ἀἢ οαρ αἰβ ἢ ἢ-41]0Α. Ἰ)υποίάϊη, [ΤῈ Ηοὶγ ΒΙΌ]6 ἴῃ {π6 (86 }1ο 1,λη- 
σύλσο. ἘΔΙΩΡΌΓΡὮ] 1826, 4ϊο. 
Το δοοσίοίν ἰπ βοοιδηὰ ἴον ργοραρδίϊηρς (μι ]5εῖαι Κ πον ]οάρα [Πὰς ἢ Ποηουτ οὗἉ σίνπρ ἴος 

116 ἱπηῃδο δ πῖ5 οὐ ὑπὸ ΗἸ σα πα5 τη6 ΗοΪγ δοτγὶρίαγας ἴὰ Ἐποῖσ νογηδοιαγ ἀϊαϊεοῖ. ΤΠ 
Νεον Τοβίδιηθηΐϊ πὰς ἰγβηϑίαίοα ὃν {Ππ|ὸ Ηδν. «Ψ}41π65 ϑιιιατί, τιϊηἰβίοσ οὗ Κι ἢ] η, διά ῥτιηϊοὰ αἱ 
{πεῖν οχρϑηβο ἴῃ 1765: ᾿ξ ὈθαάΓ5 ἃ Ὠἰσἢ οΠαγαςῖογ ἴοσ βά θ᾽ γ δη δοσιιγαον. Τῆι βονογδὶ ΒΟΟΪ 8 
οΥ̓͂ τῶ. ΟἹὰ Τοκίαπιοηῖ νοσα ἰγδηβ]αϊθά βηά ρυ] 56 1η ἀφίαοποά ρμογιϊοηβ οὐ νοΐτιπθ65, δ 
ἀϊβεγοπὲ εἰπηθβ, 85 ἐπθ ϑοσίοιγβ πᾶς ψου]ὰ ρμοτγιηῖς, νἱζ. ΤῊ6 Ῥγορἤθιιςαὶ Ὀοοΐκβ5, ὈῪ 186 
ον. Ὀγ. ϑανη, ἰῃ 1783, δηὰ ἴΠ6 γοπιδιπίηρ θοΟΪ 5 Ὀγ τπ6 ἤν. [)γ. Φοῦπ διυδτί, ταϊηϊσῖον 
οΥ̓ 1,1.55 (8οη οὗἩ [πε ἰγαῃϑϊαῖοῦ οὔ ἴπ6 Νεῖν Τοβίδπιθηξ), ἰπ ἴἤτεθ ρατίϑ, νοι δρροατγοί 5ι6- 
οοβοίνοὶυ ἰπ {16 γρατβ 1783, 1787, δὰ 1801. [π1796, ἔμπα ἤτγει δἀὐϊίίοη οὗἩ ἴπ6. Νενν Ταβία- 
τηθηῖ θοῖης οχῃαυβίοα, τπῸ ϑοοίοεν ρυ ]15Π6α Δηοίμποσ, σοηβιϑεϊηρ οὗἁἨ ἐσεηέν ἐποιβαπιί σορὶο5. 
Απὰ 88 βοῖῃβ οὗὨ ἔπ ἤτγϑι ρτὶ πιο νοϊιτηο5 οὗΓἩ {πη ΟἹ ᾿Γεβίδιηθπὶ τσοσο 50 τηυςῇ γοάμποορα ἴῃ 
παταθοῦ, ἴῃ 1802, 48 ἴο θὈ6 ἱπδιϊοϊοι [0 ΒΌΡΡΙΥ {86 ὑγβοηξ ἀσπιαηάς οὗΓὨἍ {πὸ ΠΠΡΉΪα πᾶς ἴῃ 
οηεταὶ, δηὰ οὗ ἴπὸ ϑοοιοιγ β οσῇ βοῃοοΐβ ἴῃ ραγίϊσαϊατ, ἃ πον εὐϊεοη οὗ ΘηΐΥ ᾿πουπδηὰ 
σορὶο5 τγᾶ9 ργϊηιθα. Τῆτγρο ραγὶς ουΐ οὗ ἔοι, ἰπῖο πὶ ἢ 1815 ροτίϊοι οὗἩ {πὸ Βι]6 πδὰ ὕδοη 
αἰνιἀοά, ψογο τοπάογοὰ ἔγοπι πὸ Ηθῦτον 1} στοαὶ βι παρ! ον, δορὰ νυ 1Ε}} 85 ἴσα] δ δά- 
Πόγοποθ ἴο {πὸ οτὶ ῖπαὶ ἰοχὲ 85 {πὸ Ἰάϊουχ οὗ ἴπ6 τεβρθεῖϊνα ἰδησιαροβ νου]ὰ δάτηϊ. Α.5 ἴΠ6 
βίν]6 οὔ ἴμ6 ἔου τι ρᾶγῖ (ςοπιαϊηΐῃς ἐμ 6 ῥτοροιῖσαὶ θο0Κ5), δὰ τροράφά ἔσγοπι {{}}5 βιτηρ] οἱῖν, 
ἴῖ 8 τονϊδθὰ δηὰ οογγοςῖθα τυ ἐπα τἰπηοβὶ οαγο, Ετοηὶ [15 οογτγοοϊοα ἰοχὲ (8 οοργ οὗ 
ὙΠ ἢ τγὰ5 τη ]516ἀ Ὁ. ἔθ δοςίοῖν ἴῃ Θοοι]απα 85 βοοη 85 11 ννὰβ δη 1564), [6 ΒΒ. 5} πὰ 
Ἑοτοίση ΒΙΌ]6 ϑοοίοιν ὀχϑουϊοὰ ἘΠποὶν βἰοσοοῖγρο οαἀϊζίομβ ἴῃ 1807, ψπὶοῖ (85 [Π|ὸ Θοοι 58 
ϑοοίοῖν νᾶ 0Π40]6 ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἰδ υτροηΐ απ νοῦν πυτηθγουβ ἀετηδηᾶβ ἔοτ ἴπΠ6 βδογθὰ τ τιῖ-, 
1265) ΟΓΟ Ρυτομαβοὰ δ τοἀποοα ρῥτῖσοβ Ὀγ ἴῃς ροοῦ Ηἰρίαηάογβ, τ τ ἀ0λ6 Πἰνο] δὲ ὄχ ρτθβ- 
βίοης οἱ σταιὰὰθ. [Ιῃ 1816, (Πἰ5 Οδοὶῖὶς ψογεῖου οὐἩ ἴῃς ΒΙ0]6 τεςοϊνοα (ἢ ἀρργοθδιίίοη οὗ 
κα θηθγαὶ Αββθηθ)ν οὗἩἨ 16 Ομυτοῦ οὗ ϑοοιαπὰ, ὉὍθὸ χυατίο δἀϊτοπ, ρῥτιηϊθα δἱ Ε"αϊη- 
θυγῖ, τη θὲ οοῃδιἀογρὰ 85 ἔπ βἰδηάαγά οἀϊτίοη οὗὨ ἴπ6 Οδοῖις Β1016: ἱξ νγὰβ γονϊδθὰ ὈΚ 8 
οσοτηταϊτἴθε οὗἁ οἰεγρΎπηθῃ γ 6}} ΒΚ] θὰ ἵπ {6 Οδο]ῖο ἰδπσύάσο, τθο ψεγο ρροϊηϊοα ν᾽ 116 
Οϑηογαὶ ΑββοπΪΥ οὗ ἴπ6 Ομπυτοῖ οὗὨ βϑοοιί]απα ἴο βυροτίπηϊοπά ἔμ σοῦ. ΤῊϊβ δἀπῖοπ, ψ Ὲ ἢ 
ἃ τονϊβοὰ Οδε)ῖς Μειγιοδὶ ψαγείοη οὐ ἴπ6 Ῥεβδ]ιηβ ἀπὰ Ῥϑγαρῆτγαβοβ οἡ Ἵοτίαίὶπ ρογίϊοης οὗ 
δοτγιρίυτα 5) οϊποὰ ἴο 11, τγᾶβ οοπιρίοἴοά ἴῃ ἴΠ6 γοᾶγ 1826. [ἰ ψαβ ἴπθη βυθπλτιοὶ το [ἢ 6 
Οϑηογαὶ Αϑβθι]}Υ οὗἔὨ τὸ ΟΠ το ἢ οὗ ϑοοιϊαμπα, το οσὸ Ὀἰοαβθά ἰο ἄρρτονὸ οὗ 1ΐ, δῃά ἴο 
δυῖ οτἶβε 115 ὀχοϊβῖνθ θ56 πὶ [Π6 ΟΠ τοπ 65 πὰ σπᾶρ 618 τ ιτπὶπ {ποῖ θουηάκ ἴῃ τ ΒΊοἢ ρα ]ῖς 
ἩΓΟΥΒΠΡ 15 σοπάποιοα ἴῃ (Π6 Οδοὶὶς Ἰαηρυαρο." 

[1.1 ΨΈΒΒΙΟΝΒ ΙΝ ΤἸῊΕ ΙΑΝΟΌΑΘΕΒ ΒΡΟΚΕῈΝ ΟΝ ΤῊΝ ΟΟΝΤΙΝΕΝΊ ΟΕ 
ΕΒΟΡΕ. 

! 

1, αογριαηπ Κ͵εγϑβὶοη 8. 

ΤΠ ΤΉ 8 ΝΈΚΒΙΟΝ, 

πα ἐδλε Ῥεγδὶοηπϑ ἀεγιυεα ἵγοηι {ΐ, 

Α5 ΟοΥΒΩΥ 85 ἴπ6 ποπουτ οὗ Ἀοϊηρ ἴη6 σΟΥΠΙΓΥ ἤοτα ἴπα τὶ οὗ ὑγιεῖ νγὰ5 ἢγει 
ἀϊβοονογρα, 80 ἰὶ νγᾶϑ ἀἰβεηρσυ μοι ἴῃ [ἢ 6 δῃη8}5 οὗ βδογοὰ ᾿ϊτοσαίωγο, Ὁ θοῖηρς ἴΠ6 ἄγεε ἴῃ 

᾿ ον. ἡ οοάου Βυι)εγ᾽ 5 Μοπιοὶτβ οὗ Β'ϑῆορ ΗΠ] ἀοβίογ, ρρΡ. 92] 1---951. ἴπ ρῃ. 252---256., 
Με. Βιυιίον μα5 χίνϑῃ ἃ [1δὲ οὔ {Π|6 βονογαὶ [γβηβ᾽ ἴοτβ, ἘΓΒΉΒΟΥΌΘΣΒ, ΤΟΥ 565, 8Π6Ἃ σΟΥΓΘΟίοΥΙΒ 
οὔ 1π6 Μαμπκ8 Ψογβίοη, οὐ ἴπ6 βιιρογπἰοπμάθηῖβ οὐὨ ἴμ6 ἱπυρτοββϑίοη, δπὰ οὗ 116 οποίος 0ἢ5 
ἴον ἀοίγαγίηρς [Π6 Ἔχροηβο. 

Ὁ Αἀάτεββ οὗ ἴτε ϑοοίοίγ ἴῃ βοοι] πα ἴον ργοραχεαίϊηρ ΟΠ τοι δη Καον)οάρο, 1805. Οὐὑοπ᾿β 
Η ἰβίοσν οὐ ἴπ6 ΒΊ0]6 ϑοςϊοῖν, νοΐ. 1. ΡῈ. 205, 206. 51] 4---216. [π 1820, 4 Οδο]ϊς ἰγδηβιαἰϊοῃ 
οἔὗἔἩ ἴῃ6 Βοοκ οὗ Οοπιοπ Ῥγάνοῦ Ψψὰς σοιηρ]οῖοα δηὰ ῥτγιπίθα δὲ {πὸ ὄσροπβο οὗ πο ᾿οπάοι 
ϑοοίοῖν [Ὸγ ρτοπηοτίηρ ΟΠ τιβεϊδ) Καὶ πον ]οάρο. 
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τ ΠΟ 1Π6 ΗΙν δοτιρίυτγοβ σογο ἰδϑυρα ἔγοιη ἴπ6 ῥσϑῆβθ ἴῃ ἴΠ6 Ὑθγηδοῦ δΥ ἰδηρσύυδρε οὗ 5 
ἱπηδοϊίαπιβ. 80. ΘδυῪ ἱπάθοα 459 6 γϑᾶγ 1466, ἃ Οοτγπιδῃ ἰγαπβαίϊοι ἥγοτῃ ἴῃ 1,6{π Ψ}- 
ἕειο ττδβ ῥτίηἰθά, τς δυΐῃοτν οὗ ψῃϊοῃ 15 ἀπ κποννη." ϑοατγςοοῖγ, πούσανογ, πδά {16 Ποἰογγημδίϊοη 
ςοτησηθησθὰ, ἤθη ΤΠ ον τηραϊαϊθὰ ἃ παν νεγϑῖοι οὗ πὸ ϑετίρίυγαβ ἴὉγ (Π6 ζϑῆθγαὶ υ56 
οὗ ᾿ϊς οουπίγγηθη. 18 ἤτγεος ρυ ] οαϊίου σοτηρτιβεὰ ἴῃς βόνθη ρϑηοη αὶ Ῥβδίτης, ἔγοτα 
186 [μβεῖη οὗ Φοῆη δυςῃ]η, ΤΊιαθα δρρεασθα ἴῃ 1517; δηά σόγὸ Ὁ] οννοὰ Ὀγ {πΠ6 Νοὺῖν 
Γεβίδιιθης, ἰῃ 1522; Ὀγ ἴῃ οπιδίθυς, 'ἰπ 1528 ; ὈΥ͂ 1[π6 ὕοοῖς οὗ ΨΦοβῆυδ, δὰ {ἴα τὸ- 
τοδὶ ἰπρ Πἰβίογιοαὶ ὑοο8, ἴῃ 1524 ; ἴῃ ψῃϊοἢ γε} γ αἶβο ἀρροαγθὰ {πὸ ὑὈοοΐκ5 οἵ ΨοὉ, 5881 π18, 
Ῥγοόνονρβ, Εὐοοϊοςἰακίο5, δὰ {πῸ βοὴ οὗὁἨ ϑοῆρβ. [π.1526, ψοῦο μι] 5 ῃοα 1π6 Ῥγορ]νθοίεβ 
οὗ Ψοπαῇ δηὰ ΗἩδθακίευϊ : ἴῃ 1528, ἴμοβϑ6 οὐὁἨἩ Ζοομαγίδῃ δηὰ 18δἰδῇ; ἴῃ 1599, ἴῃ 6 δρο- 
σσΥρῃαὶ θυὸκ οἵ ᾿βάοπι; ἰπ 1530, τ6 Ὀοοκ οὐὔ Ὠδηΐθὶ, τοροῖμοῦ τὴ ἢ {Π|6 τουλδι ηἷη 
ΔΡΟΟΤΥΡὮΔΙ ὈοΟΚ8; ἴῃ 1531, 1π6 οπίῖτο ὕοοκ οὗ Ῥβδὶπηβ, δὰ 153] δηὰ 1532, {πὸ σεβῖ οὔ 
186 Ῥτγοφρποίῖοαὶ θοοκ8. ΑἸ] ἔποθθ ρογξϊοπϑβ οὐὗἁ [,{Π6τ᾽᾿ 8. τγδης Δί οἢ 5 ἅγὸ οὗ ὀχίγοτηβ ΤΆΤ : 
ἴῃ [6 σγονίβίοη οὗ ᾽ξ ἢ γϑοοῖνρα ὑυϑῦὺ ἱπηροτίδηξς ββϑιβδίδηοο ἔγοτα ἴῃ Ἰδασποὰ δηὰ οδηδιὰ 
ῬΒΠρ Μοϊδποίμοη, ττῆο 8͵5ο δσοσγοροπάρὰ στ οπηϊμοηΐ τθη οἱ νατίοιις [ορὶςβ οὗ ὈΪΌ]1ςΑ] 
οὐ εἰοῖσπλ, ἰπ ΟΥάΟΓ ἴο τϑπύθσ ὑπ ἰγδηβδιίοη 85 σογγοοῖ 88 ροββῦϊθ. ΕἼΓΙΠΟΥ (0 ΘΗΒΌΓΟ 118 
ΔΟΟΘΌΓΘΟΥ, ἃ 5αἶθοῖ ραΓῪ οὐ Ἰδαυ πο τλθη 8556] οα ἀ αν τ ἢ Γυτδογ δὲ Ὁ ἸΕ ει τς, ἴο ΓΟΥ 156 
Ἔν τΥ βεηΐθησο ΨὨΪΟἢ 116 μαὰ τηδήο ἀἴτοοιν ἤγοπι ἴπ6 Ἡοῦτον δηὰ τοῖς. Μοϊαποίμοη ςοο]- 
Ἰαιθά τῃ6 Οτϑεκ οτὶ σΐηα), Οτυσίσον τἴμη6 ΟΠ] δος, δηὰ οἴποτ ργοίδβϑοτθ ἴῃ Π ΔΌΙπῖς 8] νυ γι τηρ5. 
υπίυϑ .σ9πᾶ5, Φοῆ Βυρσοηπασοη, απὰ Μαιπον Αὐτορδ!!ι5, α͵50 σοπετγιυϊοα {πεῖτ δια, ὙΠ6 
ψΠ01]6 ΒΙυ] 6 τὰ τονιϑοὰ σὰς Ρυ] 56 ἴῃ 1530, δπὰ ἀραὶ ἰῃ 1534, 154], δηὰ 1545. 
Ταῖμεν πιδάβ ᾿ιἰ8 νογϑίοη αἰγθοῦν ἔγοπι [6 οτἰ σὶπαὶ Ηοῦτονν ἀνὰ Οσθοκ, ἀπά ποῖ οἠδ οἔὗὨ ἢἷ5 
ΠΌΠΊΘΓΟΙ8 ΘΟΠΙΘΙΏΡΟΓΑΓΥ͂ ΘΠΘΤΏ65 ΟΥ̓ ἀγεοὶ οἰϊατσα ἤϊτα τυ εν ᾿σηόγάμῃοθ ΟΥ̓́ΔΏο56 ἰδηρσυδροβ. 
Ηΐς ἰγαπϑϊδιίοη ἰβ στερτοβθηϊθ 88 Ὀθὴπρ ὉΠΟΟΙΠΙΠΟΏΪΝ οἶον ἀπά ἀσουτγαῖο, δπὰ 118 5ῖν]6 ἴῃ ἃ 
Ὠϊσ ἀεστοο ρυτα δηά εἴεσαηῖ. Απ 40]6 νἱπάϊοαιϊοη ΟΥ̓ ἰς ἔγοπχ ἴΠ6 ρύυηυ οτγὶἰοἰβτης οὗ ἃ 
Βουλ 9ἢ ττιῖοῦ ἢ {86 ρορὶεἢ ὨῈὈ]1η Ἰξονίονσ, ψΨ}}} 6 ἔουπα ἰπ τῆς Βτιἰϑἢ ΜαρσαζΖίηθ ἴοσ 
ΜδγΥ, 1837, νο]. χὶ. ὑῃ. 485---491. Ἡνὶπρ οτὶ σί πα }}Ὺ θϑοη ρυ} 1516 πὶ ἀοίαςῃοά ρμοτγίϊομς, 
85 ἴποϑθ 6γα ργβαάιι!γ δηὰ ϑιιοοοϑϑῖνοὶυ οεἰτουϊαῖο δπηοηρ {πὸ ρεορὶθ, 1,αἱποτ᾿β νϑτοίοη 
Ρτοἀιςορά βιιάάρηῃ δῃηά δἰ ποδὶ ἱπογθά!θ]ς οἴδεσιβ, ἀπά ςοπίτὶ δυϊοα, τῆοχο {Ππ|4Π ΒῺΥ ΟἾΠΟΙ σαιι56, 
ἴο οχίϊγραϊο [π6 δγγοηθου Ὀσϊποῖρ] 05 δηα βιιροτγβιίἰοιις ργποιῖσοβ οὗ ἴῃ6 τηοάδγηῃ οἰυσοῦ οὗ 
Κοπις ἕγοσι ἴΠ6 τηϊηἀβ οὗἩ ἃ ρῥτοάϊρίοιιβ πυταῦονῦ οὗ ρογϑοπβ8.8 ϑίηοθ {πδὲ τσ ᾿ἴ ἢ85 Ὀθθη 
Ῥτιηῖρα εἰπλο8 νου πυροῦ; δηὰ 85 ἴῃ6 Εἰ οἴοστηιδίίοη βρτοδά, 1 ςογνθὰ ἂς ἴπο θαβἰ5 οὔ 
βοτοσαὶ οἴποσ γϑη βίης, ν]Ζ. 

(1.) Τῆς δοισεν ϑαχοη ταηβαϊίοη τγδβ ρυϊπίρα δὲ Γμὰθοοῖ, ἴῃ 1533-4. 18 δι ΠΟ Υ5 δΓΘ 
ποῖ Κυοιση. ΤῊΪϊΚ νογείοη νγὰβ πηαοτγίακοη δὲ (πὸ 5 σσοβίοη οὐὗὨ Γι ΠΟΥ Ὠἰ 56], ἀηα ἀπάοτ 
{πὸ αἰϊτοοίίοη οὗ οι Βυρεπθαροη (ογ Βυρεοημαρίυβ), ψ πὸ τοῖα ἃ ῥγοίδοθ, δῃὰ ευρρ]τοά 
Βῃοτί ποῖρϑβ, διηὰ δ͵]50 αυριιπιθηῖβ ἴο ἴῃς ἀἰτοηΐ "οΟΚ 5. 

(23.) Ὑῆε Ῥοοπιεγαπίαπ Ψετβίοι τνᾶϑ ρυϊηϊθα ἴῃ 1588, ἴῃ αυατγίο, ὈΥ̓͂ 1Π6 σοπιτηδηά οὗἹἩ Βορὶδ5- 
δ Χ]ῚΠ]Ι., ἀυκο οὐὁὨ οτηογδηΐα; 1 ψτᾶ8 τπηδάθ ἔγοπι {πὸ ὙΥ ̓τοσηῦεῦς οἀϊπίοη οὗὨ 1υΠ|6τ᾽8 
ΒΙΡΙς, ρυιπίοά ἴῃ 1545. 

(8.) Τῆς Φιαπέελν ογβίοη νγὰβ ἀπάἀογίαδκοη ὈΥ σοπηπδπά οὗὁἨ (ὨὨγτιβιίδη 111.. Ἰεϊηρ οὔ Ώρη- 
τηδτῖς, δπα δἱ {6 βυρρεδίίοη οἵ Βιυρεοημάρθη : ἴξ τγὰβ ρτϊπέεα δ (όορεηθαροη ἴῃ 1550, δπὰ ἰ5 
οὗὨ οχίγοπιε ταγίγ. Ῥσονίοιδὶυ (ο [6 ρυ δ]]οδίίου οὗἉὨ {Π|8 νουβίοῃ, ἴπ6 Νὸνν Τοβίδιηθηῖδ Βαὰ 

ΓΑ ΘΟΡΥ ΟΓ {Π||5 ΨΟΤῪ ταγο τγουὶς 15 ἴῃ ἴπ6 8ρ]ῃαϊὰ ςοἸ]] ΘΟ οι οὗἩἨ Εδτὶ ϑὅρθποοσ. ὅ6ε6 ἃ 
ἀδεοσρείοη οὗ ἰὼ Ὧτ. Ὠϊράϊη᾽ 5 ΒΙΡ] οἴμοι Θροποοσγίδμῃα, νοὶ. ἱ. ΡΡ. 42--47. 

ον ἤαγίμος ραγιϊου τ σοϊδιῖνα ἴο Γ,ὑΠποτ᾿ 5 Οσγδη ΨΜογβίοη οὗ {π6 ϑοτιρίιγος, [ἢ 6 
Τοδάον 15 τοίετγοά ἰο {πὸ 1 16 οὐὁἨ ῬὨΠΕΡ Μοϊαποίμοη, Ὀγ Εταηςοὶβ οχ, Μ. Α., ρῃ. 906-21 8. 
(2ἀ οὐϊξ.}) ἀπὰ 4150 το Ὠγ. Τόν ηίογ ΠΠΠϑἰταιίοης οὗἁὨ Β10}164] 1 ἰτοταῖατο, νο]. 11. ρΡ. 271--500. 
ΟΥ̓ ἐδς οαϊτίοης οἵ 1 υἱπο τ᾽ Β νουβίοης ἀδόνα ποιἰςοά, [6 Ὑθηθγαῦ] Εοίοττηθσ δβίονοα 1ῃ6 
ξτεαίεξί σατο ἰῃ γον βίηρ δηὰ σογγοοϊίηρ ἐμδὶ οὗ 1541. 1 νὰ5 Ὀθδυτ ιν ῥγιπῖθα ἴθ ἵνο 
[ο]1ο νοϊαπιοβ, δῃαὰ ογπδτιθηϊοὰ ψν ἢ τνουά-ουϊ5. Α ὔπίφιε Οορν οὗ {15 οαἰϊτίοη, ν᾿ οι λα 
δεέπ ιιλετ᾽β οὖσα οορῃ, δνιὰ φοῃειϑη }Ὁ υβ86α ὈΥ Πΐπὶ ἀπ|1} ἢϊ8 ἀἄθοθαβθ, υγὰβ ἴῃ [Π6 Ῥοβββββίοῃ 
οἵ πὲ Ἰαῖία Μτ. Εάιναγάς ([Ὀγτηθυν δι δπηΐπθηξ Ὀοο κ561167), οὔ Μίδπον ἤουβο, πᾶσ Ηδγγου- 
οη-ἴμ6- ΗΠ], Οὐ τδ6 5410 οὗ Ὠ}5 ομοῖσα Πἰθγασυ ὈῪ δυςιίοη, ἱπ 1818, {Π686 ργθοίουβ νοΟΪ Ὁ ΠΠ68 
ΕΓ Ρυτο 86 ὈὉγ Οοο, ΗΙΡθοτὶ, Ε5η. ἔοτ {πΠ6 βυτη οὗ 892, 54. θα, (ὅ66 ἃ ἀεβοσιρίίοη οὗ 
ἴδοι σοριθα ἔγοτα {16 5416 οαἰδίοριο (Νο. 819.) ἴθ Μτ. Ὠιράϊπ᾽5 ΒΙΒΙΙΟσταρῃῖσαὶ Πεοδιμθ- 
τοῦ, γοἱ. 111. Ρρ. 123,194, οΥ ἴὰ 16 Οοπε]οτλδη 5 ΝΙασαζίπθ, νοὶ, ἰχχχν. ραϑτί. '. ρ. 254.) ΑΔἱ 
16 5816 οὗ Μῖγ. Η:Ὀθοτικ ᾿ἰὔτατγ, ἰμ 1829, {18 σορῪ οὗ [1 ποτ᾿ 5 ΒΙΌ]6 τνα8 ρυτοϊαβοα [ογ 
ἴπ6 Βγ115}}) 1 αβουτη, ἴον {{Π| βιιπὶ οὗ 255,. Ἐδο-βἰπλ}}65 οὗ [ἢ μΒαηά τι τη ρ58 οΥἨ ΤΠ 6 νοπογαῦὶα 
τοίογπιοτβ, 1τῃοτ, Βυροηπάροη, Μοϊδποίμου, απὰ Μαϊοσ (πο γἤοβθο ροββοβϑίοη (18 ΠΟΡΥ͂ 
ΒΟ ΟΘΑΘΙΥΟΙΥ Ρ45564), τὰ σίνθῃ ἴῃ [86 5816 σδίδϊοσιιε οὗ Μίν. Η:ρθογι᾽ 5 Πθγαγγ, ῥ. 481]. 

5 Μοδινοῖτλ Β ΕἰοοἸ ο5᾽αβιὶςαὶ Ηβίοτυ, υοἱ. ἴν. Ὁ. 60. 
ὁ Αποῖδογ ἴόσοσ ϑάχοη Ψαεγβίοη ἔγοτα ἴῃῈ Ψυ]ραία νγὰβ ῥτϊηϊεὰ αἱ Ταθεοὶς ἴῃ 1494, ἴῃ 

ἔννο (0110 νο]υτμθθ, πα τοϑάθν ν1}}} πὰ ὁ 10] ορσγαρμῖοαὶ ποῖῖςσα οὐ ᾽ξ ἵπ τ1ῃ6 ΒΙΒ]οῖΠθοα 
ϑρθηςοτίδηδ, νοὶ]. ἷ, Ρῃ. 55--58. 

δ Απ ᾿πιογοβεηρ δοοοιηΐ οὗ {18 νογβίοη 18 σίνθη Ὁγ Ὦτ. Ἡοπάργβοη ἴῃ ἢἷ5 “ Ὀ᾿ββοσίδτἰοῃ 
ἡβ Ηδης ΜΙΚΚο θη (οΥ ἐπα ἤτγβε Πδηϊ8}} ἰγαπβἰδείοη οὗ {πὸ Νὸνν Τοβίδτηοηξ," Ὁορθηπαρθη, 
819. 41ο. 

ΥΟΙ,. γ. 
Ι 



114 Μο͵οάογ Κογβίοηβ ὁ {δε δογίρίμγ68. [ΡαγΕ 1. Οἱ. 1. 

Ὀδοη ἐγαπϑ θὰ ἔγοιῃ ἴπ6 Ψυϊραίο, 45 τὴ 9 }} 85 ἴπ6 Ῥϑβα]π)5, απὰ {116 ἔν ὕοοκβ οὗ ίοβος. Ὅῃα 
Πδη ἢ νουβῖοῃ νγ71ὰ8 50 05 α ΘΙ ΕΪῪ σουϊβοὰ δηὰ οογγθοϊρ ἴῃ ἐμ τοῖσῃβ οὗ Ετοαοσὶς 11. δηά 
Ομ τι βία Ι΄, Κίηρβ οὔ Ῥδπιηδσκ ; ἴδ τονϊβίοη, τηδάθ Ὀγ σοτητιδηά οὗ 86 ᾿ἰαπί-τηρηςομοα 
ἹΠΟΠΆΓΟΣ ἴῃ 1628, 15, 6 Ὀοϊῖονθ, {ΠῸ βιδηάασά οὗ ἔπο βιισοροάϊηρ δα! ἰοβ οὔΠ6 Πδηβη ϑοσὶρ- 
ΒΌΓΟΒ, Ψ᾿ΏΟἢ, ΠΟΤΘνΟΓ, ἅτ βαὶὰ ἴο νΑΌῪ σΟΠΒΙ ἀοΥΘΌΪΥ ἕτοτη ΤΠ οτ᾽Β Οστηδη σοῖο. ---- [ἢ 
1823, τῇς Οσοβρεὶ οὗ Δίαιον ννὰ5 ρηπίρα δὲ Οοροπῃαροη, ἴῃ ἴῃ6 ἀἰδὶοοῖ οὗ 1πΠ6ὸ Πδηῖθἢ 
ἰδησυῶρα βροκθῃ ὈῪ [86 Ἰπῃβ ! Δη8 οὗἩ 18 Εᾶγος ἰδἸαπάϑ: [ῃς ᾿αηϊδὶι απὰ Βάγοθβθο ἴοχίβ 
816 ὑγὶπίρα ἴῃ ρ8Γ41}}6] οοἱ ΠγΠ8. 

(4.) Τα Ζεεἰαπαὶς ΤταηΒ]διϊοη οὗὨ 6 δηξίγα Β10]6 85 ργϊηιθᾶ αἱ ΠΠοΐυμ), ἰπ Ιςο]δηά, 'π 
1584, ἀπάθγ ἴμ6 ρβίγοπδρθ οὐ Ἐτεάετὶς 11. ὍΤηδ Νὸν 7 βίατιθης μδὰ ὕδθη ἰγδηβ]αϊθά ὈΥῪ 
Οἀάυτ Οοιίβδαί κβοη (τ οβα ἰδίμοσ δ]1οὰ ἐμ δρίβοοραὶ 5θ6 οὔ Ηο]υμ), ἀπά μτϊποα ἵπ 1)εη- 
ταδὶ, τη 1539, αἵ τῃ6 Θχρϑῆβε οὗ Ομ γιβείδῃ ΠΠ1. ᾿Γἢΐβ τνᾶβ [Ὁ] ονσοαὰ Ὀγ δὴ ]ςοϊδηάϊς Ὗεσ- 
5ῖοη οὗἩ ἴδ Ερ:51|65 ἀπὰ ο5ρ6}5 ἐγ 41} {πὸ ϑυινάαγβ ἴῃ ἴῃ6 Ὑϑασ, ΡῈ] ]5μεα ἴῃ 1562, ΕΥ̓ 
ΟἸαΥ Ἡ!ἸαἸίθϑοη, τ1π6 ἤτϑε 1αςπογαη Ὀίβῃορ οὔ Ηοϊυτ ; τνμῖο ἢ πλᾶν 6 σοηβιἀογρα 85 8 ξεοοπὰ 
οἀϊτίοη οΥ̓ οογίδϊη ρογίϊοηβ οὗ Οὐ υτβ Νὲν Τοδίδιηθηξ, {π6 σοι ρῖ ον Πανῖηρ αυδὶ θα ἢ} 156} 
ΘΒ ΘΗ͂Υ οὗἩἉ πὲ νοτβίοῃ, ἴῃ της οὐ ἴΠ6 1οββοῃβ οὗ ψ Ὡς τῃ6 τοσὶς ὁοῃβιθῖβ. [Ι͂ἢ 1580, 
16 Ῥτονοσθς οὗ δοϊοπιοῃ τγογο ἐγϑηβίαιθὰ ὃν Οἴββιις Εἰποθγβοη, (6 τοὶ Γυἰπογαη Ὀΐβῃορ οὗ 
ΚαΙ Ποῖ, νσῖο αἶβο ἰγδηϑαῖθα ἴῃς "οοῖς οὗἨ ϑδίγδοι,, ργϊηϊρὰ πὶ 6 β8πη8 γϑᾶσ δῖ οϊυη. Αἰ 
ἰοησῖ, ἰπ 1584, 88 δῦονε ποΐξὶςεά, {6 στ μο]6 οὗὨ τπ6 ΟἹὰ «πὰ Νενν Ταβίαπιθπίβ νγᾶβ ργϊπιϑά 
ἴῃ Ἰςοϊαπαϊς, τγουρὴ 186 ἀητοπη Ὡς Ζθα] δηὰ ρίουβ Ἰρογα ιν οὗ Οσυαυταπὰ ὙΠοτ]ακβοη, 
Βίβῃορ οἵ Βοϊυπι, τνῃο ποῖ οὐἱὺ οοπίγιυϊεαὰ Ἰατροὶν ἴο {π6 πηάθγιαϊιηρ Βἰπηβο!, Ὀὰϊ 6150 
οδίαϊποα ἃ τηπηϊβοοης ἀομαιίοη ἤγοπι Ετοάοσὶς 11., τ ὶτἢ δ ΒΟΥ Υ ἴο Γ8156 ἃ τὶ χ- ἀο]]δγ ἴῃ αἱὰ 
οὗ τῆ6 τνοτκ ἴτοτῃ θυθσυ σπυτοῦ ἴῃ Ιοοαπά. [εἰς ποῖ Κποσῃ νῆδὲ βῆατγο 15 εηϊπθης ρῥτο- 
δῖα μαὰ ἱπ 1π6 ἰγαπβ᾽αιίοη, ἣν Ὠἰςἢ ἴα σοηδι ἀθγθα 85 ἴπ6 ρτοἀποιίοη οὗἉ αἰ δγθης ἤαπάβ. Οοίι- 
ΒΠ ΔΙ Καοη᾿ 5 νοϑγβίοη οὗ {116 Νεον “Γ[οβιαπιοηῖ, 85 νν6}] 85 οἵ βοσὴβ ρατγίβ οὗ ("6 ΟἹα Τεβίβιηθηϊ, 
Ὑγ25 δαορίει, αἴογ μανίηρ θη γουϊβθά θγῪ Ουαθταηά. ΤῊ15 οὐϊιοη [1ὰ8 αἰτσαγβ ὈΘΘΠ ὙΘΥῪ 
ΒΙΡΉΪΥ Θδιθαπιθα, οὐ δοοουμπὶ οὗἉὨ ἴδ ρΡυτὶῖν οὗ 115 ἀἰοτίοη ; δῃά, ὄουθῃ δὲ {18 ἀδὺ, 1 15 ργθ- 
ἴεγτγεὰ Ὀείοτθ τηοόσα τηοάθσγῃ ἐγαπϑίδίοθβ. Α βοοοηΐ δαϊείοῃ οὗἉ τἰνὸ 1σο]απαᾶϊο Β:0]6 ἀρροαγοὰ 
αἱ Ηοϊυμα ἴῃ 1644, ὑπάεγ 1ΠπΠ6 φαϊίοτὶαὶ σατο οὐ που ακ ΘΚυ θοῦ, δίδπορ οὗ (παῖ 866; ὮὈγΥ 
ΨΨΒΟπὶ δ νγας σαΓΘ]]γ σονι5θα δηὰ οοτγοοῖρα, ΤῊΪ 15 τπΠ6 βιδπάαγὰ ἰεχὲ ἔγοιῃ ἣν Βιοῖ [Π6 
ἔνο τηοβὲ γϑοθηΐ ᾿πηργοβϑιοηβ οὗ ἴΠ6 Ϊοοἰδάϊς Ψογοίοη ἤανα Ὀδθη ρῥτιηῖθα, ἢ 

(5.) Το δισοαϊσλ Ψογβίοη ν85 πιά ἔσοτῃ ἴπο ἢτγϑι ράϊτίοη οὗ 1 υτ] τ 5 Οοττηδὴ Τ͵δΠ5- 
Ἰαϊΐου ; 1 "σᾶς θασὰπ ὕγ [ϑυτοηποο Απάγοαδβ, δῃὰ βηϊβδμῃοα ὉγῪ Ιαυτοποθ εῖγὶ, δπὰ ν 88 
Ρτιπίοα δἱ ἴὐρμ5α], ἴῃ 1541, Ὀγ ἴῃς σοτητηδηά οὗἉὨ Ουείανιι 1., Κίηρ οἵ ϑιυοάθη. 

(6.) Τῆοςο “ωεὶ Τταπβίαιΐοπ ΔΡροθαγϑὰ ἴῃ 1560, δπὰ ὟΝ βεΐηρ τεροδίο αν Ρτιηιθα, τνᾶ8 
Βιρργξθάθά Ὀγ αὶ πον Ῥτοίθβίδης ἰγδηϑ]δίΐοη, οὐ τυ ῃ1οἢ δπ δοσοιπὲ 18 ρίνοη ἴῃ ρᾶμο 190. ἐπήγὰ, 

(7--10.}) Τη Σὶπηι δὴ Μειδίου ψγὰ8 ργϊηϊοα ἂὐ ϑιοοκιιοΐτ, ἰῃ 1642; 106. Ζ7,εἰϊδὴ (οτ 
Τινοηΐαη) τδᾶ5 τηδάθ Ὀγ Ετποοὶ ΟἸυοῖ, ἀρᾶῃ οὗ ἴπ6 1υποταη οἰυτο ἴῃ 1ϊνοῦα, το 
σοπηρ]εἰεά 1 θείου ἴμ6 Ὑθαγα 680 δὰ 1688 : πα οπεῖτο ΒΙΌ]ε ττᾶ8 ρτὶπιθὰ δὲ Εἶχα, 
ἴῃ 1689"; {πΠ6 δογαδὲς οὐ Ἡγεπαϊβῆ (4 ἀϊαϊοοῖ βροκοὴῦ ἴῃ Τρροῦ 114), αὲ Βαυΐζοη 
(Βυάϊδ5:) ἴῃ 1728, ἀπά ἀραΐῃ ἴῃ 1742; ἀπά {π6 Ζιἀλκαπίαπ, αἱ Κοπίροθοῖς ( Εορ!οπλοηίὶ), 
ἴῃ 1735. 

ΑἸ 8016 85 1 ον 5 Οογπιδη ἰγαηβαἰΐοη οὔ ἔπε ϑογιρίιγοϑ σου ββθα]υ 18, ἴὰ τσ 8 βαυ γε ΪῪ 
αἰΐδοκϑὶ, οἱ 118 ρυδ!οαιίομ, Ὀγ τ οποπιῖθς οὗ {Π6 Ἠοίοτπιαιϊίοη, στ ]οβα Ὁτγοάυςτί!οηβ 8ΓῸ 
Θπυτηθγαῖϊθα ὃν Ὑ δἰσμυβ.. [1 ἘΠ οτ᾽ 5 ἰγαηεαἰίοπ, σγοίογηγθα ΌΥ ἴπα Ζυϊηρ]δη5 δηὰ (δὶ- 
υἱη πἴ8, τὴᾶϑ Ῥυϊηϊοά, ἴῃ νδγίουβ δἀὐϊοης, δἱ Νοιιβίδάϊ, υοίσθοη ἴῃ6 γϑαῖβ 1679 δπὰ 1695; 
αἱ Ηογθοτῃ ἴῃ 1696, 1698, 170] -56-8, απὰ 2] ; δὲ Ηεἰἀοθοτς ἴῃ 1617 δπὰ 1618, δηἀ τηδην 
{1Π|68 βίησο ; δὲ (ἰ8556] ἰῃ 160 ; διὰ δὲ Βαβὶδ ἴῃ 1651], 1659, δῃὰ ἴῃ [6 Ἰἰαϑὶ σΘΠΓΟΓΥ ὙΟΥῪ 
ἐγεηυδηῖίὶγ. 

Βεΐψθοη {Π|6 γϑαᾶῖς 1525 δηΐ 1599, Το Ζ2υάα ρυλ] δηθὰ δὲ Ζυγοῦ α Οοὔηδη- ὅνσῖβ5 
ἐγαηϑἰδιίο οὗἩἉ τῃ6 δογιρίυγοβ, Α5 ἴὰτ δ8 6 ἽοουἹά, 6 δνβὶϊθα ἢἰπιβοὶ οὐ βυο ματῖβ. οἵ 
Τα ΠΣ 5 νΟγβίου 88 πσογα ἴΠπ 6 ῥτϊπῖθα, [ἢ 1667, ἃ πον δηὰ τονϊβοα οαϊτξίοη οὗὅἁ ἴ,θοὸ 645 
τΥδηϑἰδίϊοη γᾶ Ρ Ὁ] 15ηρὰ δὲ Ζωτίοἢ : ἴῃ δ᾽ ἰϑυϑίϊοηβ ἀπ σογγθοίίοβ 1ἢ Δ ΑΥΘ 80 ὨΙΠΏΘΓΟΊ5, 

Σ Τῆς ἀὔονο ραγιϊουϊασβ δγο αὐτι ἀροὰ ἔγοτῃ 6 ἔν. Ὧν. Ἡ οπάουβοη᾽β ““ Ηἰβιογιοδὶ ψῖον 
οὗἩ τῇς Ὑταπβίδιϊοπ δηὰ ἀϊθογοπε Εαἰτοη 5 οὗ ἴπ6 Ἰεοϊαπάϊς ϑογιρέυγοβ," ἴῃ 6 βοσοπὰ νὸ- 
απο, (ρρ. 949----3506.} οὗὨ δἷ5 νοῦν ἱπιογαβιίίησ ουτηδὶ οὗ 4 Ἐδϑίάθηοο ἰπ Ιςο]απά, ἀυτὶης 
(Π9 γεδῖβ 1814 δῃά 1815. ὅνο. ἘΠ ρὮ, 818. 

3 Το οαὐἰϊτίου τταβ δοσοπιραπίοα νυ ἱτἶ ἃ ἰγαθβδείοη ἰπ [Π6 Εείλοπίαπ ἰαπρααρο Ἔ 1 
186 Ῥσονίῃοο οἵ Ἐβε]δηὰ οὐ Ἐδβιμοηΐα. Ιὲ 15. ἃ ἰοιδ!ν ἀἰδεῖπος Ἰδηρυάρο, Ῥοΐῃρ οἸοβοὶν 
ΑἸΠἸοὰ το ἴπ6 ΕἸπηΐβῃ, Βρ. Ματγβι"β Ἡἰβίογυ οἵ ᾿Γγδῃβ᾽ δι !οηβ, Ρ. 4. ποίε. 'ΤΊοτθ 8. αἶθο 8 
ἀϊαϊοος οὗὨἨ 6 Ἐξ: ποπίβη, οα]]οἀ {η6 Ζογραίίαπ Ἐειλοπίαη, ἰπῖο το τη Νον Τοβίατηθηῖ 
νγ)ὰ5 γα δ]δίοα δηά ρι] 186 ἴῃ {πὸ γοαν 1727, 

5 Ἡρηάοτβοπ᾿ ΒΙ0]194] Π Θβθατοῇ 8, Ρ. 111. Α'ῃ οἀιίοη οἵ {6 Νενν Τοβίατηομί, θοίἢ ἴῃ 
1 λνοπίδη ἀπά Ἐδξιποπίδη, δα θθθη δἰτοδαν ργιπίοα αἱ μα, ᾿ῃ 1685 δπά 1686. Το 1 ΘΕ 115} 
ΟΥ 1ινοπίδῃ 18 ἃ δοϊανοῃΐδηῃ αἰαϊδοῖ. 

4 Ὑ δι μῖ ΒΙΒ]:οίποςα ΤΠοθοϊοχίοα δαϊθοῖα, νο] ἵν. ρὑρ. 79---81. 5 



ϑεοῦ ὙΠ. κα 8.1 Οεγηιαη Κεογϑίοηδ. 11ὅ 

(8Π4ι ἴὲ ἰ5 οοπβι ἀοχρᾶ δα αὶ πον ἰγδηϑίδίίοη, δπὰ 15 σουητηοηυ σα ]οἀ ἐῃΠ6 Νεῖσ Ζυτοι ΒΙΡὶς, 
ἴῃ οτάον ἴἰο ἀϊδβεϊη σι δῃ ἰς ἔγομι τμ6 Οἱά Ζυτίος νογβίοη οὗἩ ἴ,ϑὸ 7:46, “1 νβ υπάογίακοη 
ὃὈγ ΗἩοιίηρον, ΜΏΠ]|οσ, Ζο]]οσ, Ἡοβτηεϊςῖοσς, δηὰ οἱποιβ, δπὰ σοπαυοίοα τὶ ρστεαὶ σαγὸ πὰ 
Ῥτεεϊβίοη. 48 {πεῖν Ρ]δπ βθϑῖηβ ἴο ἢανο πα 50π16 γσεβθιη ΐδηςθ ἴο {παᾶὶ ρυγδαθα Ὀ. οὐ ονῃ 
δα σηἰσϑῦ ] 8 ἰγαπβίαΐογβ, Πα ΤΏΔΥ, ρογῆαρβ, παν Ὀθοη σορὶεὰ ἔτοτῃ 1τ, 1ῃ18 ψϑγβίοῃ 18 ἸΏΟΓΘ 
Ῥαγιου]αυ]ν ἀδβεγνίηρ οὗἩἨ ποῖϊοο. ὙΥΠΘΩ (Π 656 ἰρασποὰ πιο τοὶ ἰορεῖμοσ, Ἡοιίηρον δὰ 
ΜΆΠ]εγ ᾿νϑ)α δος οὗ ποτ τπ6 Ηοῦγον ἰοχὶ ρΡὰξ ἱπῖο {πεῖὶσ παπάς: ΖεΙ]οῦ μδὰ της οἱά Ζατιοἢ 
νΘΊβίοη; ἮΆΒΘΟΥ ἴοοκΚ ἴπ6 [{4]184Πη οΥὗἮἨΎ Οἰονδηηὶϊ Πιοάδεὶ δηθὰ Ῥδγοιιβς οαϊίίοη οὗ [υυἱδιοτὶα 
Βιυ]ε; Ηοβιηοίβεον δὰ {πε δερίυαρίηε δὰ τπὸ Ψυηῖο- Ττοιι δὴ νγβίοη θοίοτο μῖπι, ἀπά 
Ετοιῖ τῃ6 Βεϊρίαι Βιυ]6. θα δὴν αἰβδγεηςθ ἀτοβθ, ἴπ6 μοϊηϊ τψὲὰβ5 ἀσρυδα ὕγ ἴπ6πὶ 8]] ; 
Εδο ἢ} νγᾶβ σδ] ] δὰ Ὁροῃ ἰοὸ σῖνα ἢϊς ορἰπίοη οὐὗἁ 1Π6 ἰγαῃβίδίίοη το ἢ πᾶβ ἱπ [}15 απ 8 : δῃὰ 
᾿ τοδαὶηρ 85 δἀορίοά, τ ῇίςἢ, αἴθτ τδίυτα οοπϑιἀογδίίοη, βοοτηθα τηοβὲ Ἀσγεθα}}]6 ἴοὸ 186 

οὕτον," "ἢ 
Α5 ἴδε Ζυτῖοιι οἀϊεέοη αἰ τς ὙΟΥῪ τηδίογι δ] ν ἔγοτῃ {παῖ οὗ 1υτοτ, ]ο μη Ῥίβοδῖοῦ ὑπάοτ- 

ἰοοῖς βδηοίποσ, ἔγοτῃ {6 1 ,δι] νοσβίο οὗἩ Ζυπιι5 απὰ Ττοιηο 8, ψ ῃϊοῦ ἢ ἢα5 Το οὐποῦ 
ΥὙΟΥΥ οἸοβοῖὶγ. ἔπ δρροατρὰ 1η ἀοίδοποά ροτίϊουβ θοΐίνθοη ἴῃς γοδτβ 1602 δηὰ 1604, δπὰ ν᾽ 88 
τοροδίθαϊγ ρῥυϊηϊοά ἀκτγιηρ {Π6 βουθηίθθπε οοπίιγγ. ΡΙςοαίοτ᾽5 υογβίοῃ, πανΐηρ ὈδσΟΙ6 ΝΟΓΥ͂ 
Β)άτοο, [85 Ἰαίοἶγ ὕθθη γον βοὰ Ὀγ [πὸ ΒΡ] 1.41] δῃὰ ᾿ινιη ἐν Ῥγοΐρββουβ, ἀπά ἰῆτοο Ῥαβίουβ 
οὗ τη Ηεἰνοῖῖς σπτοῦ, πο Πᾶνα ςσογγθοϊοὰ [15 οὐ πορταρ ἢ, δὰ βυςἢ τγοτάς 848 παν ὈΘοοτη8 
οὔβοϊεῖθ, ργθυϊουϑὶγ ἴο δὴ άϊιοη οὗὨ 8000 οορίο5 οὗ ἴπ6 οητῖγο Β10]6, ἀπὰ 4000 οορίος οἴ 
ἴῃς Νενν Τεβίαπιοπῖ, το ἢ μ48 θθοη ὀχεσυϊεὰ Ὀν ἴπ6 Βοτπο Β10]6 δοοίοιῖγ, αἰἀοὰ Ὀγ ἃ ρμ6- 
οὐπίαγυ σταπί ἔγοπη {ἴπ6 Β τ 153} δηὰ Εοτγοίση Β10]6 ϑοοίείγ οὗ 1 οπάοῃ, 

Βεριάθς πὸ ργοοθάϊηρ (ὐθγιηδη ογβίοπβ πιδάθ ὈγῪ Ῥτσοιοβίαη! 5, [Πότ ἀγὸ α͵50 ἐγδηβί δι 5 
τολδάθ ὈῪ Βοπιδῃ ἀἰνῖποβ; 5οπι6 οὗἩὨ ἴποτη Ἀρροατγε αἰτηοϑῖ 88 Ἵδιὶν ἃς {παῖ οὗ Τυΐμον, τὸ 
Μ ὨΙσΉ, Ὠουγονοσ, ΤΟΥ δ.ΓῸ ΓΤΟΔΙΎΥ ἰηΐοσίοσ ἴῃ ροϊῃΐϊ οὐ ρετϑορίουϊγ. ΤΏτος οὗ (ἤθ56 ἃγα 
Ρασιὶου αν]ν τηθηςϊοηοα Ὁ ἍΝ ΔΙ οΒ.5, νἱΖ. 

(1.) Τηδι οἵ Φοίνηῃ 1)οἰοθογροσ, τυ ΐοβα (σαπϑ᾽δίϊοη οἸεατ ουΐησοβ ἐπαὶ ἢθ 88 Οἱ ΥΪν 
υηδι ἴοσ 1πῸ ἰαϑὶς Π6 ὑπάθγίοοκ, πὰ σνῆο Ποριἱδιρὰ ποῖ ἴο δοκυονιοάρε ἰδὲ πο τνῶ8 (οἱ δ}}Ὺ 
Ἰβῃογαηί οὗ Ηθῦτον. Ηδ ἰοοκ τους ἥγοτη 1υἴποσ, ἀρδιηβὲ βοῦν, ποσονοσ, 6 σε δτ ΠΥ 
Ἰηνεῖ σα. Η!5 γδηϑδίο ψψ85 σε ρυ] δῃεὰ δὲ δγοησο ἰὼ 1584, δῃὰ μα8 θδθη δβονοσαὶ 
Εἰ πη65 ῥγίηιθα ςἴποα {Παὶ ἰπηο. 

(2.) Τπο Ψογβίου το θοδτβ [86 πδηλα οὐἁἩ 9ὼ.9ῃπ ΕεκιυΒ. Ηὸ ἱγαηβὶαἰθὰ οπἱγ πα ΟἹά 
Τεβίδιηθηι, πὸ Νεν Ὀεϊηρς ὀχοοξοά Ὀγ Φογοπηα Ετηβοσ. [{ δ’ Βτοὶ ρυθ θποα ἴῃ 1597, 
δὰ [45 8150 ὕθϑη γοροδίθα υ ρῥγὶπῖθα. 

(3.) Τπε Ψψεγβίοη οἵ (δδραγ [0] ρετρ, τς ἢ ττᾶ8. υπάοτίακοη ἀμ άογ ἴπ6 ραίγοπαρο οὗ 
Ἑεταϊηδηα, δυο δίσπορ ἀπά οἰθοίον οἵ Οοΐορῃηο, 15 ρτοίογσγεὰ υγ (Πο56 οὗὨ δ15 οὐγῃ οσοιῃσπ ηἷοπ 
ἴο 4}} 1π6 οἵπος θγτωδῃ ψεγβίουβ. Ηδ (ο]ϊοννβ π6 διχίϊπο οἀϊτίου οὗ {(Π6 1,δίιπ Ν υἱἹραῖο. 
'ΓΌΙΪ5 ἐγδῃβἸδίϊοη ἔτϑὲ ἀρρϑαγοὰ ἰῃ 1630, δπὰ 188 υπάογροῃμθ ὙΘΥΥ ὨΙΠΙΠΘΓΟΙΒ ΠΏΡΓΟΕΒΒΙ ΟΊ 8. 

ΤΏ τῆγοα [γδηβ δι! 05 51 ποιϊοοά ἱποϊιἀθ ἴῃς ΟἹὰ δὰ Νον Τοβίδιηθπίς. [π δάάϊιῖοα 
ἴο ἴΠ πὶ, ἴγοο ΠΟῪ γϑυϑῖοὴ5 οὗἩ ἴ6 Νὸνν Τοςίαπηοπὲ ἤανο, 1 ἃ ἴον γοᾶγϑ, Ὀθθη εἰγοὺ- 
Ἰαῖραὰ υϑσὺ ἰδυροὶν διποηρ ἴπ6 Ποπιδηϊβῖς οὐ (θγίπδηγ, τῦο πάνθ ουἱποθὰ δὴ δγάοηϊ ἀθοῖτγα 
ἴον ἴπ6 ϑετίρίατος, ποῖνν Ποϊδηάϊης [Π 6 δ]τ πδιίοης οὐ ἐπ Ῥαρμαὶ ὅ66. δραϊηβδὲ ἔπε. ΟΥ̓ 
ἵπο οὗ {π656 νϑβίοηβ, ἴπὸ  διϊϑῦου οἀϊίοη, απὰ πεῖ ὀχοοιίοα ὉΥ ΜΙ. Οὐββηοσ, ἃ Ἰουγηθα 
Ἐου5ἢ ῥτιθϑὲ, ἑοστηουυ οὐὗἩ ΜΌπΙοΝ, ἔπ δαῖμον μ45 ποῖ θοθη δῦ]6 ἴο οὐϊϑίη δὴν δ .{Ἰς 
Ραγίϊου]αγβ ἢ τἴπῸ {Πἰτὰ τνᾶ8 σχοουϊζοᾶ δρουΐ {06 γραῦς 1812, ὈΥ 16 ἤπεν. 1 ραπάογ  οη Ε55, 
Ῥτοίοξβοσ οὗ ἀϊνι ιν ἴῃ {πὸ {Ππ᾿νογβίν οὐ Μαγθυγρ, ἴῃ σοηλιποίϊοι τ Π5. Ὀγοῖμοσ. [1 
ἷβ τηδάς αἀἰτοςεῖν ἤγτοπι ἴΒ6 Οτθοκ, δῃα πδ5 ὕδθθη σϑσοιητηθηπθα ὈῪ ἴδ ἢτϑε Ῥτοίοβίδηϊ οἱοτρυ- 
τηθη δὲ ζγοβάθη δηά Ζιτσίοῖ 5, 28 τν 6 }} δ ὈΥ ΒοΥθσαὶ δυιμουιἰο5 δημοηρ ἴπ6 [Ἰοτα τ! οὗ 16 
Βοπιβἢ σοτατηπίοπ, 85 οχῃι δ εἶἰπρ ἃ Ρυτα διιὰ σογγοςὶ νογβιοη οὐ ἴπΠ6 ϑαογθὰ Οτὶρίηα). ἢ 

ΤΏοτο γα 850 ἔνο ἐσαηβδίοπϑ οὐ ἴπ6 Οἷα Τοβίδιηθηιϊ, ἴῃ ἴΠς ἀϊ4]οοῖ 5Βροκοπ ὃν {πὸ 76 ννγ8 
ἴῃ ΟΟΓΠΊΔΠΥ, 6816 1π6 .ἐνν15}}- Ο Ὅτηδη. Οπα νγᾶβ τηδάθ Ὀγ ΨΖοόβορῇ “Ψ2056}] Βϑὴ ΑἸθχαπάοσ, 
δὰ νβ ρυϊπίοα Ὀγ ΨΦοξθρὶι Αἰ 185, δἱ Ατηβίογάδση, πῃ 1679 : ῥτονυϊουϑὶν ἴο ριι]οδίίοη, 1 
85 τονίβοα ὈὉγ ΠαΡΌΪ Μοῖν δίογη, σμϊοῦ σα] δὲ 1Π6 βγπαροζιῖια δ Ατηβίοσαδτη. ᾿[Ὧὸ οἵμοῦ 
εν 8ῃ- Οοττηδη ἐγδηβϑ]δίϊοη ττᾶβ οχοουϊοὰ Ὀγ Βαϊ Φοκυῖμῖοὶ Βοὼ βὰς Β]1τ, δηὰ ν᾽ 88 
Ῥτὶπιρὰ Ὀγ ὕ0τ| Ψοῖρεοἢ Βοη Αδγομ, δἷ580 δὲ Ατηβίοσάδτη, ἴη 1679. Κογίῃοὶς ἵεσιηβ {Π15 
ἰγδηβίδίου 8 ὈΪαβρθτηοιι5 ᾿προβίοσ, δηθὰ οἴαγροβ Ὠἷὶπὶ ΠῚ πανίης ἀἰδσιυϊδοα οοτίαϊπ ῥτοὸ- 
Ῥδαοῖο σοἸαἴϊνο ἰοὸ ἴπη6 Μεββίδῃ, ἰῇ σοηϑθάυθποα οὗ ἢΪ5 Ψὸ τ 1} τε ]θοῖοπβ. ΟΥ̓ τ Πθδο ῖνο 
δ61η}- ὕδσθάτγοιυβ, ἀπ 2], αρὰ ἤον δἰτηοβϑὲ πη νοσβα!ν πορίδοῖοα ἰγϑηβιδιιοηβ, π' Β]Οἢ σδη "6 
Οὗ πο υ86 ὙΠδῖθυου ἴῃ βογίρίυσο οὐ τἰοῖϑηχ, σαύρζον πᾶ5 σίνθῃ δὴ δοοουηῖΐῖ, νι δροοϊτηθῃβ. 

1 ΒΗ ΑΚοτ᾽ 5 Τπαυΐτυ ἰηΐο ἔπ Ιπἰογρτοίδιοη οὔ 6 Ἡοῦτονν ϑοτιρίυτοβ 1 ἘαγοΟρο, Ρ. 358. 
(ατηῦτιάρο, 1819. 8νο. 

3 Τῇ ἰαίς ἔον. Ὦτγ. Ηοιημασγί, ἢγβε ομαρ δι ἴο {Π6 σουτὶ οὗἨ ϑαχοῦν, δηὰ {116ὸ νοπογαῦΐθ 
ΒΙροτον οὗἉ 86 Ζυτὶοῖ οἴοταν, Απεδίος Η 688. 

3 Οσσοπ Ηἰβίοσυ οὗ πε τι 58 πὰ Εογεῖρη Β10]6 ϑοςϊοῖγ, νο]. 1ϊ. Ρ. 229. 
4 Οδγρζονὶ: (τι εῖςα Ψοίοτβ Τ ϑίδιηθῃίὶ, οὐ 86. 

Ὶ 



116 Μοάογη γεγδίοηβ οὗ ἐδε δοτγίρέμτγεξ. ΓΡασΟῚ, ΟἹ. 1. 

Αμὰ ἃς 16 Οοτγθδη 706 008 ὅσο δἱ {Π18 εἶπια βδϊὰ ἰο 6 δηϊτηδίθα ὈΥ̓͂ ἃ Βρ᾽τἱϊ οὗἉ οδμἀ)α ᾿Ἰπαυΐγυ, 

ἃ εν βῃ- Οοτιηδη ἰγδηβ᾽δίιϊοη οὗ ἴῃ Νεισ Τεξίαπιεπὶ ᾿μ85 ὕδοη ρτγιηϊθα ἴοσ πεῖς Ρθηθῖ, δὶ ἴ86 
Ἔχραπβο οὗ ἐπ 1οηάοπ βοοίοιυ ἔοσ ῥσοστηοίηρ ΟΠ τἰβΕ ΔΉ δυιοης [16 76 8. 

2. γχροηοἢῦ Κογβι ΟΊ 8. 

{.1] Αγεμποὶλ Ῥεγβίοηβ πιαάε ὑν ἈΟΜΑΝΙΚΤΒ. 

ΤῊΘ δι οϑὲ αἰϊριηρῖ: ἰονψαγὰβ ἰγαηβ αἰϊπρ (86 ϑοτίρίαχοβ ἱπῖο ΕἼΘΠΟΪ 85 τηδᾶς ὈΥ δῇ 
ὉΠΙκηοτνη δαῖμον, ἴῃ ἴη6 το ἢ σδηΐαγυ, ΒοπῚθ ρογίΐοπβ οὗὨἩ νυ ἢ πσογ Ρυ] 15 θα αἱ Ῥαγὶβ 
ἴῃ 1842.} [Ι͂ῃ ἴῃ θϑυ]ν ρατί οὔ {π᾿ ἰουτγίοθπι σεπέυτγ, δθαη ἀς ΨιρηδΥ, οὐ ἀθ ὙΊρηο5, 
τιδη5]δι6α [Π6 δορί 5.168 δηὰ ρσοβροὶβ οοηϊδϊποά ἴῃ 1116 ΤΠ ομ 5} τη 1554], δὲ {πΠ6 σϑημθβῖ οὗ 816 
οὗ Βυγρυπάν, απϑοη οἵ ῬμΡρ Κιηρς οὗἨ Ετδῃςο. ἢ [1 αἴου ἴῃ {Π6 βᾶὴα σϑηζυγυ, δου] ἀς 
Ῥχτοβὶθβ, οσ Ῥυβοί]εβ, δὲ 1Π6 οοτησηδπά οὔ (πδγὶο5 Δ. κίηρ οὗἩ Ετσδηςθ, ἰγδῃβὶαῖθα {16 Β10]6 
ἴηΐο ΕὙΘΠΟΝ 88 [ἊΣ δ5 ἴπη6 Ῥβ4]πὶβ οσ Ῥσονουῦβ. 5 Α ὑυϑῦὺ ἢἤμπθ τηϑηιβογιρὶ οὗὁὨ ἢ18 νϑιβί 8 15 
ΡῬτοβοσνοα δπιοηρ ἴμ6 1] δηβάοσης Μ58., Νο. ]}75., ἰπ τη6 Βιθη Μυβουϊμ. ὁ [πὶ 1512, 
“ατηος 16 Εόντο, οὔ Εδβίδρ᾽ὶοβϑ (θοιίεσ Κπόυγῃ ὈγῪ 1ἴπ6 ἤδη οὗ Ψάοοῦι Εδῦϑσ, δίαρυ θη 515), 
ΡΒ] ΒηΘα ἃ ἰγαμβίδιοη οὐ 8ι. Ῥαὺ]5 Εριβεῖεβ, στ οι ἰσαὶ ποῖος δπαὰ ἃ σουηστηθηΐαγυ, ἴῃ 
νῃ ἢ [6 ἴΠΘΟΙΥ σοηβιγοβ ἴῃ6 Ψυϊχαίε; δπὰ, ἴῃ 1528, Βὸ ρῃ } 5 ῃμ θὰ δὲ Ῥαδγὶβ, 11 ἃ 51Π}}}4Γ 
τΩΔΏΠΟΓ, ἴη6 ΨΠοΐο οἵ ἴπὸ Νοιν Τοβίδιθηί. 7115 νὰ ΤὉ]ονοα Ὀγ ἀείδει θα ΡΟῸΚ8 οἵ {π6 
ΟἸἹὰ 'Γεβίδιπθηῖ, απὰ ὈῪ δὴ δὐἀϊϊίοη οἵ [6 επιίγε Εσθηοἢ ΒΙ0]6, ἰγαηβϑιθὰ ὈΥ Ὠϊπηβ ἢ. Ιΐἔ 
τγὰβ ῥυϊηϊθα δ Απίνεγρ ὈΥ Δίαγιεη 1 Ετηρογθυτγ, ἰπ 1530 (ἀραίη ἴῃ 1534 δηὰ 1541), δπὰ 
νγ͵ὰ98 γαυϊδοὰ Ὀγ 1Π6 ἀϊνίηθ8 οὗἩ [ουναῖη, σσῆοβο δα ἴοὴ Ἀρρϑάγεα ἴῃ 1550, δπα 85 5ποθ ὕθθῃ 
γορθδίθαϊυ ρυϊηΐοα. 5 'ΓῊΘ {ἰγαπβ]ϑίίοη οὗ 1.6 Εδνγο 18 βα:ἃ ἴο δε ἴΠπ|ὸ 4515 ΟΥ̓ ἃ]} ἴῃ 6 50- 
βοαυρηΐξ ΕἼΘΠΟΣ ΒΙ0]65, νυ ποῖποτ οχοουϊοὰ Ὁγ Βοιηδηϊβῖβ οὐ Ῥτγοίοβθίαπί8. ΝῸ δυϊμογισοὰ 
παῖϊομδὶ νογβϑίοη 'ῃ ἴῃ ΕσΘὸΠΟἢ ἰαπρυασο ἢ85 Ὀθθὴ ρα] Ἰδποὰ ἢ Ὀυὲ πυπηοτοῦβ ἰγϑηβ] δ] οη5 ὈΥ͂ 
Ὀτὶναῖθ ἰηά έν! 1.415 πᾶνο ἀρροαγοα δἱ αἰ θγοηΐ {ἴτηθβ, οὐὔὨἩ τσ 1116 ΤΟ] ον ίηρς; σομοῖ56 ποίϊοθ 
ΤΏΔΥ βτδι Υ τπ6 τοδάου: υἱζ. 1. Τρ οπζῖγο ΒΙ1Ρ]6, ἰγαῃδ᾽αιοα ἴσοι ἴπ6 1,ατη Ψυϊχαῖθ ὈΥῪ 
ψασαιιος Οογθίη, ἂη δἀνοσαῖα οὗ ἴῃ6 ραγὶτηοης οὗ Ῥασὶβ, δηὰ μι] 5 πο ἴῃ 1648, ἢ 1ῃ6 
ΔΡγοραιίοῃ οὗ {μ6 δουν οὗ 1ποοϊοσυ οὗ Ῥοϊεῖουβ : δὲ Ῥγθβθηῖ, ᾿ὸ 15. θὰ Ἰ1{π|6 οβιθοπιθα 
ἴῃ Ετδηςο;---ῷ, Τ6 Νὸν Τοβίατηοπι, ποτα {πὸ Ν υ]σαῖο, Υ Μιςομδοὶ ἀς Μδγο ]εβ, ρυθ- 
Ἰβῃρα ἴῃ 1649: ἰξ ἰΞ ὀχοοιίοα ρυϊηςῖρα}]ν ἔγοπι Εὐγαβτηιϑβ Γαίῖη νογϑίοη, Ὀυ 1Π ΒΟΙῚΒ 
Ῥαβδαζοβ ἔσοπι ἴῃ υ]σαῖο, ἀηὰ ἢδ85 οἴδθη ὕδθη σοργὶπιθα; --- 8. Ἐδίῃοσ Ατηρ] οι ἴγδῃ5- 
Ἰδιΐοη οὔ πὸ Νὲν Τοβίδιηθηΐ, ἴτοτῃ ἴΠ6 Ψυϊσαῖοθ, νγα8 ρυ Ὁ] 5ῃηοά τῃ 1666, 1667, δηὰ 1668, ἴῃ 
4 νοΪ]ιιπιθβ ϑνο., ννἱ{ἢ ποῖοβ. 1{ [85 Ὀδθ νΘΓΥ ἡ51}ν δηὰ βονογοὶν ογι )οἸδοά, ἔοσ 118 ὈΪυ πάοτϑ, 
Ὀγ λίθον δίηοη, Ηἰ5 ργίηοῖραὶ ἀεβδῖσῃ, 'π μυ] πη ρ 1815 νοσβίοη, τγὰβ (ο βυροτβθάθ 86 
Ετεηςῇ Ῥτοϊοβίδηϊ ἰγδηβίδιοη, δηα Ὄβρθοῖϑ! Υ ἴΠδὲ οὗὨ (Π6 Ἰραγηθά Ρογί- οναδ)δίβ (Ἐς ἢ 
τγᾶβ ἴῃ 6 ἴῃ ἴῃ6 ὉΓ655), ψθοβο Ὀἰκ(6Σ ΘΏΟΥ Αἰηοϊοίία τᾶς; --- 4. ΤῊΣ νογϑίοπ οὗ ἴῃς Νοὸυν 
Τοβίαπιθς ὈΥῪ (ῃς Ῥογί- ἢ ογδὶ]βῖβ, τ] ἢ τνὰ8 ἀορτοοίϊαιϊςἃ Ὀοίογο 118 ρυ ] σαΐϊοη, Ὀγ 106 
Δάνογβασίεβ ΟὐὗἨ τ1ῃ6 «716 ηβθηϊβῖβ, ἀρρϑατοά ἴῃ 1667, ἴῃ ἔτψο νοϊυπιο8 ϑγο. [1 σ5 ργιυϊθὰ αἱ 
Απιδίεγάδτα ΟΥ̓ ἰπ6 ἘΠΖονῖγβ, ῸΣ Ὁδεραστὰ Μισοοῖ, ἃ Ὀοοὶιβοὶϊοσ οὔἨἩ Μίουβ (νῇθποα 11 15 
ΒΟΙη  Ἶπ68 Ο4]|64 {Π6 Ταβίαταθης οὐ Μοηβ), ψ τὰ [Π6 Δρρσοραίίοῃ οὐ ἴπ6 δυο θίβιορ οὗ 
Οδτα γαΥ, δπα τπ6 υβῃορ οὗἨ Ναπηυγ, δηὰ νὴ ἢ ἴΠ6 ᾿σίνι]ορο οὗἨ ἔμο Κιίηρ οὗἁἩ ϑραῖη ; "υὶ ἷξ 
τγῶϑ σοπαδπιηράὰ Ὁ. ἴπ6 ροροβ ΟἸοιγηθπὶ [Χ. δπὰ Ἰπποοοηὶ ΧΙ. Τρὶβ νοσβῖου (τ ῖο ἢ 15 
ἔτοπη ἴθ ψυ ραῖθ) γὰβ θοζυμ ὃν Αηϊοΐπς 16 ΜαἸγα, δίζοσ ννῃοβα ἀθδῖ]}} 1 νγὰ8 βυβποα ὈΥ 
᾿ϊθ Ὀτοῖποῦ 15886 1,ουἱβ 16 Μαϊϊγα ἀθ ὅδου, τι 1Π6 Δεβοϊδίδπος οὗ ἴῃς ςοο]ευταίοα Ῥοτι- 
Ἰλογα ! !5ῖ5, Ασηδαά, Νὶςοὶο, Ο]αυάθς ϑαϊηῖα Νασίμθ, δπὰ Ῥίοσγσγο- Τποιὴη8 ἀὰ Εοβθο. ΤῊϊδ 
γΘΥΞΙΟΙ 85 ΘΡΟΓ 5ίῃοθ θθθη σγθαῖν φδιοοτηθὰ ἔοσ 1ἰ5 εἴοββῆσα βηαὰ ΔοσιΓδΟΥ͂ : 1ἴ 15 ΘΟΙΏΤΊΟΙΪΥ 

1 1.68 Θυδῖγο Ζιΐντοβ Ὧθ58 οἱβ, ἰτδάυϊῖ8 θη Ετγαηςοὶβ ἀτι ἀουζίόπιο δἱὸοἷο, δι ϊνὶβ ἀπ 
Εταρτηθηξ ἀὁ τπογα] 68 βὰς (οὔ οἵ υἢ ομοὶχ ἀα ϑουτηοηβ ἄο ϑαϊης Βοσπατά, ρυδ]ϊέβ ρὰσ Μ. 
Τεπουχ ΡῈ {ἱνου. Ρατὶβ, 1849. 4ϊο. 

8 υϊαῖς ἀ685 ΜΟΙ] Π5, σαποη οὗ ὅι. Ῥίογγο αἰ Δῖσγο, ἰῇ {(Π6 ἀΐοσοθο οἵ Τουτγδῖηθ, 15 σοτη- 
ΤῊ ΟῊΪΥ θυ Θστουθουδὶν σοῃδιἀογρά 85 ἴῃ ἔτβε Εσθποῦ ἰγαηβδίου οὔ τῃ6 Β10]6. Βοίνγοοη τ 6 
γοᾶτῃ 129] δῃηὰ 1294 πο ἰγαηβὶαῖθα ἐδ Ηϊξιοτία ϑοῃοϊαϑεοα οὐ Ῥείοσ Ο(οχηοβίου ; ἃ ρορυΐαδζ 
δρβίγαοῖ οὗἉ βδογοὰ ἢἰβίοσυ, τ πιο 45 Ὀθοη σοηΐουπαοα ἰὴ τῃ6 ϑουρίυγοβ. (Του η]ον 
ΤΠυσιγδιοηβ οὗἁὨ Β᾽Ὀ] ς 4] 1, Ἰτοταΐυγο, νοὶ]. ἱ. ΡΡ. 8390. 392.) ϑδνοσγαὶ σορὶοβ οὗ {Π15 ἰγϑῃς]αιίοῃ 
8τα ἴῃ 1π6 Βογαὶ ΓΊΡΌΤαγΥ δἱ Ῥδσὶβ ; δῃηὰ δὴ δἀϊίῖοη οὔ ὲ τα ρυϊπιρα Ὀγ ογάοσ οὔ Οαυοβ Ψ11]., 
ἴο ψῇοτα 1 νγα8 ἀφαϊοαίρά, αἱ Ῥασὶβ, ἰὴ 1487; δὰ ἀραὶπ, ἢ 1517, πῇ οἀϊππίοη, στοῦ Ρ]αςα, 
ὅδαῖα, οὐ ῥσϊηϊοτ᾿ δ πδτηθ, (ν ]οἢ Μτ. Ῥειζίστοιν σοη]οοίυτοβ ἔο θὲ ἴΠ6 νοτγϑίοῃ οὗἩ Οσυἱᾶτβ ἀθ8 
Μου]Ἰη5,) 15 ἀοβοτρεὰ ἴῃ ἴπ6 ΒΙ] οι Θοα ϑυβδοχίαπα, νο]. 11, ρρ. 101----1 03. 

8 Τονπ]ογβ Η]υπιγδίίοηβ, νοΐ. 11. ρῃ. 8---Ἰ 1}. 
4 866 ἃ ἀφβοσίριίοη οὗ {π15 Μ5, ἰπ τς ΒΙΒ)1 οἴ δοα Τιαπβἀονγηΐαπα, ΡΡ. 984, 288. 
5. Ὁπο οὗ {6 πιοβῖ σατο οὗ ἔπθϑε ΕὙοποἢ οὐἠϊίϊοηβ αὔϊοσ ἴη6 Τιουναίη νογϑίοη οὗ {πὸ 1, ἀπ 

ψυϊραῖο, 8 ἐπδὲ βυιροσιπίοπάοα ΡΥ Ῥίοιτε Ετίζοθ. Ρατγὶς, 1621, ἰῃ 2. νοὶβ, [Ὁ]]οσ. [1 15 
ταϊοἾν ἀοβου θοα πη ΒΙ0]. ϑιυιββοχ. νοἱ. 11, ρῃ. 128-151. 
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Κηονγῃ 865 (ἢ 6 ““ νογβίοῃ οὗ Πὲὲ 3.836 γ," δῃὰ [ια8 ὕθδῃ τϑρθδίθα Υ ρῥυιηϊοά; --- 5. ΤΏ γνοσείοη οὗ 
τῆ Νὸν Ταβίατηρηΐ, ΕΥ̓ Απίοϊπο Οοάσαυ, ὈιπΠορ οὗ Οταβ896, αρρϑαγοὰ δὲ Ῥαγὶς ἴῃ 1668, 'π ἵνο 
γοϊυπλο5 ὅνο. : ἰξ ἰ5 τιδάρ ἔγοπῃ ἴπὸ ψυϊσαῖο, δηὰ πο] ἀβ 4 τιϊαὰ θα σα θοΐσοθη ἃ ἰ|Ἰἴογαὶ 
φοιβίοη δηά ἃ ρδσϑρῆγαβε;---. Τῆο Νὸν Τοβρίδιπεηΐ, ὈὉγῪ Εδίῃοσ Θυθϑηοὶ, ἰ8 ππδὰθ πλοσὸ 
σοηξογπιδῦ ἴο ἴπ6 Ψυ]ρσαῖο ἰμδη {πὸ ἰσαηβδιίοη ΡῈ Ὁ] 1 θα αἱ Δίοῃς (Νο. 4.)}, τ βίο Πα ἰοοῖς 
ἴον ἢἷ8 αεῖ5 : 10 185 δοσοπιρδηϊοα ψ} ἢ τρογαὶ] το βθοίοηβ, γῇ] ἢ ἀγα 051} δάγαϊγθα ἴον ἐμεῖς 
Ρἰοῖγ, δῃηὰ σογα σοπημοπάοα ὈΥ Ρορθ ΟἸεπηθηὶ Χ]., σο αἴογναγαάς, τη 17], οοπάοτηποά 
118 νουβξίοπ ὈΥ πε σοἰευταϊοα Β}} Ὀορὶηπς ἢ (Π6 ψοτάς " [πιροπίίυβ οὶ ΕἸ] 15,’ 
τοσοίποῦ ἢ οπα Πυπάτοα ἀπ οπα ργοροδιξϊοῃβ εχίγδοϊθα ἔγοτῃ 1ἴ, αηὰ ὄνθγὺ τμΐης ἐἰπαὶ 
εἰπὸν πδὰ θθοπ ψυϊτίθη οὐ 5ῃουϊά θ6 στ ὲθη ἴῃ ἀδίρηςο οὗἁὨ 11 ὙΤθα ἢτβὶ ρατγὶ οὔ Θυθβη6} 8 
Ψαειβίοη δηὰ Ἐοβοϑοιϊῖοηβ τγᾶβ ΡῈ] 5Π 64 ἴῃ 1671], ἀπά πὸ σσοῦκΚ ψὰ5 οοτηρ]οίδα ἴῃ {Π|6 σοιτδα 
οὔ δα εἶπα ἐο]ονίηρ γοαῖβ. ΕἸ οη5 οὗ ἔὸ μοὶ σοῦκ σογὸ ῥγιηϊοα δἱ Βυυβϑοὶβ πῃ 1698 
δυά 1694, ἴῃ 4 νοΐβ. ϑ8νο., δὲ Ττουοιχ ἴῃ 1698, δπα δἱ Ῥασγὶβ ἰῃ 1699. Τἢ18 δαϊοῦ ἰς βδιἃ 
ἴο Ὀ6 τοῦτα ἀπιρΐα {πη ἴΠ6 ργοσεάϊηρ, δπὰ ἢ85 οὔδῃ Ὀθθη σορτιπίθα Ὀοΐῃ πη 8νο. δπά 1] ὥτηο. 
Αυ65η6}5 ΠοῆοοϊίοηΒ σοῦ ἰγαπεἰδίοα ᾿ηΐο Επρ] ση, ἀπά ΡῈ] ]9η6 ᾿π 4 νο]υτηθ5 ϑνο. δἱ 
Ι,οπάοπ, ἰὼ 1719-1725 ;-- 7. ΑἋ ἰτγδηβϊαϊίοη οὗ 16 Νὲν Τεκίδπιθηϊ, ΡῈ} ]5η6α ὈγΥ 1ῃ6 
Φοσα!5 1 1686, ἔοτ. [86 “Νεὺν Οδίμο ς5,7 8485 {πὸγ ἰογηγθα Ετοηςῇ τοίεοβίδηϊ[5 Ποῖ. 
τς ἀταροοηδάθβ δηὰ οἵποῦ ἰοτγίυτοβ, ἱπῆϊοϊθα δῇοσ (6 τγονοςδίίοη οὐ τῃ6 οαϊοὶ οὗ 
Ναηΐοβ Ὁγ [οὐἱ8 ΧΙ. ἴῃ 1685, δὰ σοπιρο]]οὰ ἴο Ὀεσοῖηθ Ῥαρίϑβίβ ; 11 Ὀοΐηρ ἔουπα 
ΠΘΟΟΘΒΒΑΤΥ͂ ἴο Ὠυϊηουν ποτα, Ὀν σίνὶηρ ἴποπὶ βοιηθίπίηρ Ἀν ὨΙΘὮ ταῖρῆς ὃς σ4]]οα ϑδογὶρ- 
ἴυτο. [( ἀρροδτρὰ δἱ Βοσγάρδιχ, ἴῃ 1686, νυν τΠ6 ἀρργουδίϊοη 8π4 ραγπλβ5οὴ οὗ 16 
ἐςο] οϑἰδϑῖῖοαὶ δ μου 165 οὐ ἴΠ6 μ͵]αςθ. 5 ΝΘΑΡΙΥ τἴΠ6 ψῃο]6 οὐ 118 νϑσβϑίοῃ 185 βιρροβρὰ 
ἴο αν θδθθὴ ἀοπιγογοά, 845 ὙΟΓῪ ἴδ σορίοβ οὗ ἱξ ὅτ Κῆοσῃ ἴο Ὀ6 ἴῃ οχίβίθηςο Σ ΟἿ 
16 ψΠ}] αἰτοταϊίοης δηα ἐλ] 5  βσδίϊομβ ᾿πιτοάυςεά ἰμο 18} }8 νϑυβίοῃ, ἴῃ Ὅσάθσ ἴο βυρροτῖ 
6 ρεσυδίαγ ἀορσπιᾶβ οὗ (6 Βομηῖδη ΟἸυτοῖ, ἂῃ δοοουπί γα Ρυ] ἰ5οα ᾿γῪ ΒΊσΠοΡ 
Κιάάον ἴπ 1690, ἴῃ Ὠἰᾳ “ [οβοχίοπβς οὐ ἃ ΕὙθηοἢ Τοβίατηθηϊ, ῥτϊηϊθὰ δὲ Βογάθδιιχ, Αῃ. 
Ὦοαν 1686," τ ῃϊςοἢ πνοτὸ σορσὶπίθα δὲ 1 οπάοι ἱπ 1827 Ὀγ τ. (οιϊοη!;---8, 9. Βεΐνϑθεπ 

ι ΟΠ ΑΙ πλουβ᾽8 ΒΟ στρ 1ο 4] Ἀϊοιοπασγ, τί. Θισβηεῖ, νο]. χχν. Ρῃ. 426----429. 
51,5 Νονυθαν ΤοἼείαπιεπί ἀθ ποίτο ϑεϊβηθιν 165ι5 ΟΠ γιδῖ, Ττδάσϊ ἀο Τιαιΐπ οα Ετδηςοὶβ 

Ρᾶγ ἶε5. Τῇύοϊορίομβ ἄς [ουναῖη, ἃ Βοτάρφαυχ, οἢοΖ «84οαυ65 Μοηρίτοη- ΜΠ]Πδηρε5, ἜΡΡΗΣ 
ἸΏ ΘῺΓ ἀυ οὶ εἰ ἀυ (οἰϊόρο, 1686. Ανεος ἈΡΡτοθδίϊοη οἱ ΡΘττηϊββίοῃ. 

 Ἡαρρίΐγ, ἔμοτγα γα ποὶ ἔδσεσ ἴβ8π πἰπθ οορὶθβ ργββοσνθὰ ἴῃ Ἐπρ]απὰ πὰ ἴῃ [γεϊδηά, τς 
ἔνο δὲ Οχίοτγά, οὔθ ἰπ ἴῃ Βοαϊοίαη ΓΠἸσαγυ, ἀπά δποίμοῦ ἴῃ ἴμπαὶ οὗἨ ΟἸτδ Ομυτοῦ Ὀοὶ. 
Ἰεσο; 8 ΘΟΡΥ ἱπ 6 Ατοπι ρΊϑοορα] ΤΑθτγατΥ δὲ 1 Αγ θιἢ ; ἃ ΟΟΡΥ ἴῃ ἔα ΤΑθγασυ οὗἁὨ [86 
Ὦεδη δηά Ομπαρίεν οὗ Ὠυτῆάτα; ἃ ΦΟΡΥ ἴῃ {πΠ6 ΠΟ ΡγατΥ οἴ 1πΠὸ Ώυΐκε οὗ ονοπδίσο ; 8 
ΓΟΡΥ ἴῃ (6 ΓΙἸΌΤΑΤΥ οὗ 86 Εἰεὶν Άοη. Τποπιὰβ Οτϑην]ο: δηὰ ἃ ΘΟΡΥῪ ἴῃ {πὸ 1 ἸΌτατν οὗ 
πε Βτ 5 ΔΙυϑουτα, Ἰηῖο τ ΒΙΟἢ Ὁ μαθδοαὰ οὐ {Π| 6 546 οὐ ἴπ6 Ἰἰῦτατυ οὗ μἰβ Ἰδῖα οσαὶ 
ΗἸἰρπεβ5 {πΠ6 Ώυκε οὗ ϑυβθοσ, ἸὙθογα ἀγα 8150 ἴπῦὸ σορὶθβ αἱ ἈΠῈ ]1η ---- οπα ἴῃ {πὸ ΠΙΌτατΥ 
οἵ ΤΥ ΟΟἸ]]ορο, δπὰ οπμθ ἴῃ {86 ΠΙΡταγν ουπάρα ὈΥ Ατὐοπθῖβηορ Ναγοΐβδυς Μασ. (οί- 
το Μοτηοῖγ, ρρ. 9,10. Ῥοιείρτον 5 ΒΙΒ]]οἴμοςα ϑυβεοχίδπα, νοὶ], 11. Ρ. 545. ΒΙΡΙἰοΐμθοα 
Οσοην ἕδη, νοὶ. ἰΪ. ἡ. 724. 

Ἢ ΤηΘ ἐΟ]]ονσίης βροοϊιθης (Π6 τοβυ]1 οὗὨ δοῖυδ] ςο] δου τὶ ἢ [86 ΘΟΡῪ οὗ Βοτάεδυχ 
Ετθηορ Νὸνν Τοβίδηθηΐς ἴη {πὸ 1ἰρτατυ οὗ 1πΠ6 Βυιἶβῃ Μυβουπ) τὸ ἃ ἔδνν ουΐ οΥ̓ ΥΟΓΥῪ 
ΤΩΔΗΥ, ὙΠΟ ταρῃς Ὀ6 δαἀυσοά, οὗἉὨ {πὸ Τογσεγίεςε, οογγμρίϊοπδ, αϑὰ αααϊέίοηα, τυ] Ὁ] τά 
Ὀγ ἴπθ ΖΦ65 5 τπ (15 υϑυβίοη :--- 

Δεῖ χῖὶ, 2. Οτ᾽ σοσητηθ 18 οβτοϊθηΐ δὺ δείρηουτ ἰα δαοσγί γος δ ἴα ε88ε, οἱ 4υ᾽}}5 Ἰουποίοπέ, 
--ἶἾΝὸον 85 ἴπογ οἴἴἶεγοα υπίο ἴΠΠ6 1,οτὰ ἐδε σαογέποο οΥ ἰλε πια88, απιὰ [ἀςἰοα. 

ΤΠ15 15 οὐδ οὗ δα πιοβῖ ποίοσϊοιιβ ἐς βεοαίίοπβ ἴο δα ἔουπά ἴῃ ἴπΠ6 ΕὙΘΠΟὮ (γδηβ) διΐοη : ἴΐ 
85 ἀεβι σηραν πιδάθ, ἴο ξαρροτὶ τ1ῃ6 υπβοσὶρίαταὶ ἀοσίγίὶπα οὔ [Π6 βαοτὶῆςα οὔ (Π6 πια55. ΒΥ 
1, 86 ἰγαηϑίαΐοτβ ἀοραγίοα ἤοτῃ ἐπ6 1,6ἰϊπ νυϊραῖα 85 νγθ]} ἃ5. ἤγοτῃ ἴπ6 Ἐπ Ἰε Ῥτοιοβίαπε 
νουβίοῃ, οι οὗ στ ῃ! οἷ ΘΟΥΓΘΟΕΪΥ γοπάθγ ἴΠ6 Ραββαρο, “ 85 ἰΠ6 0 τηϊηϊβίογοα ἴο {πὸ 1 ,ογὰ δηὰ 
[αϑιοα." ὙΠῚ5 15 [ῃ6 ΨὙΘΓΥ ρβϑϑᾶρα γοβρϑοϊίπρ νῃοἢ Μοπβίθυν  άσοη, ἤθη δϑκοά ΨΥ Π6 
νγοϑίοα 1 ἔγοτῃ 118 πδίυγαὶ τοδὶ ης, τσ ρ θά, “ ΒοἼδυβο πα "δὰ οἴθῃ ὕθοπ αβδκοὰ Ὀγ (]- 
Υἱη 3.5, τνῃδί βογρίυγο δ γτθοὰ, {πὶ τη6 δροβίϊθβ βαῖα τπῦ858." (ϑίπηοπ Οὐ. Ηϊ5ὲ. οὗ [6 
Ὑ εγβίουβ οἵ {ὴ6 Νον Τερίδσηθηί, ρᾶτί 11, Ρ. 286. 1. οπάοῃ, 1692.) 

1 Οοτ. υἱῖ. 10. Μαῖβ ἃ σοὺχ αἱ δοπὲ ςοπίοϊπῖβ ρὰγ ἰδ ϑαογενιθαξ εἶς τοδυτίθρο. ---- Βυΐϊ πηΐο 
ἴποβα το δτὸ οϊηθα ἰοροϑίμον Ὁ. ἐδ6 ϑαογαπιεπέ 07 τοαῖτίασο. Ηδχσο, 85 6Ἶ80 ἴῃ 2 (ου. υἱ. 14. 
δηὰ 1 Τίπι, ἷν. 3., ἴη6 τγοτγὰβ ἐἰε βασγεπιεπί δ, 11,6 βδδοσατηθηΐ οἵ, ἅτ ὑπΌ] υδὨϊ ΠΟῪ Ρτιηιοά δ5 
80 ἱπίορταὶϊ ραγὲ οὗ {16 βδοσρὰ ἰοχέ, ἴῃ ογάθὺ ἴο βξυῃρροτέ ἴμα τοσηϊϑῃ ἀοοισίπα ἐπαξὶ στοϑυσίαρο 
16 ἃ ββογδηθηΐ. 

2 (οτγ, νι. 19. ΕΠ ποη βϑυ]οπηθης οαἶδ, τη815 διιβδὶ 1] ἃ οδέέ ογάοππό ρϑζ 165 ἔᾳ]1863, σοηι- 
Ῥασποη εἷε πόίγε ρδἰόγίπασε.--- Απὰ ποῖ ΟὨ͵Ὺ (Βαΐῖ, θυ Π6 νσᾶϑ δἷδο δρροϊωιθὰ ὈΥ 186 σβιγοθος 
ἐλε οογιραπίοπ ΟΓ ΟὩΓ » ἰστίπιασε. 

ἴῃ τῃ15 ραββαᾶρα ϑαϊπε δι] 15 ΤΠ ΤΟΥ βροδ κὶπρ᾽ οὗ Π18 πανὶ πρὶ Ξοϊεοεὰ ἃ ὈγοῖΠο [0 δοςοτη- 
ῬΘΩΥ͂ τὰ οἱ 815 ἰγᾶνα]β ; Ὀυΐ ἴῃ ἴΠ6 Βοτάοδιιχ νϑυβίοη ἴπ6 ἀροβί εἶ ἰδηρυδρα 15 δ ογοά, ἕος 
186 Ῥγροθο οὗ βῃονσίηρς 1Πδὶ {π6 ῥτδοίῖὶοα οὗ Ῥυβτιπιακε ἴο τορυῖοα ΠΟΙΥῪ ρΐδοθβ 15 νδτταηίο 
ὃν 1πΠ6 Νεν Τοκίδεηγοηΐῖ. 
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118 ΜἭἝοαονη Τ᾽ ὀγϑίοτβ οὶ ἐλ ϑοτγίρέμγεξ. [ᾧὃῬαγε! 1. (Β.1. 

1697 δά 1703, {π6 «65ιυϊϊ5, Βουπουτα, Μιςομδ6] Τα] οσ, δὰ Ῥίοστα Βογηΐθγ, ρυ] βηρὰ 
ΔΏΟΙΠΟΙ ἰΤαηβίαιϊοη οὗ {πὰ Νονν Τοςίαδπιοηϊ : Ὀυϊ ἘΠ15, 85 τεῦ] 85 {6 τοσβίου οὐὗἩἉ Οματΐοβ 
Ηυτο, αἷδο ἔγοπι {π6 ψυϊραίο (Ῥασγίβ, 1702, ἴῃ ἔουγ το] πηθβ 1 2π|0.}), δα ὩΟΥ͂ ὨΘΑΙΪΥ ἴοτς 
βοιϊίεη ; ---ἸΟ. Τῆς Ετδης νογϑίοη οὗἁ 106 ἱηρσομηιουβ οτῖεἰὶς, ἘδΊΠ 6 διίτηοη, ρα] σμοαὰ τὴ ἢ 
ποῖρθ5 ἴῃ 1702, τᾶ ἰγαηϑίδίεα ἴηῖο Επηρ δ ὈὉγ ΝΙν. Ὁ βῖοσ, ἴῃ ἔτννο νοϊυτιοβ 4ϊο. 1730. 
Τρ δ νουβίοπ τνᾶϑ σομαοιηποαά ὈΥ δῃ ογάϊπδησο οὗἩ (π6 οατάϊμαὶ] ἀθ Νοδ}]65, δυο Ί5Πορ οἱ 
Ῥασὶβ, δῃὰ αἷϑο Ὁ. ἴνο “1[πϑιγυ σι] οη 8," ἰσϑάθα ΟΥ̓ [16 σο]ευταϊοα Βοδβυθῖ, δδῃορ οἵ Μίραυχ ; 
----11. Ὑπὸ ταποϊαίοη οὗ τπ6 Βίθ]6 ὉγῪ Μ. 1.6 ὅστοβ, ρχί ποῖ ρα! ἔγοσα {πῸ Ψυ)ραῖο, υυὲ 
σῖτἢ σογγθοίίοηβ ἔγοπι ἴῃ6 Ηρῦτον, ἴ[μ6 ϑοριιαριηΐ, αηὰ ϑυγιας νουϑίουβ δὰ ἴπὸ (μα]άθο 
ΡΑγαρῆγαβο, γὰ8 ΡῈ] 15Πῃ6 ἃ αἱ Οοϊορηο, ἴῃ 1739 : 1 νγα8 ΡῈ] 5Π6α αἱ ἃ ἰονσ ῥσῖσθ, τ (Π6 
Ὀοπονοΐοης ἀδβίσῃ οὗὁἩ δηδΌϊ ρ Ῥδγβοῦβ πὶ ὨυτὈ]6 οἰτουτηβίϑησοβ ἴο Ῥυτοῆδ856 σορῖθ5. 718 
(ταποϊαϊίοη τᾶς γορτιτοὰ δὲ Βγυ586]5, 'ῃ 1759, ἴθ ἔνα νο]υτηθβ; δηὰ α Ὀθϑα 1} φἀϊ οι δἱ 
Ῥατὶς ᾿ή 1519, ἴῃ βενθὴ νοϊαπιοβ, ἀϊποάροίτηο ; -- 2. ΤΠ ἐγαπδὶδιϊοη οὗ Μ. Ευχζὸμα ἀς Ο6- 
πουᾶο (Ῥαγὶς, 1820- 924, ἴθ 93 νοἱ8. 8νο.), ἔσγοπι ἴΠ6 βδογοά (οχῖβ, δοσοτηρδηϊοα Ὀγ ἴῃ 1, δίϊῃ 
Μυϊκαῖο, ἐς ἐπ αἱ τεδρεοίδ σοπζογπιαδῖε ἰο ἐδλε ἀὐσπιαϑ οΥΓ (δὲ Ποπιϊδὴ (λιτοὶ; ἵϊ 15 ὀχεουξζοὰ ἴῃ 
οἰοζαιὲ Ετοηςοῃ. αγίοιιβ ἀρίδοῃ θα ροτί!οῃβ οὗ ἔπ ΟἹΪὰ δπὰ Νουν Τοβίδιηθηῖβ ἤᾶνο Ὀθθη 
ἰτδηβίδίθα ἰηΐο ΕἸοπ ἢ ΟΥ̓ Οἴποτ Ὑγ ογ8, ν᾽ ΠῸ δγα ποῖ οἵ βυβηοίοπι ποία ἴο τθαυῖγο ἃ ἀϊδιιηςς. 
ΤΩ ὨΓΟΠ. 

[1.1 Φγεποὶ Ῥεγδῖοπε πιαάΐε ὧν ῬΒΟΤΕΒΤΑΝΊΞΒ. 

Τῆς τοι Ῥσοίοείδης Εσγοηοῃ ΒΙΌ]6 τὴὰβ ρυ] 5 ῃοὰ Ὀγ Εοδοτὲ Ῥεΐοσ ΟἹ νείδῃ, τ (6 
Ἀ5515ἴδῃσο οὗὨ 15 τοἰαίϊνο, ἴΠ6 "]πιβέτιουβ γοΐοσταου Φόο (α]νὶη, το σογγοοῖοα τῆ Απίνοσρ 
οἀϊείοι σβογονοῦ 1 ἀϊβογοά ἔτομῃ ἴπ9 Ηρρτον. [11 νὰ τι πο δὲ Νοιυίξομαίοὶ, ἰῃ 1585, ἴῃ 
ἴο0]1ο ; δπά δὲ σδπονὰ ἴῃ 1510, ἴῃ ἴασρο ἀυαγίο, τ ἢ δά αἰ ΟΠ 4] σοτγοοίίοης Ὁ. (α]νη. Βοίἢ 
(ἰἸ656 δα! ἸΟἢ 5 86 οὗὁἩ οχΐγετηθ γασιῖγ ὶ Αποίποῦ δα! ἰοη ρροδγοα δὲ [86 5βᾶπὶῈ ρ]δοο ἴῃ 1588, 
γανιϑοὰ ὕγ ἴ06 (οἸϊερο οὗ αβίουτβ. διὰ Ῥγοίδββοτβ οὗ (6 Βοίγιηθα Ομυγοι δ σθησνα 
(Βεζα, Οουϊαγῖ, Φαηυοπιοί, Βοτῖγαπι, 1.84 Εαγο, δῃὰ Ποίβη), γῆο 80 ρυθδίὶν ἱτωρτονοὰ 
ΟἸ::νοΐϊδη 5 Βι:Ό]ο, ὈοῚΠ ἰπ σοτγγθοΐῃοοβ δηά ἀϊοίοη, {πὶ ἰξ Ὠροησοΐοτα, οοίαϊποά (Π6 παπιὸ οὗ 
τῆς. ὅοπονα ΒΙ0]6, ΌῪ ψῃοἢ ἴτ 15 πο σοπογα]ν πο. [11 πᾶ8 σοπα ἱδτουσῇ νοῦν πι- 
τηοσοιι5 οαἀϊτιοιις5, (6 ἰαῖοβι οὗ τ σῇ 15 ἰῆδὶ οὗὨἨ Οφπονα, 1805, ἴῃ ὥρ]ϊο, δῃα αἷβδο ἴῃ ἴῆτοα 
νοϊαιπ65, ϑνο., γον δοα Ὀγ 1π6 ΟΊ] οὗ Ῥαβίοτβ αἱ ὅοπονα. ᾿ΓΪ5 15, σοῃ βεθαΥ, [ῃ6 τηοϑβὲ 
εἰεσαπὲ ἘτΘΩσἢ νούβίοη οχίδηξ ; δῖ τῇδηγ τοίοβίαπία ἤδνο ψ ιβῃθα Πᾶς 10 ποτα ἃ 11{π|6 
τότ ἐΐέεγαὶ, πὰ Ἐπ σοπίϊπιιθ ἴο ῥχοίος αν ὰ Μασγιϊηβ σον βίου οὐ ἴπη6 Οαπονδῃ νοσϑίοῃ 
οὔ 16 Ετοησῃ ΒΙΌ0]6 (οὗ νῃϊς ἐπς Νὸν Τοβίδπισηΐ ττᾶβ ῥτϊπιοα ἴῃ 1696 δἱ {Πἰγοοϊιξ, ἰῃ 41ἴο., 
δηά τα δπίϊσο ΒιυΪῈ δὲ Ατηβίοσάδιη, ἴῃ 1707, ἴθ ἔσο Ὁ] ο νοΐ 65), οὐ {{|ὲ χονίβιοῃ οὗ 
φοδη- Ετόδότις Οβιογναϊά ; 1π6 Βδβὲ οἀϊίοη οὗ ψ]οἢ 15 βαιὰ ἴο 6 ἐπαΐῖ ρῥυϊυϊτοά δὲ Νουΐς- 
σἤῃαῖοὶ, ἴῃ 1772, ἴῃ ἴο!ο, τς Πἷς ἀγρυπιθηῖβ δὰ ταβθοιϊοης οὐ ἔπεα ἀϊβδγοης ὈΟΟΚΒ5 δηά 
σπαρίεγβ οὗ {π6 Β10]6, Οδίδγνα! 8 γενϊβοά ἰοχὶ (πραυθμΥ Ὀὰϊ Θγσοπθοιβὶν ἰοττηθα ἃ 
ΨΘΥ5101}} [5 θθ θη βδυθγδὶ ἰἰπηο5 ρμτπίθά. κῃ δοουγαῖα σουἰβίοη οἵ αν ὰ Ματγιηβ σθοθη- 

1 Τίπι. ἰν. 1. Οἵ "᾿ Ἔϑρτιε ἀϊὶ ο]αϊσοσαθηΐ, φυ θη ἀδγηῖογβ ἰοπιρ5 ἀπ6]α 1165 μἢ5 86 βόέρασογοης 
ἀο 16 ἔου Ποπιαΐηο. --- Νονν (6 ϑρὶτις 5δδγβ8, {παῖ ἰπ ἴΠ6 ἰδιίου εἶπλθβ δοσὴθ 53118}} ἀθρατζὶ ἔτοπι 
ἴτη6 Ποππαη [αϊιὶ.. 

Ηροτο (μα Βοτγάεδιιχ ἐγαῃβ᾽αίοσβ ἤν ὈΘΘὴ συ οὗὨ δηοίμοῦ ἔοσροτυ, ἴον (πΠ6 ρυγροβο οἶ 
ΤΟΡγοβοητηρ [Π6 τηοάσθτῃ σμσοῃ οὗ ἄοτμθ 88 ἴ1ῃ6 οπὴψν σῃυγοῦ τατηθὰ γ {πὸ 1, ογὰ .}6518 
Ομ σιβί. 

Ηδεἱν. χὶ. 830. Ῥὰν Ἶδ ἴον 165 τηῖιγβ ἀθ Ζοτγίοἶο ἰοτηθοσγθηῖ, αρτὰβ πὸ τγοσεδείοη ἀὁ βορί Ἰουγς 
ἴουϊ δυϊζουτ.---Βγ 1} [Π6 νγδ]}5 οἵ Ψϑυῖομο [6]], αἴθσ α ᾿γοοεβϑδῖοη ὁ βθνθὴ ἀδγ8 δὶ δτοιυηὰ. 

Ηροτο πὰ Βοτάθδαδιχ ἰγϑυβδίοσβ πᾶν πηδάδ ἃ Ὀο]ὰ δάἀαϊτοη ἰὸ ἐπα βδογοὰ ἰοχὶ οὔζῃο νοσζὰς 
πὸ Ῥγοσοδδίοπ ἀε, ἃ Ῥτοοσοββίοη οἵ---- ἰῇ οΥάογ ἴο ὕσουθ ἴΠ6 δης]υΥ δὰ οβσθου οὗ ῥτοῦοοβ- 
δ᾽ 5 ἰ0 ΟΥ Δτου Πα τορυϊοα ΠΟΙΥ͂ ρ]6ς68. 

1,ἀ5ῖ]γ, 1 Φομη ν. 17. 1 Υ ἃ φυϑίψιθ ῥϑοῆθ, 40] η᾽εβὲ ροϊηί τηοτίοὶ, υπαὶθ σεηπῖεϊ.---- ΤΏ ΘΓα 
15 ἃ βίη ψὨΙσοΝ 15. τοί τχογίδὶ, διέ υεπία. Ἠόοτο {6 ψογαβ --- πιαΐδ υσπίοὶ, μὰ Ὑ 618] --- ΔΘ 
ὉΠΌ] ϑ Πρὶν δααρὰ ἴο ἐπ ἰοχὶ οὗ δαίην Φομη (Ὑ ὯΟ ΤΩΘΓΟΙῪ δδγ5 “ΠΘΓΘ 15 ἃ 5 τηΐο ἀφ α ἢ") 
ἰῃ οτάθγ ἴὸ βυρροτί ἔΠ6 υπδοτγρίυτα! δηα δηςιϑοσιρέυγαὶ αἰδιϊηοῖοη οὗὨ ἴΠ6 τστοσαβῃ Ομ υτο ἢ 
Βοίνθῃ πιοτί] δηά νϑηϊαὶ 5᾽η. 

.ΠΑᾺ τοϊοντηδίίϊοη οὐἵἩ {56 δον ΒΙ0]6 ψγὰᾶβ υπάουίδκοη ὈῪ Ποηδὲ Βεηοὶσὶ ( δπδίι5 
Βοποάϊείι5), ρτοΐδεϑοσ οὗ ἀἰνιηΥ ἴῃ ἴπ6 σο]])ορο οὗ Νάναισο. [1 νγα8 ρυ δ] ἰβμοά, γλτἢ ποῖθα, 
πῃ. 7566; ναῖ Ροϊηρ σοπάσηγηοα ὈΥ ἃ ὑτγιοῦ οὗ ρορ Οτόροσυ Χ]11Π]. ἴῃ 1575, ἃ πὸνν δαϊπῖοι 
νγὰ59 υπἀογίακοη ὈΥ͂ ἴ[Π6 ἀϊνίηο5 οὗ 1,ουναΐη, ψ]ο ἔγοοὰ 1ἴ ἔγοτῃ {πὸ σογγθοί!ομβ οὗ ἴδε σὸ - 
ἴοτπιθά, δὰ τπηδάθ ἴὲ δἰ οζοῖμοσ Ἴσοηίοσιδῦ!ο ἴο {6 1,δεῖπΠ. ΤῊϊβ οἀϊίοη νγὰβ ῥγὶηίθα δὲ 
Απίνψοτρ ἴῃ 1575, δῃὰ δὲ νδύῖουβ ρ͵δςθβ 31ης6. 

3 Νιηοίγοδονθηῃ δα! ἰοηβ οὗἁἩἉ 1Π6 οηΐτο Β:0]6 ἕου (π6 υδ6 οὗἁἨ {π6 Ῥγοίοβίδῃιβ ἴἢΏ ΕἼΘΠΟοο, 
Δρρθαγθὰ ὕρ ἰο {Πὸ γϑᾶγ 1840, Ὀθβιο8 ΤΏΔΩΥ ἱπρτθβδίουβ οὗ {πὸ Νὸν Τοβίδιηθης δηὰ οὔ 
ἀοιδομοα ροτγίοηβ οὗἩ ἴπ6ὸ Β1016. Μάδηγ οὗ ἴὰρ πιοβί σιιτίοιι δῃά νϑ] υ80]6 ἀγα ἀββουϊ θα ἴῃ 
{πΠ6 Ξβϑοοπὰ νοϊυπιο οὗ ἴπ6 ΒΡ] οἴ ΠοςοΒ. δυβοχίδηδ. 
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δου οὗἩ (6 Ετγϑηοῖ Β10]6, οχοοι θα δὲ Ῥασγὶβ ὈῪ βοῖῃθ ἰοαγτηρὰ 1,υ{Π γᾶ ο]οσρυταθη, ὑπάογ 
(6 ἀϊγοοοη οὗ ἴπὸ Εἰσῃι ον. ΒΊΒΠΟΡ 1 υβοοτηῦθο, οὨΔρ] δῖα ἴο {πΠ6 ΒΥ ΕἸΒἢ ΑτΩαββδάου, 
15 σοῃβι ἀργά δαἀναπορα δὲ ἴΠ6 ρτθβ8. Α αυδτγίο οἀϊιοῃ, υυῖ εἶ βυπηπηαγῖοβ οὗ ομαρίοτε, τη 6 
ΕὨΓΟΠΟΪΟΘΎΥ, δηα 5ε]θοῖ ΠΊΔΓρΡΊ Πα] τοίργοποος χεαϊῳ (ποῖ νϑγῦ}} Υ ΟΠ) δἀδριθὰ τὸ ἴη6 Ετοποἢ 
ΒΙΌ]6, τρὰβ ρτί ἱρά δὲ Ῥαγὶς ἰῃ 1842 : [15 15 ἀδβι ηρα (ῸΣ οος] 68: 45} 168] 186 1 ἰῃοβα ΕὙΘΏΘὮ 
ΠΌΣΟ Β65. οὐ σΠδρο]5 ἰπ ϊοἢ) ΒΒ 5} δα] οοῖδ βροακίηρσ [86 Ετθηοἢ Ἰδησύυδᾶρε αἴιοπὰ ἀἰϊνίῃο 
δεῖνίοθ Αῃ οεῖδνο βδαἀϊτοη νγα5 ΡΒ] 8ποὰ δὲ 1,οηάοη ἰη 1849 [ὉΓ βοποσαὶ 806. [ἐ [45 (Π6 
ΒΕΓΠΊΠΊΔΓΙ65 ΟὗὨ σΠδρίοτβ δη ἃ σπγοπο  οσΎ, τΐτ ταδγρηδὶ τοπἀογίηρβ, θυϊ ποὲ ἴῃ6 τηδγρίια) 
τοίδγθηςοβ ; δηά ἰ5 Ὀο(ἢ) 8 οὔθαρ δηὰ Ὀθδυ } Υ ἐχοουϊοὰ νοϊυπηθ, “ἼΠ6 ρῥγϊπιὶηρς οὗ (Π6 
ποῦν Ετοποῦ Νογθίοη οὗ {πὸ ΟἹα Τροβίδυμοηϊ ἴῃ αὐυδτίο, αἱ βαυὶβ, 885 ργοσθθάθα ὨΘΆΣΥ ἴο Π6 
εηὰ οὗ τμ6 Π᾽βίοτ! 8] θοοΐα. ὙῆΠ6 οςΐανο δαἀϊοη, αἰ950 τ) τηδΥρὶμα] τοΐθγοποαβ, ρῥσϊ πίῃς 
δί 1 ,οπάοηἾ," 48 ἀπηουηοοὰ 85 θοϊῃρ σΟΠΒΙ ἀοΥΆΌΪΥ δἀναποθά π Ὦ1]6 1ῃ15 βμθοῖ τὰ ρῬβϑβί ῃρ' 
ἐπσουρίῖπα ρτοθθ. ΤῊΪ5 γϑνϊϑοη 85 Ὀδοὴ ὑπάογβκοι ὑπάογ ἴΠ6 δυδρὶςοβ οὔ {πὸ Εοτοῖρῃ 
Τγδηβιδίίομ (ὐπιτη ἴθ οὗὨ (Π6 ϑοοίθῖυ ἴοσ ρῥτοιηοίϊηρ Ὁ τιϑείδη Κυον]οάρο, δηὰ αἵ {16 
δοσίοἐγ 5 ὀὄχρϑῆβο, (Ὁῦ (ἢδ 86 οὗ ἴΠ6 τροθοῖβ οὗὨ [86 (πυτγοῦ οὗ Επρ]απὰ ἴῃ ἐπ6 ΟΠμδηποὶ 
(ον Νοιταββδη) 15]ε858. Οτοαδῖ δεζοητοη δ85 ὕθβεὴ σίνθη ἴο τεπάργ {Πὶ8 τον βίο ( Ὡ]οἢ, ἴσοι 
16 πυροῦ δπὰ πιϊηπίριιθβ5 οὗ 1158 σογγοοϊίοης, 5ῃουϊά γαΐῃοσ Ὅ6 ςαἰ]οα ἃ πον ἰΓδη βίοι 
(Π8 ἃ ταν] 5100} δὴ δοουταῖθ δπά οἷεραηΐ νεγβίοη οὔ ἴῃς βδοτοάὰ ἰοχί. ᾿ποίμοσ Εγθποῖ 
Ῥχοϊεοδβίδηϊ νογβίου (τηδάθ ἴσοι (Π6 [14]1Δῃ ἐγδῃβὶαιίοη οὐ Πιοαδεὶ) τγᾶβ ρυ  ἰσμθα ἴῃ 1562, 
ψὨΙΟὮ ἔοσ ἃ βιοτὶ {{π|6 τγᾶ8 μοὶ ἱπ δϑιϊπηδιΐοι ὈΥ̓ ἴπ6 (ΔἸ ν πἰθίβ. ὙὍὙμ6 ΕὙΘΉΟὮ ὑγδηβί δου 
οἵ δεραϑιίδη (δβίβ!ο, τὸ τγαβ Ὀυὲ ᾿παὶ ἜγΘΩΟΥ 5Κ}}16ἀ ἴῃ τμ8ὲ ἰδηριαρσο, δρρεαγεά δἱ Βδς:]} 
ἴῃ 1566 ; Ὀεϊηρ δοοοιητηοάαδίοα ἴο ἢΠ]5 1,δὲϊῃ νϑγβίοη δῦουθ ποιϊοθ, Δὲ νγδβ 1140]6 ἴο 186 58 Π16 
ΟὈἠεοιίοηβ, ἀπά νγᾶ8 πανοὸῦ δΒοϊὰ ἴῃ Δ οβίθοῃ. Τὸ ἰγαπβδίαῴοι οὗ ἴῃ6 οηζιγο Β10]6 ὈΥῪ 
Ομαδγῖος ἰα (ἰὸπο, τῆο αυϊ|οα ΕἸΔησα οὐ ἴΠ6 τοσοσδίϊοη οὗ {πὸ εἀξςεί οἵ Ναπῖθβ, γαβ μυδ- 
Ἰι5ηοά, ἴῃ ἃ ἔο]ῖο νοΐϊμτηθ, ἱπ 1741, τηϊγέγ-οι δ γοασβ δῆοσ δ18 ἀοδαΐ, ΕΥ̓ Π15 5οῃ, 8 Ροοΐς- 
56 }1ὃσ αἱ Απηβίθογάδιη. ὙὍμὲ ϑίδίοβϑ οὗ Οτοπίηροη ργοδιδιιοά [π6 οἰτου]δίϊοῃ οὗἁ 1}}}5 νεγβίοῃ 
ἴῃ τῆ εν ῥσονίηςθ, οα δοοουπί οὗὨ 115 ϑοςϊπίδη ἰθπάθπου. Α Εσθηςἢ ἰγβηβίδιίοη οὗἉἩ (ῃ6 Νενν 
᾿ΓΓοβιασηθηΐῖ, ὈὉΥῚ τ σοἸοὈταϊῖοα οτιεὶς, [6 (Ἰοσς, ἀρρθαγοά δὲ Ατηβίδγάβδῃ, πῃ ἔνο νοϊιτωθβ 410. : 
1: 15 8814 ἴο ἴο ἰφἰηοα ν11}} δοοϊπίδη σης} 168, ἀπ ᾿ᾶ45 πανοσ Ὀθ6η τις ἢ το. Βιῖὶ {πῸ 
Ετοποι Ῥτοϊοδίδμε υογεῖοη οὗἨἩ 1π6ὸ Νὲνν Ταβίδιηθηΐ, ἐχοουϊοὰ Ὁγ ΜΙΝ. Βεδυβοῦγο δηὰ 
ΙῈπίρηι (Απιβιογάδπ 1718, ἴῃ ἴτσο τοί πιθβ 410. .), 18. ΒΙΡΉΪΥ ἀπά ἀσβογνυθαϊυ εβιθοιηθα ἴοτγ' 
115 οἴοβθιιθβϑϑβι ἄπ Εηρ] ἢ ἰγαῃβϊδίίοη οὗ 1π6 Οοβρεὶ οἵ Μαιδμον, τιδὰς ἤγοταῃ ἐπ18 νδγβίοῃ, 
νψα8 ΡῈ] 5ηοὰ αἱ (απιρτίάρο, ᾿η 1779, ἰη 8νο., ἰο τ Ὠ]οἢ τγὰ5 ρτοῆχοϑα ἃ ἰγαμπδαίϊοη οὗ 186 
ὁχοο!]οηῖ ᾿ηἰσοάἀμποίίοη το δοοοιηρδηϊθα ἴπ6 Εσθποῦ οαϊ ποῦ. ὙὉΠ15 νο]υπὶθ 885 ὕθθῃ 
δΕΥ ΓΑΪ [1Π165 ριγιηϊοά, 

Ιη 1820, ἃ νεγβίοῃ οὔ 8[. Φομηβ Οοβρεὶ, ἴῃ ἐη6 ΕΥθηοὮ ἀϊαϊοοί σροίθη δὲ Τουϊουβο δπὰ 
ἴῃ 115 Ὑἱοι ΠΥ, νγὰ5 ρυϊπῖοα δἱ ΤουΐουΞξε, ἢ ΤΏδ πιοβὲ τεοθπὶ Ετοποὶ Νον Ταβίδιηθῃϊς [5 ἴπαΐ 
Ρυθ] ηοὰ δἱ 1,δυβαππο ὈΥ 80 δϑβοοϊδιΐοη οὐὨ δ. 155 τηληἸβίεσβ οὔ τμ6 Οὐοβρεὶ. ἢ [ἴ ρῥγχοίδββοβ ἴὸ 
06 σϑγὺ οἷοβα; 8 ρῥυϊηϊοα 'ἴπ ρασασγάρἢ5, ἰῃ6 αἰνιπίοη8 οὗ σῃδρίοσβ πὰ σὑϑῦβαβ δεῖπρ ἴῃ [ἢ 6 
ἸηΔΓρΊη. 

[1..] (δ τεποῖ) Βαεγιε Ρεγείοη. 

Το Εσοποῦ Βαβαιια ἀϊαϊοοὶ 15 βΒροκϑῃ ἴπ ἴΠ6 ἀορματίπηεπι οἵ ἴ86 Ῥυτδῆηθεβ, δηὰ {Π6 ῥτοὸ- 
υἷπος οὗ Νάναστο. Τὴ Νὲνν Τοβίατηοηΐϊ, ἴῃ [ἢ15 ἀἰαϊεοῖ, ν88 ἢχϑι ρυϊηϊοά δὲ όοἤε]]Ὲ ἴπ 
1571, ὙΠ ἃ ἀοραϊ!οαξίου ἴῃ Ετθηοῖ το ΦΖοαη ἀ᾽ Αἰρυτγοῖ, φυθε οὗ Νάναγγο, ὉῪ Φοῆη ἐς 1,|- 
σᾶτγασιο ἀθ Βείβοουβ. [{ 18 ιγηϊθ δα τυ ἢ ράγα}} 6} ραβδαρεβ ἴῃ {Π6 τηλγρὶη, δπαὰ αἵ {6 
ὁπά δαὶ βυυπητηδγια οὗ σοηίοηίβ, ἰῃάεχοβ, ἄς," [ἢ 1826, ἃ πον βδἀπίουῃ οἵὁ ἴ[πΠ6ὸ Οοδβρεὶ οὗ 
δὲ. Μαιίδμον ἴῃ 115 ἀἰα]οοὶ 5 ρυϊηϊθα δἱ Βαγοῦῃθ, ἴτοπὶ 8 οορῪ {πᾶὶ τγᾶβ αἸξοονθγθα. ἢ 
(πε {]πϊνογβίυ Τἰθγασυ αἱ Οχίογάδ, δπὰ ἴῃ 1829, ἴῃ6 θητίγε Νὸν 1 ἐδίδτηθῃϊ 'νγᾶβ ῥγϊηϊρα δὲ 
Ῥασῖβ, θεβϑίθ5 οὔϑ ἐμπουβδηὰ οχίγα σορίοβ οὗ {π6 ἴουσ Οοϑροὶβ. Α ΟΟΡῪ οὗἉ [Π6 οτὶ ὶμαὶ 
οὐπιο 15 ἰπ ἴῃς Κὶηρθ 1ἸΌΥΔΥΥ ἴῃ {π6 Βιπῖβἢ ΜΙ αβουτ. ὲ 

1 Ἑοροτὶ οὗ (6 Εογοῖσῃ Τγδηβίδιίοῃ (ουητϊ θα οὗ ἴῃ ϑοςιοῖν ἴον ργορμιοίϊηρς Ομ τιβιδη 
Καηον]οάχο, ἔον {πΠ6 γοᾶσ 1844-45, ἰὴ {πὸ Ἐςο]οβιδϑίῖςαὶ Οδξοιίς οὗ Αὐυρυξὲ 12. 1845, 
ΡΡ. 25, 26. 

31,6 ϑέηι ΕΡδηροὶν ἀξ Νοβίτό δοϊσηουν 96505 ΟΒτδὲ βοϊουη ϑέηϊ .8η, ἰγαάυϊ ἔη Τέηρο 
Τουϊουζοηζος Α Τουΐϊουβο, 1820. 1 2π|ιο. 

53 1.6. Νοῦνροδι Τοϑίδιηθης ἀθ Νόϊγε ϑοισηθυσ 9655 ΟΠ γιὲ, ἰγαάυϊ 5ὺν ΠΟΥ σίηδὶ ρᾶτ υη6 
δοοϊόξέ ἀκ Μιηϊξῖτος ἀο ἷἴα Ῥαγοῖς ἀς ϊου., 1,δυβαηηθ, 1839. 8νο. 

4 Αὐἀϊοτ'5 Βιδ) οίμοςα ΒΙ0]1ςα, ραγῖ ἵν, ῥ. 151. ὁ 
5. Ατοδῖνοβ ἀὰ ΟΠ τιβεϊαηΐβιηο ρου 1826. ᾿. 47. 
5 Τα οί. Βοροτὶ οὔτμ6 ΒΙ10]. ϑοςίοῖγ, ἢ. χχνὶ]. Ὑνεηίγ-δἰχίῃ Βοροτί, Ρ. χχῖχ. 

ι 4 



120 Ἥοάογη Κεγδὶοηδ 966 ἐδ ϑογίρέιτγεδ. ΓΡατὺ Ι. Ο..1. 

8. ᾿μίολ απα ΕἸοηιὶδἢ Κογδιο»8. 

Α ἙΕἸοπιϊςἣι ἐσδηϑδίίΐοη οὐ πα ϑουιρίυτοβ νγὰ5 τηδὰθ ἥτοτη (86 ψιυϊ μαῖα ἴῃ {Π6 εἰχίθθηιῃ 
σοπΐυγυ, δηὰ ργιηϊοα αἱ Θοϊορηα ἱπ 1475, αἱ 1) ἴῃ 1477, ἀπά δὲ οἵμον ρίδοεβι ΕῸγ ἃ 
Ἰοης τἴτπθ τπ6 Ῥγοίοβίδηϊβ ἴῃ ἴῃ [ον Οουπέτιοβ μαὰ οὨἱγ ἴπε Πυΐς! ἰγδηβἰδείομ, ταδᾶδ ἔγοτι 
Τιαϊῃ τ᾽ Οογδη Μοτγοίοη ἴῃ 1560, ψ οὶ ἢ88 δἰτοδάν Ὀθθη ποιϊοθά ἴῃ Ῥᾶρὸ 114. ; θυΐ ἴῃ 
1618, ἰῃ σοῃδοῆμθηςο οὗ δὴ ογάοι ἰβοιιθὰ Ὀγ ἴπΠ6 ϑγηοὰ οὗ Ὠοτῖ, ἃ πον ἰγδηβίδιίοη νὰ υἢ- 
ἀοτίακοη ἴτοπι πὸ Ηοῦτγον δπὰ ασθοκ. ὉΠα τγαηβ]δίοτε οὗ ἴῃ ΟἹ Ταεβίδιγοηὶ σογὸ Ψοἢπ 
Βορεγτηδη, ΜΝ} Παπὶ Βαυάατι, απὰ Οούβοη Βυσςοῦ; ἴα Νενν Ταοβίδιημθπί ἀηα δροσσυρἢδὶ 
θοοκΞ τοῖο δϑοϊσηθα ἰο Ψ4πι65 Εοϊαπάὰ, Απίποην αϊδυβ, δὰ Ἐδβίυβ ΗἩοχιμῖυβ. ὉΠοῖς 
Ῥογιίοηβ, ἤθη βηϊβηθά, τοῦθ βιιδιηϊἰοἀ ἴο {π6 οδγοῖω! τονϊβίοη οὗ οἴμεγβ. Τη15 υίοϊι 
τοδί ττΆ8 ἢγβὶ ρῥγητοα ἴῃ 1687, δπὰ ἱν ὨΙΖΏΪΥ νϑ]ιιοά ἔοσ 118 βάν ; 1Π6 Εοπηομβίγδηϊβ, 
Βονψανον, Ὀοϊηρς ἀἰδβαιςῆρα τυῖτ τὸ Ναὸν Τεβίδτηθηϊ, ἱγαηδἰδιεαὰ 1 ἀπο ἔγοαι ἴΠ6 Οτροκ ; 
δηὰ ἐποῖν νουβίοῃ τν88 ργὶπίθα δἵ Απηβίογάδμη ἴῃ 1680. [ἢ 1842, δὴ οἀϊίοη οὗ εἰὸ Θυἰοἢ Β10]6 
“τὰβ ρῥτίπίοα δὲ 1 ογάρῃ, δὲ {Π6 ργεβα οὗ Ὧγσ, 1. Ο. ἢ 16 [,δὺὑ, δὲ με ὄχρϑῆβθ οὗ ἴμε Ἰοηάοῃ 
Βοοϊοῖν ἴοσ ργοιιοίϊηρ Οδγιϑιίδη Κπον)εάρο, ἕοσ τπ6 ι.56 οὗὨἉ {Π6 οοἰοῃϊδία δ {π6 δρε οἷ 
Οοοά Ἡοροε δπηά εἰξενίιεγο, ἴο σποπὶ ἔμ Ὠυιοῦ ἰαιρυᾶρσο 15 νογηδουΐασ. ΤὨα ἴοχέ ἰβ οοῃ- 
οττηδθία ἴο {πε βίαπάδγὰα δραϊοη οἵ (π6 Βυίοι Βιθὶο, ψ Ὠῖοἢ 88 βδησείοηθα Ὀγ {110 διδίθς- 
Οαμοσαὶ οὗ τῃ6 ἤθη Πυϊ6ὰ Ῥτονίηςαβ ; [16 βρϑ!!ηρ οὐἷν Ὀεϊῃρ τηοάογηϊβθα, δοοοσάϊηρ τὸ 
{Π6 βιδηάαγὰ ποῦν ἀρρτονοὰ δηὰ τϑοοϊνοὰ ἴθ Ηο]]δηά. ΤὨϊ5 θθδυτι οἰοῦ ἀ᾽σσιντα οὗ ἰγρο- 
ἔταρῃϊοὰὶ δοσισου 'ψγα5 οἀϊίεα Ὀγ τὸ ον. Ὦτ. Αἀτίδη ἵδη Ὠέεγηβα, οὗ 1 ,εγάθῃ. 

4. Παϊϊαη Κογϑι ΟΊ. 

Εουγ νογβϊοηβ οὗ ἔπ ΒΙΌ]6 ἀγα εχίδπίι ἰὼ ἴῃ 114] 14 ἰδησιαρσο. Τὴ αι] ϊοϑὲ 18 {μαῖ οὗἁ 
Νίςοϊαο Μδ]οστηὶ, τῦο ἰγαπϑἰαιθὰ 1ὲ ἔγοτθιν [86 1,διη Ψυϊζαῖο: [ἃ τγαθ ἔχϑι ρυ] ςῃοαὰ δὲ 
ΨΜοηΐςα ἰπ 147], ἴῃ ἴοϊο. ΤὍΤδα βεοοηά 18 {παῖ οὗ Απίομϊο Βτιυοςὶοϊὶ, 4150 Ὀσυϊηΐθα δὲ Ὑ  πῖσοα 
ἴῃ 1532 : Πα ῥγοΐρϑϑθβς ἴο ἴανο τηϑια 15 νθυβίοη ἔγοτῃ (Ὡ6 ΗΠ ῦγον δηὰ ὅτοοῖκ ; θυ Δ ΑΙ οθτι.8 
5805, ἰῃδὶ Πα ΤΠ ϊοΗ͂γ (οἰ]ονγοά ἴῃ 1 ἰΐη ἰγαποδιϊοη οὐ ϑαποῖοβ Ρασῃηΐῆυβ. ΑΔ σγονϊβοά οἀϊ- 
τοι οἵ Βγῃοςῖο  ᾽5 114] 18 Β10}6, τομαογοά σου οτγτηα}] ἴο ἴθ6 ν αϊσαῖα ὈΥ ϑϑῃοῖυς Νῖδυ- 
τηοσὨΐη 5, τᾶς ρεϊηϊοα δὲ Ψοηΐςο ἴῃ 1538... Αἢ 1818} νου βίη 88, πηοσθονεσ, Ὀθθη 5δἰα ἴὸ 
Ὦδνα Ὀδοη Ρυ] 56 ἀπάογ {Ππ6 δυιβρίςοοβ οὔ Ρορβε διχίυβ Ψ. ; θὰ} 118 οχἰβίθησο 15 υθσὺ ἀουθι- 
0]. Α Ρτοίοβίδης 1ι4]1Ὧτὶ νογβίοι οὗ 1π6ὸ Νουν Τοβίαπιθηϊ θγᾶ8 ρυ] θη ρά ἂδὲ Οθηονα ἴῃ 
1561], δηὰ οὔ Ἂἶἰις οὐτίτα Β10]6 ἴῃ 1562, τ Ὡ]οἢ 8 ὑδιιδ}ν οσοπδίἀογοά 85 ἃ γουϊβδίοα οἵ Βγυς- 
ςοἷοἱ 5, θυϊ ὙΥΔΙοἰ 5 ἀκδογί8 [ῃδὶ 1ἴ 15 δορσοῖποῦ ἃ πον ἰγαμβἰδίίοη. [{ Πά5, Βοψένογ, Ἰοὴς 
Ὀδοη βιιρογεοάρὰ Ὀγ {Π6 εἰοραπέ δπὰ δι] νογϑῖοη οὗ Οἱοναπηὶ Πιοάδε,, ρυ] 1 5ιοα ἴῃ 
1607. Α ῬιοάιποηίοΞοα νογϑίοη οὗ ἴῃς Νοὸνν Τοβίαπιοπε τῦϑβ σοι 6α δὲ ἤοιηθ, ὉΥ 6 ἀδθ- 
ογθο οὗἩ ἴῃς Οοηρτοσαίίοι οὗ ἴῃ ᾿πάοχ οἱ ργομι θα Βοοκβ, ἀδίοα Νον. 27. 1740.} [Ιῃ 
1832, ἃ πον Ριράπιχοπίοβο νογϑίοη οὗ {πὸ Οοβροὶβ οὗ ϑαῖὶπιὶ [Κ6 δηὰ ϑαϊπὶ ΨΦόοῃη, ἔοσ τὸ 
136 οὗ 6 Ναυάοῖβ, νγα8 ρυ Ὁ] ]βῃοὰ Ὀγ {πὸ ραξίον Βογιὶ ὃ: δηά ἴῃ 1834, τ1ῃ6 δπίῖγο Νονν Τοβ- 
ἰδπηοηΐ τῦδ8 ῥσϊηϊεα ἴον ἐποὶν υ86; Ὀοϊἢ δἱ (6 ὄὀὄχρθῆβα οὗ ῖ1π6ὸ Βυΐ 5} δπὰ Εοτγοίρη Β;0]ε 
δοσίοῖγ. 

Τῆς Ἰαῖοδι {18} 184 νογβῖοπ ἴον ἴΠπ6 υ86 οὗ Εοπιδη δίς ἰ5 (Ὠδξ ὀχοϑοιϊοα, ἰπ σοπίοστη γ σ᾿ 
(6 Νυϊσαῖο, ὈῚΥ Απίοπῖο Μαστίπὶ, δυο βθορ οΥ̓ ΕἸοτοηςο, ἰονασάς ἴμε εἶοβο οὗὨἩ ἴπ6 εἰρὶ- 
τοοητἢ ορηίαγυ. ὙΠ Νὸν Τοβίδιηθηϊ νγὰ5 ρῸ] 5ῃθαὰ ἀυτίης ἴ[Π6 ροπιϊβοδῖς οὗἁὨ Ῥορε (Ἰ]6- 
θη ΧΙἼΙΝ. ; διὰ τπὸ ΟἹά 'Γοβιαπιθηῖ, οοτηρ᾽ εἰοἀ πάρος (Παϊ οὗὨ 8 δυσοοββοσ Ρίυβ ΥἹ]., 
τοοαῖνοα Πὶ5 βδδηςίϊοη. Ὑηὸ Νὸν Τοβίδτηθηϊ νὰ μι Ὁ] 5 Π0α δὲ Τυτίη ἰπ 1769, ἀπά {η6 ΟἹ ά 
Τεκίδιποπὶ ἴῃ 1779; Ὀοϊἢ σγοσγὸ δοσοιῃραηΐοιὶ νυ] οχρ]δηδίοτυ ποῖθβ, ὑσγοίθϑβοα υ ἰδκθη 
ἔτοτῃ ἴπ ἔδίμοσβ.0 Μαγιϊηι 5 (γα πϑαϊίου μα5 θη τορθαίθαϊν ῥγϊηϊοα τοίέλομέ Ὦ18 ποῖος, θυϊ 
1μοοε οαϊίοῃ5, σοηΐογτηδοῖὶν ἴο {πὸ ἤουγῖ συ] οὗἩ {π6 Ἰπάοχ οὗ ρου οά Βοοῖβ, ἃτὸ ποὶ 
Δ ]οννοά ἴο Ὀ6 80] δἱ ἤοπιθ. Τῆο οὐἀϊτίοη οὗ 1ἰνοτιο (1 σῃοτη), 1818, ἀπά τΠδῖ οὗὨ 116]1ὰ, 
1817, ἢ} (6 δἰογοοῖγρε Νὸν Τοβίδπηοπὶ οχοουϊοά Ὁγ Τ. Επεῖ, ΒηδοκΊον 61} (ποᾶσ 1, οη- 
ἀοη), 1813, σοτα ρυΐ ἱπῖο ἴπΠῸ ἱπάοχ οὐ (δίδϊοσιια οὗ Βοοῖϑβ, ὑτγοϊιθιιοὰ ἴο "»Ὲ 5ο]ά, ὮὉγ ἃ 
ἄροτρα ἀδιοὰ ψαπυᾶτυν 181}, 1820.5 Αἱ Ἦοπιο, ᾿πάοοά, ἴπ6ὸ ΒΙΡ]6 15 ἃ βίγαηρο δῃὰ γᾶγο 
θοοκ. Τῆι ομ]γ βαϊτίοη οὔ!ἐ ΔἸ]οτνοα ἴο δὲ 530]ἀ 8 ΜΙαγεϊ η1 5 νογβίοη, ἴῃ ἀρπδγὰβ οὗ ἔυ ΠΥ 
νοΐ 768, τυ οἷ ἀτὰ ἢ]]οὰ ἢ ρορίϑἢ σοπιπιοπίαγιοβ, ΟΥ̓ σουγβθ ποῃθ Ὀυΐ πα τὶς οδη 
ῬυΓοἢ 486 ἃ ΠΟΡΥ͂ οὗ ἔπε Ηο]Ϊγ ϑογιρίιτοθ. ὙΟΙΥ ἔον οὗ {Π6 σοτηπηοη Ρθορ]ο πον τ ἢδὶ νὰ 
τηθδῃ ΕΥ̓͂ πο ΒΙ1016.. ΤὨΘ οὐ͵γν ροτγίδθϊα {πη σ, τ] ἢ ἀδθυτηθβ ἴΠ6 ΠπαπΊο, 18 ἃ βοτί οὗ ( αἵο- 

1 Ἰμᾶοχ ΓἰΙΌτοτυτα Ῥτομὶ δ ογαπι. ... Οτοροῦι ΧΥῚΙ. Ῥομπεῆςϊβ Μαχίταὶ ἠυδββιι οἀΐίυ8, 
Ῥ. 380.ὡ. Ἐοπια, 184]. 8νο. ᾿ 

51. βέης Ενδηρ!]ό ἀ6 ποῖτο ϑοῖσηθυνγ Οέβιι- (τὶδῖ, οοπίουγπιδ δέης [ἃς οἱ δός Οἴδπῃ ; 
τεπάϊι θη Ἰωοηρυά Ναϊἀέεξα. Ῥὰγ Ῥίεγγο Βοτί, δποίθη Μοἀογαίθυῦ ἀθβ Ε΄} 1565 νδιάοίβος, εἴ 
Ῥαβίουν ἀε ]α Τουτ. [ΙΟηάγοβ, 1832. 8ὅνο. 

5. Του η]ογ᾽5 ΠῚ πϑιγαιοη5 οὗὨ ΒΙΌ]10 4] 1 τἰογδίατγο, νοὶ. 111}. ρ. 483. 
4 (ΟἸανῖκο᾽ 5 ΟἸἸπηρβ65 οὗ {π6 Ὁ] Μ)οσϊ , νοὶ Ἰ. ῥ. 396. 
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οὨΐδπι οὗ ΒιθΪς Η!ἰδίονγ. Το (8ϊ8 τὴλυ Ὀ6 δαἀρὰ Ῥοσίϊοῃβ, οχίδπιὶ ἴῃ ἀδυοίϊοηδὶ θοο 5 οὗὨἁ 
νδτῖοιιβ 581265, οὔ [πε 50- δ ]6α ““ Ῥβδὶίον οὗ ϑδαίης Βοπανθηίυσα," ἃ ςοϊουσγαϊθα οαγάϊηδὶ- ὈἰβῃοΡ 
δηά βαἰηΐ οὔ π τηοάοτγῃ οἰγοῃ οὗ Βοτηο : σῖο, ΔΚ ηρ ΘΥΟΓΥ μα οὗἩ ἴῃς πυηάτγεα διὰ ΠΗ͂Υ 
Ῥδδίτωβ οὔ νι, 88 οὔῆδηρθα {πΠ6 οοτημηοποοπιθηξ οὗἁὨ ϑδοῖ, δῃὰ ἢδ5 δα ἀγοββοὰ 1ὲ ἴἰο ἐδ 
ΒΙοϑοοὰ Ψιγρίη Μδγγ ; ἰπβογίϊηρσ οἷα δοιΐθηοθβ 85 ν}6]} 85 γοσὰβ οὗἁὨ ἢϊβ. οὕσῇ σοσωροβιτοῃ, 
δηά δααϊηρ ἃ ἀοχοϊοσυ δἱ ἢ δπὰ οὗὨ ες. πὸ [ο]] ον ηρ 15 ἴπ 6 111|6 οὗἨ (πὰ ῥχϊηϊθα σοόνοσ 
οὗ οὔ οὗ ἴμο56 ρΡιυ δ] δι οη5, ψ σῇ τὸ βυθκιιτυϊοά ἔον [πΠ6  ογά οὗἩ Οοὰ, “ ϑα]ιογὶο ἀἱ 5. 
Βοπεανθηΐαγα 41}|4 Βοδία Ψεγρίηα Μαγία, οοἱ Τοβῖο αἱ σποοπίτο. [ὙΠᾶΐ 15, κ ΤηῸ Ῥεδ)ίοσ 
οὗ δι. Βοπανθηίυγα ἴο (86 Β]͵εβϑεὰ ψιγρίη Ματγγ, στ τπΠ6ὸ Τεχὲ ὀρροβιὶῖθ.] [Ιῃ {πὸ {11}6- 
Ῥᾶβα οὗ τπ6 νο]υπιο 1166} ἢ, τὸ δυο “ Ρτθοὶ Θυοιἀΐαπο 414 Μαάτο ἀἱ 8)΄᾽ΟὋ7 Ἧρμϑῖ ᾿τηροίσγαγο 
:η8 Βυομα Μοτῖο τγδιίο ἀδὶ ϑαϊέοσιο ἀϊ 8. Βοηανοηΐισα. Νηονα Τιδάυζίοπο, οοἱ Τοβίο αἱ 
τὶ ποοηῖτο. οιηα, 1834. Ῥγοββ80 ΟἿο. Βαιιιδῖα Ματὶηὶ, Ρίασζα ἀ6] (οϊορίο ἤοτηδηο, Ν. 4." 
[Τμδὲ 15, “ Πα γ Ῥταγοῖβ ἴο με Μοίδετν οὐὗὁἨ Οοά, ον οὐδίαϊηίηρ 8 ροοὰ (ΟΥ ΠΔΡΡΥ) ἀφδίῃ, 
άγανῃ (οτ οχίσγαςϊθα) ίτοπι ἴΠ6 Ῥβδὶίεσ οὔ 5. Βοῃδνθηίιτα Α πὸν Ττγδηῃβίδίοη, τ} τῃ 6 
Τοχὶ ορροβὶῖο. οτηθ, 884. Φοδη Βαριεῖϊδι Μασίη!, Ῥίασζα οὗ ἴῃ6 Ἀοτϊηδὴ (ο]]οσο, Νο. 
4." 8114}} ϑνο. 

Ὁ {815 ρυ] Ιοϑϊοη, τυ]! ἢ ἰδ ὑυϊηϊοα σ᾿ ἢ ἴΠ6 “ ἱτηρτι πιδίισ" οἵ {π6 Δίακίοσ οὗ ἰ86 βδαογοά 
ΑΡοϑίο]!ςβ) Ῥαϊδοθ δαπὰ 8 Ὠορυΐυ, {μπ᾿σγίγ-εδονθη οὗἩ τ1ῃ6 Ῥβδ]πὶ5 οἵ αν α ἃγὰ δά ἀγοββθα ἰὸ 
ἴ6 ΒΙοςβθά γιεγρὶη Μδγγ, ψ μοὶ (η6 αἰνὶηο}ν ἱπερίσγοά βα)πϊδὶ "δὰ δα ἀγϑββοὰ ἴο Ψεπμονδῇῃ. ἢ 
ἍΝ Ὥρα 1 [5 τοοο]]οςῖοά {παῖ [η6 σοηϑοσβῃρ οὗὨ [06 ΡὈΓ͵655 5 50 δχίγοιησὶ υ σἰ ρα δὲ Ἰβόῦπ)θ, {πᾶ 
ποῖ ούϑῃ 8 βδηά-Ὁ}} οδὴ δ ῥρτιπιθὰ σι ους τὸ Ρογηββίο οὗ ἴπ6 Μαβίοσ οὗ (ῃς ϑαοσοὰ 
ΑΡοβίοϊςαὶ Ῥαΐδος, [86 τεδάθσ ψ}}} γθδαά γ σοποϊυὰθ ἰμδὲ πὸ ῥγίηίοσ οὐ Ῥοοκβοίγ του] 
ἢᾶνο ἀατοά ἴο ρυὶπε οὐ ρυ Ὁ] 15}} [815 “ Βα] ἴογο ἀϊ ὃ. Βοπανθηΐυσα," ὉΠ|658 1ς ΣΘΑΙ τ γο ἢἷδ 
Ρτοαυσέϊοῃ, πα χ1η1688 1Π6 ργάγοτβ ἴο ἢ νιτρῖη Ματγ, νοι ἰξ σοηίδίη8, στ ογα ἴῃ Π6 βέγοιοβὲ 
ΠΟ οστἱ Υ ἴο ἴπ6 ἀοςίγῖπο5 ἀπα ἀσνοιϊοῃβ οὗ τΠ6 τηοάφτῃ ομυτοῖ οὗ Βοτηο. 

δ. Ῥεγϑβίοης ἴπ ἐδ ϑραηπίδὴ 1απσμασα απὰ ἐς Πἱαϊοοίς. 

ΤῊ ϑϑυ] τοδὶ εὐϊίοπ οὗὨἩ 1π6 βετγιρίυτοβ ἰὴ ἴ1πΠ6 ϑρδπίβι ἰαπσυᾶρα γγχαὰβ ὀχοουῖοα ἔτγοπι ({|6 
Ψυϊραίο, ἀπά ρῥτγιπίρα δὲ ψαϊθηςοΐα ἴῃ 1478 ὃ; 1 15 πον οὗὨ ὙΘΥῪ ΓΑΤῸ ΟΟΟΌΓΥΘΠΟΟ. ἴῃ 1558, 
8 ϑρδῃϊβῃ νογβίοῃ οὐ ἔπε ΟἹα Τοβίδιθηϊ τνα8 τα ἴοὸσ ἔπε ον ὈὉ.Ὶ Βαννατα ΡῬιμοὶ;; [ἢ νγδβ 
Ργϊηϊοά αδἱ Εδγγασα. ἴη 1680, 8 γουϊβεὰ δαἀϊξῖοη οὗ 1Ἢ νγὰβ ρυῦ ποὰ αὐ Ατηβίογάδη, ὈῪ 
ἸΜδπϑββοὴ Βρϑη ἴβγτδοὶ.0 Α πυςῇ ΘαγοΥ ἰγϑηβ διϊοη [Π8η 1}15 15 βαιὰ τὸ ἤδνθ Ὀθθη τηδάθ Ὀγ 
βοῃθ ἰραγῃηρά 7965, ψῃϊοῃ Πᾶ5 ὕδεπ ἴ00 ΒαβΕγ δεϊιυυϊεὰ τὸ δῦ! αν Κις). Απ 
εὐϊοη οὗ ἴμ6 ΟἹ Ταεβίδιιοπε ἰη Ἡεῦτον απ ἴω «6 Ἰ5ἢ- ϑραπῖϑη, νν85 ρῥυϊπίθα δὲ ΨΊθηηδ, 
ἴῃ ἴθ γϑᾶτς 1819, 14, 15, δῃὰ 16, ἴῃ ἔουγ νοϊυπιθδ, αυδτῖο, ἴῸΓ {6 υ86 οὗ ἴἸ6 96»8 οὗὨ 
(οπειδητίπορ]ς, δηά οὗ τοοβὶ οὔ ἴδπο οἰἴ165 οὗ Τυσκον, το δζὸ ϑρϑδῃϊθῃ 968. 1116 Ηδ6- 
τον ἰοχί 15 ργιηϊθα στ νονοὶ ροϊηΐβ, οἢ οἠδ αὶ οὗ {πῸ ρᾶζο, δινὰ {πῸ «6 ]15}- ϑρδηΐβῃ, 
τ ἢ ταυιηῖςαὶ οπαγδοῖθγα, οα ἴπ6 οἵδοτ ὅ ; δηὰ ἃ ἰγαπδίδίίοη οὗ (6 Νὸν Τοβίδιηθηςξ 1ηΐο 
186 76 15}}- ϑρδαπ 5ἢ ἀϊα]οοῖ νγα8 τηδάθ δὲ (ὐοῃβίδπιειῃορὶο, υπάοὺ ἰπ6 ἀϊτοοῦοη οὗἩ {πὸ Εν. 

ΤᾺ ψοῖςς ἴτοῃ ἤοτηςρ, Ρ. 8. 
2 Το [ο]]οσίηρς αυοϊδιοη ἔγοπι ἴΠ6 ““ ϑα]ζοσο ἀϊ 5. Βοπδνθηίυγδ" 15 οὔεσεά ἴο {Π6 τοϑάου 

85 ἃ 51ὴ8}} 5βροοϊτηρη οὗ τ παῖ ἷξ ᾿τηροβοᾶ οὐ ἴῃ6 Ἰρῃοτγδηΐ [14]14η58 δι Ἰζοπιο, ᾿ἰπϑιοδα οὗ ἔμ6 
ἀϊνῖπο σομ)ροϑι!οηβ οὗ ἴ6 συγθοῖ ἢβαϊ πηϊδῖὶ οὗ [5Γ88Ὲ] : --- 

ῬβΑΙΝ, 90, 
Ιη ἴς, ΤὨωοταΐηβ, δρογανὶ, ὨΘη Π0Π- 

(ἰδὲ ἰη φΦἴοσγηυτηῃ : 5 ἴῃ ρῥταιία 
ἴω δι. 5εὶρΡ6 Π16. 

Τποϊπα δα τὴῷ δυγοῖὴ ἰπδῖη,Ἐ οἵ 
1 ΣΏΟΣΤΟΓΘ Π160 [δι ς Δ Τη6. 

Τὰ 658 (οὐ πὰρ τηολ οἱ τοϑικίυτα 
του), σοηδοϊδίΐο τηθ8 οἱ Ῥγοῖθς- 
το τη68. 

Αἀ το, Ὠοπηΐηδ, οἰδηηανὶ, ἀν πὶ 
ΚΡ ὈΟΪΑΥΘΓΠΥ ΟΟΓ τηθίτα ; " οἵ ΟΧδι!- 
αἰοιὶ τὰ ἀδ γοσιίοο. οοἰλίωπι πίοι. 
ΠΟΙΆΙΏ. 

Εσυοδϑ τὴὸ ὧδ δα θο 4ιυϑτὰ 8Ὁ- 
εοοπάργιηϊξ τοὶ! .Ε ηὐοηΐϊδιῃ ἴι 
65 βα)υϊγὶχ τηδᾶ. 

ἴῃ πιδῆυς ἴι88, Ποῃΐπδ, σοπι- 
τηοη0 δρ γι πὶ Ὡλθῦτη, ἰοίδπι 
τῖδτ πρϑϑτῃ οἱ ἀΐδπ στϑιιι τον ἰδ- 
δΙΤΆΌΣΣ, 
σευ, ΕὈἱ οἰϊ ε]οτίδ οἷς. 

ΘΆΓΜΟ, 80, 
Ιη 7ο, ο ϑδίγψηοτγα, ἢο υἱροβῖβ ἴἃ 

Τα ΒΡΟΙΔΏΖα;; ΠΟ. τοδίοτὸ Ἴοη- 
ζωδο ἰὴ οἴογηο. Τὰ τἰςσενί ηΐ 6114 
Ετασὶα 8. 

Ῥοτγαὶ ογδοοσῆϊο δῖ] σαὶ ῥγδᾷ- 
ἢὶ ἯΣ : Ἐ 6 σΠοηβοϊατηὶ 2611 ΔΙ᾿ συ ο 
τηΪ8. 
 66᾽ 14 τπιὶα' Τοσίοσζα ο ἰ1 τἰ δι- 

ἴα πλῖο, [6 ταὶ οοηδοϊαζίομο 6 ἰδ 
ἰἴοδα τηῖδ. . 
Α Το, ο ϑίρπογα, ἰπη 4 ]Ζαὶ 16 πιὶθ 

αυδγοῖο, φυδησο ἰϊ τηΐὶοὸ στα οΓὰ 
θαξτυϊο ἀαἰ 4 ἰτυ]αζίοπθ; 5 ὁ Τὰ 
Τὴ ἢδὶ οδδυάϊίο 8118 δοπητηϊ ἃ αοὶ 
ΟΟἷΝ οἴδτηΐ. 

δοϊορ!πιὶ αἀδὶ Ἰαοοΐ αϑοοεὶ, ἰ φυα]ὶ 
Ὦδηῆμπο ἴοϑί σομῖτο ἐϊ τπὸ:  ρεγοῃὲ 
' 56᾽ 1" δῤιο πκῖο. 

ΝΟΙῈ ἴδ πιδηΐϊ, ο δίμηοτα, ἰο 
Τδοσοτηδηῦο 0 δρί το τη," τυ τα [α 
τηΐα νὶτδ δὰ 11 σοὶο ζΊΟΓΩΟ Θδίγοσηο. 

ἀεδὰ, μἱοτία οςς. 

ϑα]ίοτῖο ἀϊ 5. Βοπανοπίυτγα, ΡΌ. 42, 43, 

ἢ Ὑποπιβοπ᾿β ἀπά Ογπλοβ Η Ἰβιοτῖοδ] -ϑκοίο ἢ οὗ τῃς ὙΤδπβ]διοη οὐἁὨ [Π6 ϑογιρίιγοβ, Ρ. 40. 
ηοΐο. 

ῬΒΑΚΝΜ, 950, 
Ἰπίποο, Ο 1ἀπᾶγ΄. Πᾶν 1 τοροβοὰ 

ΤΩΥ Ὠορδ: ἴ 5Π8}} ποῖ Ὀ6 Θἴογη δε Υ 
σοηίουπάοι!.Σ Ὧ ο τοι τοσοὶνο 26 
ἰηἴο (ὮῪ ἵδνοιιτ. 

1ηῸ 116 ΓΠῚ Π6 ΘΔΥ ἰο ΣΟΥ ΡΥΔΎΟΓΕ : 
δΔη4 ςοτηΐζοτῖ 26 ἴῃ ΓᾺῪ Δ Ποιςίοη. 

ΤΏοι τί ταν δἰγοπρίηῃ δηὰ ΤΩΥ 
Σοίυρο," τὴν οοηδοϊδιίοὴ δηὰ ΣῪ 
ἀείοηςο. 
Το (πσο, ΟΤ βάν, ἢλνα 1 γαϊβοὰ 

ΤΩΥ͂ σοτῃρ δἰ πἰ5, νυ ἤΘῊ ΤῊΥ Ὠθατί νν88 
ΟΡργϑεβοα ψ ἢ {τυ δί!οη ; Ἀ δηκὶ 
ἴηοι αἰ δὲ ΠοδΥ τὴ ἴγοσῃ ἴδ ἴον οἴ 
ἴῃ οἴθγηδὶ Ὠ}118. 

Ῥεῖῖνου πὸ ἴσοι [6 πίάδθη 
ΒΏΔΓΟΘ τ ἢ ἢ {Π6Ὺ Πανο]αἰά δρδὶηεὶ 
ΤῺ6 : 5' (0γ ἴῆου δΥϊ ΤΥ δία, 

Ἰηῖο ἢν παηάβ, Ο 1,8δ΄γ, ἀο 
ΠΟΙ πιθηἀ ΤῊ δρ τ τ," Δ}} σὴγ ἰδ 
δΔηα [00] ΤῺ ἰδϑὶ ἀδΥ. 

ΟἸΟΤΥ ἴἰο πρ6, Ο Ζ26ε15, οἴς. 

1 Βιχίοοηι Βοροτὶ οὔ ἐπα Βειεἰβῆ δηὰ Ἐοσζοίχη ΒιΡ]6 δοοϊεοίν, Αρροπάϊχ, ρ. 94. 
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Ἡ. Ὁ. [μβονα5.} Ατποης ἴπΠ6 ΟἸτἰβείδη5, (ββίοάοσο 46 Ε ουπᾶ ἰγϑπβ]διοὰ (ἢ ϑοτίρίιτοβ ἰηΐο 
ϑρδη δη, ἤγοτῃ 1118 οὐ σὶπαὶ ἰδησυασοβ, θυΐ ἀνδι]θα ἢ} π|86}} οὐἩἨ [Π)6 δϑβϑβιβίδησθ αῇογάθα ὃγ ἐπε 
Τ1,δτίη νογεῖοπβ οὗ Ρασηΐπιβ δηὰ 1,6ὸ 7υἀὰ : [ιἰ5 νογοϊοῃ τνδ8 Ρ ] 15ῃοα δὲ Βαβι] ἴῃ 1569..ἃψᾺψ 
τενϊβοὰ οάἀϊξοη οὗ ἴξ ΡῪ Ογρτγίδη ἀθ ψαϊθγα, 8 Ῥγοίθβιδηξ, τγβο σοπβυ θά ᾿Ἰδῖον νουβίοηβ δπά 
ποῖο8, Θβρϑοΐδ!ν {Π6 Οθπδνδῃ Εσθησῖ ΒΙΌ]6, ψγὰ5 ρα] Ι5ηθὰ αἱ Ατηβίογάδπη πὶ 1602. Α 
ον ϑρδηϊβη νογϑίοη οὗ (6 οπίϊγα Β10]6 ἴτομι {πὸ 1,δεη νυϊραῖο τὰς ρ Ὁ] 564 δἱ Μαάτγιὰ 
ἦι 17938-4, Ὁγ Ποη Ρμϊ ρα ϑοῖο ἀε ὅδη Μιρυδὶ (Βυ 5ο] ΠΥ δρροϊπιθα υἷβθορ οὔ 86- 
ξονἷ8), ἴῃ θη [Ὁ]10 νοϊιπιθβ; 11 15. δάογῃθα στ ἴῆγθθ πυπάγοα δηστανίηρε, σορὶοαὰ ἔτοπι 
ἴπο586 οὗἩἨἁ Μεγ] ον πὰ Μοηβίδυ, τυὶοῖ γοσα οχοουϊοα ἴογ ἴΠ6 φαμίομ οὐ ϑαογβ ΕΥθηοῇ 
νεγβίοῃ οὗ ἴδ Β10]6, ρυὶπίθά δὲ Ῥαγὶβ 'ἰῃ 1789 δπὰ {πὸ (Ὁ]]ονσίηρ γοατβ ΤῊΪϊς οαϊίοη ἰ5 
ὙΘΓΥ ΓΕΓΟ δηὰ ἀθδαγ, ὄουθὴ ἰπ ϑραῖη. Ῥδάγε ϑοῖο᾽ 5 ϑρδῃ δῇ ν}γβϑίοη τγϑ5 γορτὶηἰοὰ δὲ Μωάτγίὰ 
Ὀοΐπεθη (ἢ γϑασβ 1794 δηὰ 1797, ἴῃ πίπεέεεπ ἰατβε ὅνο. νο]υπλθ5, ἢ Ρ]αίοΒβ. ὍὙΏοτα ὅτ 
οορίο8 οὗ ("5 δα τίου Ὀοἢ τ ἀπά σψιμουΐ (μ6 1,δῖῖη ἰοχί. Τὴ τὨϊγὰ οαϊίοι οὗὨ (ἢ]5 
γογβίοη ὑγὰβ ρυθ] 5Π 6 αἱ Μαατγιά θοΐνγοοη ἴπΠ6 γοϑᾶτβ 1807 δηὰ 1816, ἴῃ 1, δέῃ δηὰ ϑρδηΐβῃ, 
ἴῃ θοη νοϊυπιθα, τσ μᾶνα ἴπ6 Δρρϑάγαποῦ Οὐ 51|8}} αὐδγίοβ: ΠΟῪ ΓΘ ὙΘΓΥ ὨΘΔΙΪΥ οχο- 
ουϊοά, Τῇὸ Ψυϊχαῖς ἴοχὶ δὰ ϑ'ρδηϊβῃ ΚΥδηϑ]διϊοη ἅγο ὑχὶπίθα 1π Ῥϑγϑ]}] οὶ οοἰυτημβ. Τὸ 
Ἔδοὴ θοοῖκς 15 ργοῆχϑα δ Ἵοτὶ εἰσαὶ ῥτοΐδοο ; δῃὰ δἱ {π6 ἴοοϊ οἵ 1π6 ραρδ ἰ8 ἃ οορίουβ δοτητηθη- 
Δτὺ, ἀτανγῃ ρσὶποῖρα! ν ἔγοτα ἔπὸ τυ τιτηρε οὗὨ 1Π6. ἰδίῃοτθ. [Ι͂π 1824, δηοίμον ϑρβϑηΐϊβῃ νϑγ- 
δίοη οὗ ἐπα Β͵0]6, ἔγοα {π6 1,δεῖη Μυϊραία, ἢ Ὡοῖθβ, τν8 ρυ] 15ηοα Ὁγ οη Ἐεϊϊχ 
Τοττος Απιδῖ, Ὀἱβθορ οὗ Αβίογρα, ἴῃ οἰκίιξ νο]υπηθβ 41οθ. Τϊγίν ἐποιιβαηα σορῖοβ ὅτ βαίἡ 
ἴο αν Ὀθεθπ ψογκοὰ οἹ ρατὶ οὗ νηϊοῖ 'γᾶ8 ἀφο ποά ἴογ Ατηθγὶςα Τοττοβ Ατηδῖ, πον- 
Ἔνοσ, οου]ὰ ποΐ οδίδϊῃ ρογη ββίοη ἔγοιῃ ἴῃ “ (οηρστορδίίοι οὗ [π6 ἴπάθχ" δ Ἐοτῃθ, ἴογ 
ΡΟ} Βῃϊηρ Π15 νοσβίοι τ τ ποΐθβ, θυ οἢ 1π6 σοηα!ίοη τμδὲ “6 βῃου]ά βῇῆοι 5 τοδάθυβ 
τῃαι [Π6 τοδαϊηρ οἵ ἴμς ϑοτίρζυγοβ 18 ποῖ ὨΘοθββασΥ [0 βδἰ ναίίοη ᾿" ΤῊϊ5 οοπαϊΐοη ἢδ 5υῦ- 
Βοηυοηῖν []8]16ἀ, “ὉΥ ἀυ}ν ἱπβίτυςῖτηρ ἴΠ6 τοβουβ οὐὗἉ ἢΪ8 βοοοπὰ βἀϊίοη, (τυ! οἢ ττὰ5 
Ρυδ]θοὰ δὲ Μαάνγιᾷ μοίνοῃ 1832 δηὰ 1885, ἰὴ δ᾽ νοἱβ. 5114}} ηυάτγίο,) ἴῃδὶ {Π  Ὺ τϊρῃς 
ὅο το ἤράνθὴ ψιπουΐ τοδάϊησς ἰπ6 δῆοτά οἵ Οοά."" Α τενϊβεὰ βαἀϊίοη οὗ [6 Νὲν Τεβῖδ- 
τηρηΐῖ, ἥοτι ἔπ νοσϑίοῃ οἵ Τόσγοβ Ατηδῖ, "85 ὕθθῃ ρυ] επμοα Ὀγ ἴπ6 ἤδν. 1,. 1πσοια, αἵ {Ππ6 
Ἔχρθηβο οὗΓἹ [06 ϑοοσίεοϊγ ἴοσ ργογηοϊίΐηρ (ἢ τιβεϊαπ Ἀπον]οάρε, ἴοσ ἴπῸ υ56 οὗ ἴπ6 ϑ'ρδῃ βῆ 
Ῥτγοϊοβίδηϊβ δἱ ΟἹ γα αγ δπὰ οἰβοσμετο. ΤΏ 88η16 ΟΟἸΟΣ 15 ρτοσθθαάϊηρ 1 5 τον]βίοη οὗ 
(πε. ΟΙά Τεορδηοηῖ. [Ι}π 1832, ἃ ἰγδηβίδίϊοη οὗ ἴπὸ Νειν ᾿Γοδίδιηθυς ἰηἴο ἴῃ (ἰαἑαϊοπίαπ 
ἀϊαϊοοι. Ὁν Μτ. Ῥσαῖ, ἃ παίϊνο οὔ ἴῃς ρζονίηςβ οὔ (βίδίοῃϊα, νγχ88 σοιῃρ] οί δηὰ ρῥτὶπίοα. " 
ΤΗὶς ἀϊαϊοοι 15 βδροῖκοῃ Ὀγ δϑοιυΐῇ ἔουγν τη} ]]Π]Ἰοπ59. οὐὗὁἨ Ῥογβοπϑ. Ὅῃα ἰταῃοίδίοσ πα5 οοπιρ]εῖοθα 
(θυϊ ποῖ ργϊπῖθα) ἃ νουξίοη οὗ τὴ6 Ῥεηϊαδίθιο) δηὰ οὗ {πὸ Βοοῖκ οὗ Ῥβδίτηβ ὃ Τῆς Οοβροὶ 
οὗ [κ6 48 θοθη ἰγδηβ αϊοα δηὰ ρῥτἰπίθά ἴῃ (π6 δραπὶϑδὴ Βασφιε οὐ Ἐδοματα αἰαϊοςῖδ, τ ἰοἢ 
15. Βροκϑη ἴῃ ἴπ6 ργουΐποθβ οἵ Βίϑθοδυ, Ουΐριιβοοθ, δῃηὰ Αἶανα; δπὰ αδ]5ο ἰπ ἰῃθ Ποριπιαην 
οΥἩ Οἰίαπο, οΥὍἩ ϑρδῃϑμδβῃ ΟἾΡΒΥ ἀϊαίθοῖ. 7 “ΓῊΪ5 ἰα5ι- τη θη οποα νϑυβίοῃ γ88 τιϑάα ὈΥ ἃ θ6ηθ- 
γοϊοηΐ ἱπαϊνιάναὶ, ἔον {πΠ6 Ὀθαποῆς οὗ ἐπα ἱπίθγοβίηρ, βιημα]ατ, δηὰ ἀορταάοθα γαςο οὗ ρϑορῖδ 
ὙΠΟΒ6 Π8ΠΊ6 ἰΐ θθΘδΓ5, δηὰ 0 8.6 ὙΘΓΥΥ͂ ΠΕΙΠΠΘΓΟΊΙΒ 'ῃ Βοῖπθ ρεγίβ οὗ ὅρα. Το εἰτγουΐα- 
τἴοη οὗ [ἢ6 ἵπο Ἰαβί-τηθηςοπθαὰ τογβίοηϑ 15 ὑτοιθιιϊθ ἃ ὈΥ δὴ ογἀοπηδησα οὗ πὸ ϑ'ραηϊβῃ 

. 

ξονογητηθηΐ. : 

θ6. ᾿ μδείαπ Κογϑβιοης. 

«Αδουξ ἔα Ὀορίπηϊηρ οὗ [Π6 5ιχίθομι σοπέυγυ, σοηβί ἀοΥΑὉ]6 σἤδηροθ ὑγοσο ἱπίτοάδυςοα 
ἰηἴο 1πΠ6 ΗΠ υβθῖδη Ἰδησιιδρα, ἰῃ σοηδαα]ιοηοα οὗ Πα το]δίϊομϑ δι δἰδιϊηρ Ὀοένοοη Ἐιιβδῖα δηά 

1 ΝΙποίθοηίῃ Βεροτὶ οἵ πο Βειῖδῃ δηὰ Εογοῖσῃ ΒΊΌ]6 ϑοςϊεῖν, ρρ. ἵν. 98.ὡ. ΤῸ θηβιιγο 
σογγθοίπθββ, πη6 ἤτον, Η. ἢ. 1δονοϑ βδίδίεβ, ὑπαὶ ἘΠῸ6 ἰγαηϑαῖοσ δπὰ [15 δϑβἰβίδηϊς ραβϑοὰ σὴ ἢ 
Ὠΐτῃ ἰὮτου ΟΥἩ ΤΌΌΣ ΤΟΣ ΠΙΠΡΒ 'π ΟΥΟΥΥ νοοῖ ; δηά παῖ, τ Ὠἷ5 Οτοοκ Τορεβίδιηρηΐ δηὰ νατὶ- 
οὐ νογβίοῃβ Ὀεΐοτα ἢϊπι, 6 πεδγὰ ἴῃΠ8 ψμοΐα τοδά ουοσ, ἀπά δἱονοὰ ἢῸ ρῆγαβε οὐ ψοτὰ ἴο 
Ρ855 ψ ῇϊοἢ ἀἰὰ ποῖ σΟΠΥΟΥ ἴῃ6 56Π56 οὗὨΪΠ6 βδοσθά οτὶ σίπαὶ. Αρροπάϊχ, ρΡ. 99. 

3 Βιυ]Π]οιπὸηυθ ἀθ 1α 1ἱεεταίυγτο Εϊταηρὸτο ρον 1893, ρΡ. 3812. Α ςοπηρ]οίθ ΤΟΡΥ οἵ 
Ατηδε᾿β ἰγαπϑ]αιίοη 5. ἰὴ ἴῃ6 ᾿ἰΌγατΥ οὐὗὨ [π6 Βγιτ15} πὰ Ἐογοῖση ΒΙ0]6 ϑδοοϊοθίγ, απὰ αἶβο οἵ 
της Βνιτ5} Μιιβουτ,. 

3 Ἠι]ςοἾ5 Μοιηοὶν οὗ 8 Μ|ιβοίοη ἰο ΟἸΡγα]ῖδσ, Ρ. 70. 1 οπάοῃ, 1844. 
4 Τὴ (ο]] τίη 15 πὰ {116 οὗἩ τῆς (Οαἰδ]οπίδπ Νονν Τοβίδηγθης : .-- 1,4 Νοὸν Τοβίδτηθπι 

ἀθ ποβῖγ ϑὅϑηγοῦ 768 (ἈΠ σὶβὲ ; ἰγδαυμι ἀ6 164 νυϊχαία 1,]ἰἰπα θὰ 1)]|οῆρσια Οαἰαϊαηα, αἱ 
Ῥτοβοηςοὶα ἀ6] ΓΠοχὶ Οτγὶρῖπαὶ. 1 οπάγοβ, 1832. ὅνο. 

δ Το -ϑονθητ Βρροτῖ, ᾿. ΧΙ. Ὑνδηῖγ.Πὴπτἢ ΤΠ Θροτῖ, Ὁ. χνι!. 
5 ἼΠ6 []ονίηρ 5 186 (1116 οὗ 1π6 ὅραμιβῃῃ Βαβι Ψεγβίοη οὗὨἩ ἐπ6 Οο5ρ6] οἵ ϑδϊηϊ 

Τα : --᾿ Ενδηροὶοα ὅδῃ Τυσαβοη Ου͵558η.--- ΕἸ Εἰνδηροὶῖο δορυη ὅδη 1,669, ἰγαάιιοϊάο αἱ 
Μαβουθηοο, δασγι, 1838. ϑιηδ]ὶ ὅνο. 

ἾΤηο [ΟἸ]οσίπσ ἰ5 ἴπ6 {π|6ὲ οὗ {π6 ϑ'ρμδῃϊβῃ- Οἷρβν Ψαγείο οἵ {πὸ Οοβροὶ οὗὨ ϑαϊηὶ 
Τὺ: -- “ Εταθόο 6 Μαΐαγο ἴὰς88. Βτοίουεσο σαηάδάο δηῆτό 14 οἱ ρεστιὸ σα, δοάπα 
ομθδ6ο ἀπάτό ο οτηδηύ ὁ ςἢρ6 65 11πσ8}65 46 δοβέ.,. ΕἸ Ενδημβοῖο βδοσὰπ 8. 1685, 
ἰτδάυςϊαο 4] Εοπιδηὶ, ὁ ἀϊα]θοῖο ἀς ᾿ο5. ΟἸΐδποβ ἀθ Εξραπα." [Μδατγὶα], 1887. ὅϑ)4}} 8νο. 

5 Τηϊτιγ-. ουτἢ Εδροτί, Ρ. 43. 1]. 
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Ῥοϊαπὰ, {πὸ Ῥσορτοββ οὗ ἴπ6 ῬοΪθ5 ἴῃ ρ,ΑΤΏΠΊΑΥ δηᾶὰ Ἰοχι σοσγαρὮΥ, δπα οἵδοσ ρουγοσ } ν 
ΟΡογαίϊνο οϑιι565, ἩΠΟΥΘΌΥ ἃ ρΘοΌ]} Αγ ῬΟ 5} Εἰ ιϑοίδη ἀϊδ]οοὶ γα5 ἔοττηοά, ψὩϊς ἢ σοπῃίηιιο5 
ἴο Ὀ6 Βροκρῃ ἴο {8135 ἀδΥ ὈΥ 106 σοιπηοῦ ρΘΟρ] ἱπμαθι της τῃ6 ῥσγονίησος σοιρτεποηάρά 
ὉΠ6ΘΓ ἔμπα ἤᾶπηο οὗἩ μι Ηι55ῖ4," [πο (Π|5 ἀϊαϊοςξ τπὸ Ῥοπίδίουςῃ, δπὰ οἵδεσ ἀοίδοῃοὰ 
Ροτοηβ οὗ ἴπ6 ϑεγιρίυγο (το ὅσο δπυτηθγαῖϊοά ὕγ Ὦγ. Ηδπάογβοη, ἰο ψῇοπὶ ΜῈ δ1Ὸ 
Ἰηἀοθιρα ἔοτ 1158 δοοοιηῖ οὗἉἍ ἴδ ταοάογηῃ Ειιπϑῖδη Β10]65), ψοσα ἰγαπδίαιοά Ὀγ Ὧγτ. Ετσδηςΐβ 
δικοσί μα, 8 Ῥ ἢ γβιοῖαπ, τγῇο ρυ] ςοὰ το πὶ Ὀοέτνθθη [Π6 γοᾶγβ 1517 δηὰ 1525. ΤῈ νΒοΐο 
οἵ ἴῃ οορὶοβ ρρόασ ἴο ἴᾶνθ ὕδθοῃ βδοὴξ ἱπίο Πἶϊϊ6 Πυβ514: ΠΟΥ δα οὗ ὙὉΓΥ Στ 
οὐσυττουςα. 
“Το ποχί διίίοτηρίὶ {δὶ νγσᾶ8 τηδάδ ἰο ζιγηΐϑῃ ἔμπα τ ιββῖδῃβ γῖἢ ἃ νοσβίου οὗ τπῃ6 δοτὶρ- 

ἔυγοβ ἴῃ [ΠΟΙ ὙΟγΉΔΟ Αγ ἴοησιο, τγ85 {πὶ οὗὁἨ Εγηοβὲ ΟἸιὶοκ, ἀφαη οὗἩ 16 τ ποτα στο 
ἴῃ 1] ἰνοηϊα," ψἢο, ἑοταγάς {π6 ο]ο56 οὗἩἨ ἐδ βευθηΐθοηίῃ σοπίοσυ, ὑπάοτγίοοῖς ἃ νοσβϊοη οὐ ἴῃ 6 
ὙγΠοἷς ϑοϊδνοηΐο (οΓ ἀπίϊεπὶ [ζ5814η} Β10]6 ἰηῖο ἴῃς ἀἰα]οςῖ δὲ {ἰδὲ Εἶτ 6 βροΐίζθη ἴῃ [ζ55ϊα. 
1 μα5 Ῥθθἢ δυγομθοιβὶυ δεβοτιθα {πὲ 1Π18 σουβίου ψγὦὲ8 τί πίθα δὲ Ατηδίογάδπι ἴῃ 1698 ; Ρυῖ 
Ὧγ. Ηεπάργβοη βἰαῖθη ἰῃδὶ ᾿ξ νσαβ ἀοβίσογϑα, σὶτ (Π6 ψ᾿Πο]6 οὗἨ ΟἹ] οἰ 5 ΠΙΌΓΑΓΥ δηὰ ρδρεῦβ, 
αἴ {π6 βίοσε οὗ Μαγιθηθιτρ ἴῃ 1702. 
θυ, ἱπ σοπβοαιθῆςα οὗὨ {Π6 ἔοττηδίϊοη οὗ {6 Ἐυβϑίδη ΒΙΌΪ6 ϑοοίείγ, {πὸ ρυ]ὶς διΐθη- 

Ὠοη νγῶβ αἀϊγοοίοα ἴο 188 ἱπιροτίδηςε οὗἩ πα ΗΟΪΥ ϑδοτιρίυγεοβ, ᾿ξ 5 ἰοιιηά ὨΘΟΟΒΒΑΣΥ ἴὸ 
ὉΠαογίδ κα ἃ ἰγϑηβἰδιίοη ἰἴο ἴμ6 τηοάρστῃ ἔ υ55 ἰδηρσιάρο. ὙὍὴο οπροσοῦ ΑἸοχαπάθσ μανίης 
τείοστοα 10 ἴο ἴΠ6 τρϑιθοῖβ οὗ ἐπ6 ΗΟἷγ ϑγηοὰ αἱ Μοβεον, ἴῃ Ὺ σϑοοϊητηοπἀοὰ [μ6 τροπὶ- 
Ὀεγβ οὗ {Π6 Οοιπηίος οὗ ϑριτγίειαὶ δο!οο}5 ἴο βεϊθοῖ ὑσοροσ ρεύβοῃβ ἴοσ ἴπΠ6 υἱπαογίακίηρ. 
Οἱ τὸ οσοτηρ]οίϊοη οὗὨ ἔπε ἔστ υβρεβ, ΠΟΥ σογα ὀχϑιαϊηθα ὈΥ 8 σοπιται δ οὗ χουϊβίοῃ, 
νΠῸ ΡΟ Ι5ῃ6α ἴπ 1819 ἴνο δἀϊιοηβ, σοῃβιϑίϊηρ οὗ 15.000 σορίθβ οδοὶ, σχῖτἢ} ὑπ 6 Θοϊανοηὶς 
ἴοχι 'ῃ ρδγΆ]1]6] οο]απηη8, ἴω 1820, 50,000 ςοορὶεβ οὗ ἔς Οὐ5ρ6}5 δῃὰ Αοὶβ ψεσὸ ἰϑϑυιθά 
ἴτοπι {Ππ6 ῥὑγθββ: [Π6 ορβιϊος ψογο δα ἀρὰ βιισσοββινεὶυ, δ5 ΠΟΥ ραββθὰ ἴπ6 σοπηπίθα οὗὨ σο- 
νἱβίοη ; δπά ἴῃ 1823, {π6 δηίῖγο Νὸν Τοβίδιηοηϊ ψὰ9 ρυ] δηθὰ ἴον {πὸ ἤτβε {ἰπ|6, ἰὴ [86 
τηοάργῃ Ευβθίαη ἰληρυασο. [Ιἢ 1822, 4 νογβίοη οὗ {πὸ Ῥβα]πιβ, ἔγοτα ἴῃ οτἱρίῃμαὶ Ηδῦτον, 
ὙγᾺ5 ΡῈ] 15πεἀ ; [Π6 ρυϊποῖραὶ ἰδῦουσ ἱπ ρσοραγηρς τ ]ςἢ Ὠδα [Δ]]}6ἢ οἡ ἴπῸ δν, Ὦσ. Ῥάδνβκγ. 
16 ὅτει Ἡεῦτον βομιοΐαγ ἰῃ 16 οιηρῖγο. ΟΥ̓ τμ6 οἴπογ ὑοοῖκβ οὗ (Π6 ΟἹ Ταοβίδπιοπὶ (6 
τγδηβἰδιίοη οὐ ψ ποῖ τνᾶ8 σοπβαοι ἕο {π6 Ἰσρατηρὰ τπουηῦοῖβ οὗ πα ϑριτιυαὶ Αςδαθῃ)θβ οὗ 
δι. Ῥεΐογβρυγρ, οβοον, δπὰ Κὶοῦ), 6 Ῥεηπίδιουςῃ, διά τΠ6 ΡοοΚ8 οὗ ΨΦοῦ, Ῥτγονοσθβ, απὰ 
Ἐς οἰοπιαβϑῖοϑ, σοσο τταπϑαἰοα δἵ ἔμπα Ὀοριηηϊηρ οὗ 1892, δἀπὰ ἰογσινασγάθα ἰοὸ {πΠ6 σοτητηξῖος οὗ 
Του βίου ; δηα ἴΠ6 δγοπθίβμορ ῬΠ τοὶ πδά σοτητηοηοοα {Π6 ἐγαπβδίοη οὗ ἰδϑῖαῃ. 1{ πανιησ 
Ὀόρη δϑοογίαϊποα (μαι ιὰ ἢτβὲ οαϊιίοη που ]ὰ τπ κα βονογαὶ νοΪϊιιπιοθ, (η6 Οοτημπλ θα οὗ {ΠἸὸ 
Ἐυπβϑοίδη Β10]6 ϑοοϊοῖγ απάοτίοοικ δὴ βὐλιίοη οὗ 10,000 Ἄοορ!οθβ οἵ ἔμ Ῥρηϊδαίθυσῆ, οὐ ἔνα 
Βοοΐκ5 οὐὗὅὨἨ Μοβοβ, «2οὉβϑῆυα, υὰρο8 απά πιὰ : Ὀυὲ “" 115 οἀϊιίοη, (μου Ρἢ) τοδαν ἴοσ μι Ὀ]1ςοα- 
εἰοῃ δὲ Μ|ιάβιυιηγηον, 1824, μα5 ποῖ γοὶ τηδὰθ 115 βρροδσγδηςθ; ποῖ πανίηρ οὐίδιηοα 1Π6 86ης- 
εἴου ἀπὰ Ὀἱοββιηρ οὗΓἹ ἰ6 ΗΟἷν ϑυποά. Νὸοτσ ἰ8 ἱξ ᾿κῶϊγ ϑοὸπ ἴο 866 ἴῃ6 ᾿σμΐ, ὑπ]6 88 106 
δΌΘΟΟΞΘΟΣ οὗ ΑἸοχαηάογ δεῖ ἰῃ {Π6 βρίτὶε ὈΥ ψπῖὶςἢ (μδὲ 1] υδίτίου τηοηθεςῃ τγᾶ8 συ!άοα, 
πθεῃ Ὧ6 οτάἀογοα [ῃς ἐγδηβίδιίοη ἰο "6 τπιδαθ.᾽" 7 80 ἴδτ δβ 1ἴ μ88 θθεμ ρυ] δῃρα, ἴπΠ6 Μο- 
ἄοτῃ Βιυιδείδῃ νϑγβίοῃ 5 βίαϊθά ἰο ἢδυς θη τϑοοϊνοαὰ ψῖῖ ὑπὸ ᾿ἰνο] 165ὲ σταιταἀθ, ὈοΙἢ Ὀγ 
ΟἸοσΎ ἀπά ἰαϊγ. 

Τ1|6 Καγεϊΐαπ 185 ἃ ἀϊαϊθοῖ βροόοκοῃ ἰπ πῆ ἔογπιοσ Ευββίδη ργουΐηςο οὗ Κδγοῖτα (ρατγί οἵ 
ΕἸπη]απά), δηὰ οοπιροιιμάρά οἵ τῃε ΗΠ υι55ϑδη δηὰ ΕἸΠπ 5} Ἰδηριαρσοθθ. Α ἰγαπδίδιϊοῃ οὗ ἴῃ 6 
Οο5ροὶ οἵ ϑ8ι. Μαιίιμεν ἱπίο 1πεβ6 Ἰαηριιαροβθ γ85 ρτἰπίοά ἴθ Ἐλυιβδίδη οἰαγδοῖοτβ, δἱ δῖ. 
Ῥειογδθυτρ, ἰη 1820. Α φΟρΥ 15 ἴῃ ἴπ6 Βτγιε δ ΝΜυδουτα. 

ἢ. Ογοαξ Κογεϊοῃ. 

ΤῊο Νὸν Τοβίδτηθπὶ ἴθ ἴῃ ἰδησυάρο οὗἩἉ Οτοδίῖα νὰϑ ἢἤτδε ρυ δῆ αἱ Τυδίηροη ἴπ 
155]. [Ιὲ νᾶβ ἰγδηβίδιεὰ ὈΥ ἴῃ ραβίοσ Τγυθοῖ, απ τὰ τορεϊηιοαὰ ἢ δοῦλα σΟΓΓΘΟ 018 
ὈΥ {πὸ ἐγδῃβίδίοσ, δὲ 186 88πὴ6 ρἶδοο, ἰῃ ἔνγο οςσΐανο υο]ιπηεβ, ἰῃ 1581-2ώ. Ἴδοβα θα 0 ῃ5 
ΓΘ ΟὗἉἨ Θχίγοιηθ Γαυ!γ. Το ἢγβὶ δαἀϊῖοη οὗ {π6 δηέσα στοαὶ Β.0]6Ὲ ἀρρθαγεὰ δοἱ Ὑ Ἰεπι- 
θυ ἴῃ 1584. ΤΠ Νεῖν Τοκίδπχθηξ ἰ5 {Π6 νϑυβίοη οἵ Τγαῦοσ. ὙΠ Ῥεοηίαϊευοι, ἔτονογῃβ, 
δηὰ ὕοοκ οἵ Εςο]οβαβιίσυ5, ασο ἰγδηβ᾽αιθὰ ὈΥ {π6 οἀϊῖοτ, σ θοῦ Παϊπιδίϊμυδ, 80 4150 
ντοῖρ ἴδ ρῥτοίδοο. 

ι Ὧν, Ηομάογβοη ΒΙΌ] οὶ ἘΠ βθαγοῆοβ, Ρ᾽. [08---105. [Ιπρρ. 106---110. ἢ6 ια8 ρίνθηῃ 
δροοϊπιθης οὐὗὨ {18 νϑυβίοῃ, τῖ ἢ νυ 80] ΡΠ] ο]ορσῖςαὶ οὔβουνδί! 8. 

3 Ὧρ, Ηδηδογβοη"ς ΒΙΠ]1ς4] Πθβθασοθβ, Ρῃ. 115, 116. 125.---127. Ϊπρρ. 119---121. 126. 
128----180., Ὠτ. Η. δε5 φίνϑῃ βρϑοϊπιθῃβ οὔ 86 Νοάοση Ευδδίαη νουβίοη, τ Ρἢ]ο] ορὶςαὶ 
ΤΟΙΏΔΥΚ5.. 

3 Αἀ]οτ΄ 5 ΒΙΒΠοέποοα ΒΙΒ] οι, ρασὲ ἷν. ρρ. 131, 182. 
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8. Ηιωισατγίαπ Κεγδῖοη. 

Τῆς Ηιηραγίδη Ῥχοϊοβδίδηί νουβίοη γ8 οχοσυῖοά ὈγῪ δϑροῦ (ϑγο]!, γο δνδι]ϑα 1ιτηβοὶ 
οὗ 1π6 ῥσϑνίοιιβ ἰαδοιιγβ οὔ Ψαίαῦυϊυβ, Ῥαρσηΐπιβ, Μυπηπβίον, Τγοιμ ]} 15, δὰ οὗὨἩ ἐπ Ψυ]σεῖο. 
11 να8 ἔἢγβϑεὲ ρυ ] 5 ηοὰ ἴῃ 1589, δὲ  γβοΐνῃ ; ἂπὰ β0 Ὀβθυθην δὲ Ηδιϑι, ἰῃ 1608 ; δὲ 
Ορρϑηῆοιῖσα, ἴῃ 1612 ; δὲ Ατηβίογάδῃ, ἰη 1645, 1684, δὰ 1685, δηὰ δἱ οἵα ρας. Οἵ 
186 οὐϊείοη ρῥυϊηϊοὰ ἴῃ ΗοΙαπὰ 1η 1717, ἴἤγοα τπουβαηἃ σορὶθβ ἃγ6 βαϊὰ ἴο ἤανὸ ὕθϑῃ ἰηΐος- 
ςαρίοα ὈΥῪ πα «}εϑι118, ἱπῖο ψῆοβο συδίοαν ΠΟΥ σγογα οοπηη θα, ἰο Ῥταυθηΐ ΔΗΥ͂ ι.36 ἔγοῃι, 
Ὀοϊηρ πιδάα οὗὨ ἴδοι. ὍΤΠοτα ἰ5 α]50 8 Ῥορίϑβἷι νϑυβίοῃ, τῶδάθ οσὰ ἴπο 1 αἴῖη Ψυϊμαίθ, ὈῪ 
σεοσζο Καὶ! αὶ, ἀπά ρυϊηϊοά δὲ Οοϊοβῃηο δῃὰ Ψιθπηδ. 

9. ῬΡοϊϊελ Ῥεογϑῖοπ. 

ΤΉγοο νουβῖοβ οὗ {πὸ δοσὶ ρίυγοβ παν Ὀδοη ΡῈ] 15Π6ἀ ἴῃ {π6 ῬοΪ 5ῃ ἰαησρυασο. Τῆο ὅτοὶ 
Ὑ,85 υπαροχίαϊοη ον {Π6 186 οὗ {πὸ Πουηδη!ϑῖβ, Δηα νγᾶ5 ΡῈ 0] 15ῃ6ἃ αἱ Οταοον ἴῃ 156]; το- 
Ῥγϊπιοὰ δὲ 106 βαπηθ ρΐδοο ἱπ 1577, 1599, δῃὰ 1619, δῃὰ αἱ οἴμοσ ρίδοοβιυ Το βοοοῃᾷ τνᾶ5 
τηϑάδ ὈΥ ἴπ6 ϑοοσϊηΐδηβ, πάθον [Π6 ραϊγοπαρε δη δἱ ἔπε ὄὀχρϑῆβο οὐ Ῥγίποθ ΝΊ ἢ ο1]45 Ἀδάσιν!! ; 
1 ψα8 ρυ] 5ηο0α δἱ Ῥίποζον, ἴῃ ἰυδηΐα, ἴῃ 1563, ἀπὰ 15 οὔὸ οὗ ἴπ6 τατοβδὲ θοοΐβ δυοσ 
ῥτὶπιθά, ὙΤΠϊ5 ἰγαηϑίδίοη ψγα5 σοργϊ πἰθα δ Ζαβίδυ, ἱπ 1 ηπδηΐα, ἴῃ 1572. ὍὙπὸ τἢϊγὰ 
Ῥο βἢ νοσϑίοη παβ τηδάρ Ὀγ {ῃ6 Ιϊοίοτπιοά οὐ (]νι ηϑίβ, ἴῃ 1596. ΑΔ ἰγδῃβίαΐϊοη οὗ {μ6 
Νεν Ταβίαπιρηΐϊ ἰηἴο ἴπὸ δ άεο- ῬΟ] 158} ἀϊα]οοῖ (τ ὨΙ ἢ 15 σρόκθη ὈΥ ἰδ }6νγ8, ἼΟ δγα ὑοῦ 
πυσθσου5 ἰῃ ῬοΪαπά) 85 "δὴ πηδᾶάθ ὕγ ἴῃς ον. Ν. δοϊοιηοῃ, δ ἴῃ ὄχρϑῆβο δηὰ υπάοσ Πα 
Ραϊγοπαᾶρο οὗ [πΠ6 Ἰ,οηάοῃ ϑοοί ον ἴῸΣ ρτοπιοιηρς ΟΠ γβεἰδηϊέν ἀπηοηρ [86 965; 10 τν 885 ρῥυϊηϊοὰ 
πη. 182].2 ΑΔ ἐταπϑβἰδίίοη οὗ [π6ὸ Νοιν Τοβιίδτηθηΐ ἰηΐο 86 Ἰαυρσυδᾶρο οὗἁὨ δαπιορίξα, ἃ Ῥτονίηςο 
οὗ Ῥοϊαῃά, ννὰβ ργὶπῖρα ἴῃ 1820, δὲ {π6 ὄχροῆβε οὔ ἐπε Ευιβθίδπ ΒΊΡ]6 ϑοσίοῖγ, τ ἢ 16}} νν85 τὸ- 
ῥτϊπίοα δὲ ΤΊ] Ζοο, ἰῃ 1884, ἴῃ 8νο. 

10. Βολοηιίαῃ εγϑβῖοηῃ. 

Τῆς ἤτβε Βομποιιίδη ἰγβηϑ᾽αίϊομ ντ88 τηϑάθ ἔγοπι ἔμα Γ,βη Ψυ]ζαῖθ, δπὰ τσᾶ5 ρυ ] 5ποἢ δὲ 
Ῥταρυο ἰὴ 1488.(. Το οἰδοσ, ἴοσ {Π6 86 οὕ ἴ1η6 Ῥτγοιοςίδηιβ ἴῃ Βοβοιῖα, τνᾶβ τηδά δ ἔγομι ἴῃ 6 
βϑογθά οὐἱρῖπαὶβ ΌΥ Αἰρογὶ ΝΊοοΪαὶ, Φομη Οαρὶῖο, 1Ξαἰδῃ Οορο]ἶα, δὰ οἵμοῦ Ἰθαγπθα γοΐοττη- 
6.5, δἴ {Π6 ἜΧρθῆβα οἵ (μ6 ὕάγοι Ψόθη Ζογοιίπηιβ, [1 τσαβ ρυ ] 5ῃθαὰ θείνγθαη {116 γβαγβ 1 579 
απ 1593, ἴῃ 815 αυδτίο νοϊιιπηεβ, τ πουϊΐ ΔΩ ἱπαϊσαίίοη οὗ ἴῃ ρ]866 σθοτα {ΠΟΥ Ὑγ6ΓΘ 
Ρτϊηοά, νοὶ 15 ΘΙ ρΡΡοΞβΘα ἴο αν θη Κι γα]. 

11, ᾿οκιαΐο, οὐ οάετπ Οτοοῖ Κογϑδίορ. 

(1.) Ἦ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ τοῦ Κυριον καὶ Σωτηρος ἡμων Ἴησον Χριστον 
Διγλωττος, τοῦτ᾽ ἐστι, τὸ Θεῖον᾿ Αρχετυπον καὶ ἡ αὐτοῦ δεταφρασις εις Κοινὴν 

᾿Αἰαλεκτον, μετα πολλῆς ἐπιμελειας διορθωθεντα, καὶ νεωστι μετατυποθεντα. 
Ἕν Λονδινῳ .. .. ἔτει... « α΄ ὦὠ ( [1810]. 121ηο. 

(2.) Της Παλαιας Διαθηκης 'Απαντα,᾿ εκ του “Ἑξραΐκου ᾽Αρχετυπου εις Κοινὴν 
Διαλεκτον μεταφρασθεντα. Ἐξ Λονὸδρα. .. «ἔτει α΄ ὠ' μ' [1840].. ϑνο. 

Τῆς Ἐοχηδὶς 15 ἃ οοττυρίίοη οὗ ἴΠ6 δηιίθης Οτοοῖ, 50 στοαὶ ἱπάεοά, {Πδῖ, σοτηρατοά τ] ἢ 
16 Ἰἰαϊίον, ἰἃ τὴδυ Ὀ6 Ῥτοπουποραὰ 8 πον ἰδηρίαρο: ἰζ 15 δὲ Ῥγθβθηΐ ἰὴ βθηθγαὶ 156, ὈΟῈΠ ὅῸΓ 
υΥϊτρ δηα σοηῃνογβαίίου, ἔμ δηϊθὴς Οσθθκ Ῥοὶηρς υδοὰ 50] εν ἴὸσ δςοϊοε βεῖο8] ΔΠΆ:1Υ5. 
Ἰηῖο {818 ἰδηρυάρα ἴβε Νον Τοβίαπιεπί τγὰ8 ἰσϑηϑίαιθα ὈῪ Μαχίπηυβ ( Ἰ]ἰογρὶ, πὰ τγὰς 
Ῥτἰπίεά δὲ ὅδπενα ἴπ 1658, ἰἢ οπα ἰασβα αιδτίο νολιτηθ, 'π ἔσο ΘΟ] Πηη58, οἣΘ σοῃίαἰηΐηρ ἐπ 6 
δηϊοηΐ, αἀπὰ ἴπῸ οἶπον {π6 τηοάογῃ Οτοεὶς [{ τῦᾶβ ρυθ] 5ῃοα αἱ ἴπ6 Ὄοχροηῆϑε οἵ {πὸ τῆθη 
Ἰὐπϊιοὰ Ῥτονίποθβ, ἀροῦ [Π6 50]Ποἰταίῖοι οὗὨἨὨ Οοτποὶ 5 Ηρα, ἘΠΘΙΣ ἀπι άϑεδάοῦ δὲ (οπβίδηιϊὶ- 

"ΠΑ ΘΟΡῪ οὗἉ [Π]5 ἐγαῃβἸδιϊοι 18 1η {Π6 Εογαὶ ΠΑΡΓΑΤΥ ἴῃ τΠ6 Βτι 5} Μαβοαπ; ἀπά ἔμεσε 
15 Δῃοῖδον 'π (π6 ᾿ῦτατγυ οὐὗὨ Εδη] ϑρθηςθγ, ἢ ]οἢ 18 ἀθβουροά Ὀγ Ὠγ. Ὀϊράϊη, ΒΙΌ. ϑροῃς. 
το. 1. Ρρ. 85---89. 

5 Τιηϊτίθομι Εοροτί οὗ {πε Ἰνοπάοη ϑοςϊοῖν ἴον ρτοπιοῖπρ ΟΠ γ δ. ΔΠΙΕΥ αιηοης {πὸ δ ον, 
Ρ. 8. 
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πορὶο. ὙΤηδ Οτροῖκβ, πόυγενοσ, ἀϊὰ ποῖ τοοοῖνο [Ὁ τ ἢ ταοἢ ἕανουσ. ΤῊΪΒ γβηβ  δίοη ττᾶ5 
τορτιἱοὰ δὲ ]οπάοη ἴῃ 1703, 'π μα νοϊυσπὸ 1 ζτηο., ὈΥ ϑοσδρῃϊῃ, ἃ τοοηῖκ οὗ Μιιγίθης ; 
Ὑἴο ρῥτγεῆχοα ἰο ἱΐ ἃ ργεΐδςε, ψῃιοῃ σάνε ΟἨποα ἴο ἴπ6 στϑοὶς ὈΙσῃορβ, ρῥϑγιϊουϊατὶγ το {Π6 
Ῥδιγίδσοῃ οὗ (οηβίδηςθορὶθ. ΒΥ 1}15 Ἤογάογ 1 “58 σοτωτηϊοα ἴο ἴΠ6 ἤαπιο5ς. ΤὮο οαἰτίοη οὗ 
1703 (νιίςῃ, ἴῃ σομδοάυθποα οὗὨ [815 ΒΌΡρ τ ββίοη, 885 ὈθοΌση6 ΘΧΊΓΟΠΊΘΙΥ ΓΆΓΘ) τπγ85 σοργιηἰθα 
ἴῃ 1705; δπά ἱπὶ ἐπδῖ οἀϊίοη τμ6 ΟὈ) ΘΟ. ΟΠΔ 016 ραβθαροβ 'ῃ ΘΟ ΘΡ 5 Ργοίδσθ σοσγα οτηϊ θά. 
Α πιοτὸ οοστοοῖ οαϊίοη οὔ ἴξ νγα58 ρυϊπίθα εἱ Η141]6, ἴῃ ϑαχοηυ, ἴῃ 1710, ἴῃ οπ6 νοϊυ πη 1 2π|0., 
πάν ἔπ ραΐτοπαρο δπά δὲ ἔπ 6 οχρθῆβε οὗ ϑορῃϊα 1,ουΐβα, Θυθθη οὗ Ῥγυπκβῖδὶ Ετοτῃ (δὶ5 
ἰαβὲ οἀϊιίοη να ργϊηιοά (Π6 ἱπηιρτοββίοη οχοουζοα δἵ {πὸ Ἄὄχρθῆβο οὗ ἔπ Βγτ18} δὰ Βογοῖΐ τι 
Βιυϊο ϑοοίοεγ, ἴῃ οπθ τπϊοῖκ νοϊυτης 12τηο. (Ἰμοπάοῃ 1810), τς δηζιοηξ δηἀ τηοάθτῃ Οτοοῖ 
Ῥαΐηρ ἴῃ ρϑγδ]]οὶ οοϊμτππβ. Τὸ {μὶ8 οαἀϊτοι ἴπε ρδιγίδγος οὗ Οσοπείδηεῖπορ]α σαν ἢἷδ ὑπαυά- 
Ἰθοά ἀρρσγοραίου." Π τοραγὰ τὸ ἔμο ΟἹά Τδοἰατηθοῖ, τπουσῃ 1πΠ6 θοοῖκ οὗἨ 54] π|8 ννᾶβ 
ἐτδηβίαϊοά ἱπῖο Πουγεῖο, δπὰ ργϊηϊθα δὲ  απῖςα ἴῃ 1543, δπὰ {π6 Ῥεηϊδίουο (ΌΥ πὸ (76τ»γ8 
αἱ (οηβίαπεϊπορθ) ἴῃ 1547, γοΐ Π0 ἐπέΐγε νϑυβίοῃ οὗ ἐπα ϑοτιρίυτεβ νγϑβ δχίβῃς ἴῃ τηοάθγη 
Οτϑοῖκ, ἀπεὶ] τΠ6 δτοδτηδηάτι6 ΗΠδγίοη (τ οτα 6 σοπογαὶ κυ βταρα οὗὨ ἴμ6 Ἰρασηθαὰ Οτοοβ8 
ΘΟΠΟυγΒ ἴῃ ΓΟργοβοπίϊηρ 88 θοβῖ αι] θα ἴον {{π6 ἴδδβὶς )} υπαογίοοϊς ἤγβὶ ἴοὸ ῥσγθρᾶγα ἃ ΠΟ 
ἐγαηϑ)αιΐοη οὗ πὸ Νοὸν Τοβίατηθηῖ, ψ ἰο 85 ρτὶπίρα ἰπ 1830, Α πεν ἰγαποἰδιίοη οὐὨ π6 
ΟΙά Ταβιαπιοηὶ ᾿πο ταοάοσῃ Οτοοῖς ψγα8 οοπιρεἴοα ἴῃ 1837, ὈγΥ ἔα ον. Η. 10). 1ἰθονρβ, 
Μ. Α., νεῖν τὴο αἰά οὗ {πὸ Ἰσασπθα ρτοὔρβεον Βδῃι045, εἰ ἰῃδὲ εἶσωθ αἰγθοῖοσ δπα ρῥγοΐδϑβϑοσ οὔ 
ἴα Οτϑοῖς Ονυτηπδβίυτη οὐ ἴΠ|6 1σ]απὰ οἵ ὅγτα. [{ νγὰ8 ῥτὶηϊραὰ δηὰ ρυθ] 5ηδὰ ἴῃ 1840, ἴῃ 
1844 4 τονἰβίοῃ οὗ ἔπ τιοάοτη Οτθοὶς ΒΙΌΪ6 νγα8 οοτηρ]εῖϊοὰ Ὀγ Μγ. 1θονοβ δηὰ [ιἷβ οοδ}- 
ἴογβ, ὈσΙΠοῖρΑΙγ ργοΐδβδος Βαπῖθας, γοοῖου οὐ {π6 ηϊνοῦβιν οὐ Δεμθηβ, ψ ῃ]οἢ τὰς ῥτιηϊοά 
αἱ Αἰποηβ; ᾿ψΐοσο ἃ πον οἀϊτου οὗἩ 1Π6 πηοάοτη Οτροῖς Τοκζατηομὶ νγᾶβ σοιῃρ]οἰοα ἴῃ 1844,---- 
81} δὲ 18 ὄχρεῆβε οὗ [πὸ Β τὶ εἰβῃ δὰ Εογοῖρῃ Β16]6 ϑοοίεῖγ.ὅ ᾿ 

19, Πζαϊϊαολίαη ἸογδὶοΉ. 

“« Ῥχονίους ἴο 1π6 γεατ 1648, ηο ρατί Οὔ Π6 ϑοτίρίυτεϑ δαί βίβα ἴῃ [ἢ 6 Ὑ7 Δ] ]86}}18}} ἰδηρίασο, 
(π6 Οτθοὶς οὐ βοϊανοηὶς Ὀεὶπρ υϑ6ὰ ἴῃ 1Π6 οἰπγοῖ Βογνίοθ, δηὰ 1Π6 ὌΠ] Β10]68 ἴῃ 86 σσοτα ἴῃ 
{πόδα ἰδηριαροβ; δὲ ἴῃ {1Ἰ8ῖ γεαγ {86 [ΑΙ] Δο 4 Π] Νονν Τορίδπηθης νγ88 ρτϊηἰο δὲ Βεῖστγδαβ." 
ΟΥ μος Βιυϊα ἔουν οἀϊτϊοηβ αν ὕθθη ρχίηϊεά ; δἱ Βυκμαγοβϑῖ, ἴῃ 1668 δηὰ 1714; δι Β]δ]ο, 
ἴῃ Ὑτδηβυϊνδηὶα, ἰῃ 1795 ; δηά δἱ 5ι. Ῥοίουθθυγρ, ἴῃ 1819, “Τῇ ἰταπβίδιίοη τᾶ τηδὰθ 
ΒΥ ἴα Μείιτορο! ἴα ΤΠδοάοβίυβ, ὈῪ ογάογ οὔ 70. δεμογῦδα ἸΝοϊνοάα, ἃ ῥτίηςε οἔὗἉ ὙΥ Δ] ]δο ἢ ἷδ. 
πη οἀϊιΐοη οἵ ἰῇς Νὸν Τορίδτηθηξ νγὰβ αἷϑο ρμγίηϊοα δἵ ὅ:. Ῥοίογθθιγρ, ἴῃ 1817. Τῇ 
πυτῆδοσ οἵ ρούβουβ, ΟΥ̓ μοπὶ (818 Ἰαησύαρο ἰδ βροίκβη, 15 οϑεϊτηδίθα δὲ ΠΘΑΥΪΥ ἔσο τα] ΟΠ." ἢ 
Τὴ 1898, δὴ οαἀϊίίοη οἵ τπ6 Ὁ Δ Ιαοίδη Νονν ᾿Γοβίδτηθηϊ ὑγ85 ΡΌΒ] 18η64, ἔτοτη ἃ ΠΟΡΥ͂ διγηποά 

ΒΥ (δα ποϑ45 οὔ τη6 Οσθὲκ σμυσγοῖ ἴῃ [86 Ῥγονίηςο οἵ ΨΥ ΔἸ ]Δο μα ; 1τ σοπδὶβιοα οὗὨ ἴουν τθου- 
εὐπὰ οορίε8. ΤὨΐβ ἱπιροτίαπε νγοτὶς υγᾶβ Ὀγου σις οὐδ ΟΥ̓ Ρογπλίββίοῃ, διὰ δὲ πὸ ἀεβῖγο οὗ [Π6 
ννΐοῃορβ οὗ ὟΥ δ ]δομίδ, δηὰ ὑπάογ {π6 βαποίίοῃ οὗἉ {Π|6 βΌΨΘΓΠΟΥ οὗ τπᾶὶ ρῥγϊποῖρα ἐγ. 

13, 14. Βεϊσατίαηῃ απά ϑεγδίαπ ῬεγδίοΉ8. 

ΤῊ Οοερεὶ οἵ δι. Μαιμονν νγᾶ5 {ταπϑίαἰοὰ δηὰ ργιἰπίοά ἴπ (Π6 Βεισατίαπ ἸδΏσιαρο, δὲ 

5ι. Ῥοίεγβθυγα, ἰπ 1828; θὰῖ ἀοιιθῖς Ροϊηρ οηίοσγίαϊποά οὗὨ [86 σοτηροϑίομου οὗ τὰ ἰγϑηβ- 

Ἰδίοτ, 115 δασίμιον ὑσορτεβα τσαβ ἀἰβοοηιυοὰ., [Ια 1838, Βονγθνοτ, δῃ βοσυγαΐα νΘΥΒΊΟῚ ΟΥ̓ {πΠ6 

δηΐϊτο Νον Τεβίδιηθηὶ τνα8 ῥτϊηϊοά αἱ ϑιηγγπα, πη ἀογ [86 βυ ροσὶ πιθηάδησο οὗ Νῖν. Β, Βαυκον, 

τὰς δοοτοάϊἐοὰ ἀροηὶ οὗ τμ6 Βυιτἰ5ἢ ἀπὰ Εοτεῖρῃ ΒΙΡὶ6 ϑοςιοίυ ἴοσ {πὸ Τυτγκίϑ Εἰ πιρίτο. 

ΤῊδ δεγδίαη νοτβίοη οὐ ἴπ6 Νὸν Γοβίδιηθηῖ, ψ Ὠοἢ γὰθ Ἔχθουϊοαά βοτὴθ ὙθΆγβ βίηςθ, Ὀϑίηρ 

ἀεοταθά υπῆξ ἴοτ (86 ρσϑββ, {πὸ Ἐτιβδίαπ ΒΙ0]ς ϑοςϊοῖν οηραροᾶ 8 παῖϊνο ϑυθῖδη ἴο ὑπάεγ- 

ἴᾶκο ἃ ποῖ ἰγδηῃβίδιΐοη, ἴμ6 ρτιηίιης οὗ ποῖ γ)85 οοτηρ]οίρά ἴῃ 1825; Ρυῖ, οσἱηρ ἴο ἴ86 

φοεεαιίοη οὗ 186 ϑοοὶθιγ᾽β ορδγδιίοηβ, ἴῃ ἀϊβισι δα τίου οὗἩ (86 σορὶεβ μιᾶς ὨΠΠογίο ὕθοῦ τὸ- 

ἰωγάρα, 

ι ΒυιονΒ Ηοτγᾳ ΒιΡ᾽ σε, νοὶ... Ρρ. 177--- 179. 

3. Ονὑϑη Ηἰβίοσυ οὔ {86 Βυειδἢ ἀπὰ Εοτεῖϑτι Β10]6 ϑοςϊθίυ, νοΐ. ἰϊ. Ῥ. 358. ποίε. 

3 Τηϊγιγ-ῆτει Ηδροτί, Ρ. χἰϊχ. Τμιτγοι εἶτά οροτῖ, Ρ. [χἰϊὶ,-- Βογίγ-βτβὲ Βεροτί, 

ΡΡ. χεῖχ. 6. 
4 Ὧν. Ηδηάοσβου 5 ΒΙιΌ]ςα] ΒΘ βοασοῆοβ, ΡΡ. 249, 250. 

5. Τηϊτιγοίουγίῃ Βοροτῖ, Ρ. ᾿ν. 
4 Τ0ϊά. 
7. Ὧγ, Ηροπάογδοη᾽ 5 ΒΊΌ]1οαὶ ἘΠ βθάσοῖθβ, ΡΡ. 262, 269. 
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1ὅ. Ποπιαμοδο Κεογϑδϊιοτ. 

ΤΠ Πουηδηοβο ἰδηρυᾶσεα 18 ἀϊνίἀοἀ ἰηΐο ἔνο αἰαϊθοίβ, ἴπῸ Ολεγισείδολε ἀπὰ 7, αἀϊπίολε. 
ΤῊΘ ἰοστηθσ 18 βροίκθῃ ὈΥ {π6 ἐπ) ἴδηι οὗ {πὸ Ἐπρδάϊηα (ὁπ οὗ ἴδε Ἰοδίοβε νδ}]ὸγς ἴῃ 
ϑνν  Ζου]δηᾶ, θοσγαθγιηρ οὐ ἴΠ6 ἼΤ Ὑτο}} ; 1Π6 Ἰαϊίοτ, Ὀγ {πΠ6 1δά 5, 110 τοδῖ 6 οι 1116 σοῃἤη65 
οὗ [Ιἰαἰγ. Ὅρα ϑοτγρίυγοβ τσοσο ἐγϑηβιαῖοι ἰηἴο {π6 ΟΠυγ  βομο ἀἰαοοῖ, δπὰ ρΡῸ}15}16α 1π 
1651, αἱ ϑοῆυοὶ, α ἴοτψῃ οὔ ἴῃ Πονοῦ Επρσαάϊπο, ἀπά 1ηἰο {πΠ6 1,δάϊηῖοῆα αἱ (οῖτγο, ἰῃ 1719. 
Ἑἀϊιίομβ οὗ οι {ἢ 686 νογβίοηβ ᾶνο Ῥθθὴ ργιηϊοᾶ Ὁγ ἴπο ΒΡ Ϊα ϑοοϊοῖν δἱ Βαβὶθ, δἱάἀθὰ ὃὕγ 
1η6 Βυίτ ἢ δηὰ Εογείχῃ ΒΙ0]6 δοοίοιγ ἴῃ 1 οῃάοη. 

16. Τιωγλιδλ ΚεογδὶοΉ δ. 

Ιπ 1666, πε Νειν Τεβίδπηθηϊς γὰ9 ῥυϊπίθα ἴῃ ΤΌτκιβῃ αἱ Οχίοτα : 1 νγὰβ ἰγαηβἰαιθὰ ὉΥ͂ 
Ὅτ. 1ἀζάγιιβ ϑϑαπηδη, δη σ88 ΡῈ δηθὰ δὲ (Π6 1οἷπε ὄχρεϑῆε οὗ {π6 Ηοῃ. Βοροτγὶ Βου]ο, 
ἀπὰ οὔ {πῸ Τονδηῖ οὐ ΤυγκοΥ Οομήρδην οἵ 1 οπάοῃ, ἕο {πῃ »οποῆϊξζ οὗ ἴπ6 ΟΠ γιβεδηβ. ἴῃ 
Τυγίκον, ὈΥ ψῃοπὶ 11 Μγὰβ ΨΟΥΥ ρται Δ} Ὺ τοοεῖνθα. [Ι}ἢ ἴπΠῈ6 5816 ΥΘΆΓ α ἐγϑηῃβίδίΐου οὐ ἴΠ 6 
ψῇο]6 Βιδὶο ἱπίο τ1πὸ Τυτκιβῃ Ἰδησυάρα 85 σοπιρ]οἰοα Ὀγ ΑἸθοτγίυς Βοδοοβίευ, θεῖον Κοσῃ 
ὈΥ [15 Τυτκ 5 πρπλο οὗὨ ΗΔ]: Βου, βἤτϑὶ ἀγαρουηδῃ ΟΥ Ἰηϊογρτγοῖογ ἴο ἰῃ6 Ῥοτίε. Ηδ υπάοτ- 
ἴοοῖκ 115 ἀγάυουβ ννοτῖκ δὲ [6 γτοαμοβί οὗ [Π6 σο]ουγαίεα 1, ονίη ῬΆσΏοσ, δἱ τπδὲ εἰτὴς διηρας- 
58 ἀοΥ ἔγοπι Ηο]]δηά, δηὰ Ὠὶς ἰγαπβ]δι!οὴ 85 βϑῃΐ ἴο 1, γάεη, οογγοοίοα δηὰ γοδάν [Ὁσ {Ππ ῥσεββ. 
Ηδοτα ἴὲ ἰδ ἀπὲ} 1814, νσῃοη {π6 ον. τ, ῬιηκΚογίοη, πανϊηρ δβοογίδ "θα 115 ναὶ, σοοοση- 
ταθηαρὰ ἰξ το ἐπ Β:1 15} αηὰ Εοτοῖσῃ ΒΊ0]6 δοοϊεῖγ. ὙΤῆ ουταΐοτς Οὔ 6  ν υβιεν οὗ 1,ογάθῃ 
μανίην σοβαρά {6 τηδηιβοτιρὲ ἴο 15 ὀχσο] )θηοῦ Βάτγοη Ἄοη ὨΐοΖ, δἱ {Ππᾶἰ εἶπα ΘΟ 56 }]ῸΓ 
οἵ Ἰεραιϊίο ἴο ἔπ οουγὲ οὗ Βοτ] μα, 115 ἀἰδιϊηρσουῖς θα βοῃοΐαν ἀδνοίεοα τπ6 ἰαβὲ ἔπῦὸ γοϑαγβ οὗ 
Ὠἷδ Π1ἴπ ἴο 118 τονϊβίοη, διὰ ἴο δ ρογι θη ϊηρ [6 ρσχιεῖης οὗ. Οα 8 ἄδοοραβο, ἴῃ 1817, πὸ 
εὐἀϊείηρ; οὗ (ἢ]5 νογβίοῃ τῦᾶβ πηάεγία θη ὃὉγ 4. Ὁ. Κιοβέτν, ργοίοεςου οὔπ Οτιθηΐαὶ Ἰδησυδρος 
αἱ Ῥατὶβ: δηᾶὰ ἱπ 1819, ἴῃς. Νὸν Ταοκίδιηθηϊ ντᾶ8 βηϊ5ιο. 5 Ὑη6 ῥγίητησ οὗὨἩ (πὰ θηιῖγο 
Τυγκίο ΒΙΡ]6 τνᾶ5 σοιηρ]οῖοά ἴῃ 1898, δηὰ [185 δοσυγδου 865 θθθη δέζοδιοα Ὀγ ἴπ6 δον. τσ. 
Ἡρηάογβδοη, το μαὰ (ποῖ ψίϊποιιξ γοᾶ501}} οὈ]θοίθα ἴο Βοπια ρϑββᾶρος ἴῃ 86 ἤτϑί οαἀϊτίοη οἴ 
{6 Τυτικῖβῃ Νονν Τοοίαηθης. [πὶ 1826, δὴ οαἀϊίίοη οὔ ἴπ6 Τυτγκιϑὶὶ νούβίοη οὗἩ {π6 Νονν 
Τεκίδιηοηξ, δηά ἴῃ 1827 οὗ ἴΠ6 Βοοῖίκς οὗὨἩἉ Ῥεβδϊπιβ, ἴῇ ατϑοῖς σΠατασίουβ (σοτηση ον οδἰ] δα 1116 
στγαςο- ΤυνκΊ5ἢ}}) τὴῦϑβ ργιπίοθα δὲ 1βίδιαροι, οὐ ΟὉοπβίδητίηορ]ς, ἔοτ {Π|| 56 οὗἩ ἴμοβο (τ βεϊδη 
Ὠδίϊνος οὐ ΤΌΚΟΥ ὙΠῸ τ156 ἴΠ6 Οτροῖς οΠδιδοίοσθ Αἱ σοργῪ οὗ ἰξ 15 ἰη 1π6 1ἰῦτασυ οὗ τῃ9 
Βτιεϑῃ ΜΙ Βοπ,. 

ΤΠο ἔνο Ῥοοΐβ οὗ Μοβοβ, {π6 θοοὶ οὗ Φοβῆυα, απὰ {πὸ Νοὸν Τοβίαϊηθηί, τσοσὸ ἰγδηβίαιδα 
ἱπίο δι 15 οαἰ ρα {πὸ ρίαὶπ Ταωγἀϊδα ἀϊαϊοοῖ, ἀπὰ ρυ] βῃρα αἱ Αϑβίγδομδι ἴῃ 1825. ΤῊΪ8 
νΟΙβΙΟΩ 85 Ἔχοουίοα Ὀΐ {πΠ6 δον. ΨΦοῦπ Πιοϊκβοῦ, τι 55] ΟΠ ΤΎ ἔγοτι ἴΠ 6 β'οοί!θ ΜΙ ΞΒΙΟΠΔΥΥ 
Βοοιοίγ, δὲ Αβίγαομδῃ; νῆο, ἴῃ Ἔχρουζίηρ 1, ἀοτνθα οββθιῖαὶ δϑϑοιβίδηςα ἔγοτα ἴῃ ρσχοοθαϊης 
νογβίοη οὔ Ηα]ι Βεγ." Α οοργ οἵ {Π|8 ρίαϊπ Ταωγλίελ νουβίοι 5 ἴῃ ἰ6 ΓΠὐἰῦτασυ οἵ τπ6 Βτ5ἢ 
Μυβουπυ; δηῃά 4 νϑγβίοῃ οὗ δῖ. Μαι)ιονν 5 οβροὶ μὰς ὕοθῃ ρῥυπίοα ἴῃ ἐπα Τιγοο- Ταγίδσ 
ἀϊαϊοοι." Ξ 

᾿ Ονου᾿ 9 ἢ βίου οὔ [6 Β10]6 δοοϊοῖγ, νοΐ. 11. ρῃ. 13,14. 257. 5600. ϑϑιχίθοπιῃ: θρονὶ 
οὗ τς ϑοοίοῖγ, Αρρομπάϊχ, Ρ. 17. ΑἸἹΡοτῖυ5 Βουοοβκυ σγαϑ θόγῃ ἴῃ Ῥοϊδηὰ ἴῃ τῇ6 ὑερίπηὶης 
ΟΥ̓ {Πα κανθηΐϊθομίῃ σθηΐυτυ. ἌΏ116 ἃ γουῖί πὸ τᾶς βίοϊθῃ Ὀγ τὸ Ταγίαγθ, δηα βο]ά ἴο {π6 
Γυτκα ἰὼ Οοηδίδηϊηορ]θ. ΒῪ ἵδποῖὰ 16 π'Ὰ5 δἀποαίοά ἴῃ [Π6 Μο)δπιτηοάδη [1 1ἢ, πα ΠΏ ρθα 
Πα στον ἃρ Ὀθοδῖηο ἤτϑι ἀταρογηδῃ ΟΥ ἰγαπείαῖου ἴο ΜΙ αποπποῖ οσ Μοπαπηπιοα ΓΝ, Ηἰ5 Τυτὶκ- 
15}: πδῖίπθ τγα8 Η4}} Βου. Ηδ υπάρτβιοοα πονομίδοη ἰδησυδζοβ, δπα 15 βαϊὰ ἴο ἴᾶνο Ξ5ροῖθῃ 
Ἑτοποῆ, Οσογιηδη, δά Εηρ 5 ἢ τΠ6 ΠθθηοΥ οὗἩὨ ἃ παῖϊῖνθ.Ό [Ὃ πὸ ΕὩρ]ἰ5ἢ Ἰδησιάρο 6 
τδ8 στον δἰἰδομοα ; πὰ δ {π6 γτθαυοβῖ οὗ Νῖν, Βου]ε γαῃβ᾽αϊθα ἐμι6 οδίθοίβτα οἵ 86 Ὁ υτοῖ 
οἵ Ἑπρίαπά ἱπῖο ΤυγκῖβΏ. Ηδ 8150 σοπηροβθα βενεῦγδὶ ὑγοτκ8 Ὠἰταβοὶ ἢ, βονογαὶ οὐὗὁἨ τ ΒἸσἢ μᾶνα 
Ῥϑοπῃ ρυθ] 5 μοά : θυῖ δἷ8 στοδῖ σοῦ Κ τγᾶ5 ἔπ (γϑμβ]δίίοη οὗ ἐπ βεγιρίαγοβ, αρονο ποίϊςρα, 
ΒΟθΟΟΞΚΥ 8150 νγοῖθ ἃ Κ,ἸΔΙΠΤΩΑΓ ἀπα αἰϊοιίοπαγυ οὐὗἁὨ {πὶ ΤΌτΚΙδἢ ἰαπσυασο. Βῖ ἴΐ ἰ5 ποῖ 
Κηονὴ τπδὲ ᾽85 Ὀδοοπια οὗ ἴδοτῃ, ἀπά οὗ δα στο σδιθο θὰ. μὶς νοηήογῆι πη 10- 
ἰοπάοὰ ἴο δανοὸ σοϊυγηρά ἰηΐο ἀἶ6 θοβοπλ οὗ ἴπ6 (υτιβεϊδη Ομυτοὺ ; δῖ ἀϊοά, "οΐογθ 6 δο- 
σοτηρ θά Ὠἰβ ἀοεῖστη. Ονθηβ Η!βι, νοἱ. 111, Ρ. 14. "οίε. 

8 δὀρρ (πὸ (οἰ οσείοη οὗ Ποσμπιλοηῖβ τοϊαίϊνο ἴο ἴπ6 Τυτὶο 8 νογϑίοη, ἴῃ {πῸ Ὑπαπίιοῖὶ 
Ἀδροτι οὗ (86 Βτίεἰϑῃ δπὰ Εογείρσῃ Β.0]6 ϑοςϊεῖγ, Αρρεπάϊχ, ρρ. 124 ---1 55.} 

3 Τυοιγ-ουγι Βοροτῖ, Ρ. χχὶχ,, δηὰ Αρρεπάϊχ, Ρ. 161]. 
4 Νον Βαριεϊειὶ Μίδα! απυ, νοἱ. 11, Ρ. 589. 
δ ΤὨΪϊτιγ-ϑοοομα Ποροτί, ῥ. χὶν!, 
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17. Ρογέμσιιοθε Κογβίοηδ. 

πη 1681, {πὸ Νονν Τοβιδηιοηΐ ψγ858 ρτιπίοα 1 16 Ῥοτίυσιοδο Ἰδηριαρε δὲ Ατηβίογάδτῃ ; 
δηἋ 5Ξοῖὴς ρογίοῦβ γοτο ρῥγϊηϊοά ἴῃ τ6 ἰὈΥΠΊΟΓ ρατὶ οὗ ἴΠπ ἰαδὲ σοπίωτυν Ὀγ {πο Δ 155] οπασῖοβ 
δαἱ Ττδπαυεῦασ. Α Ῥογίυριιοξα νεγϑίοη οὗἉ {πὸ ΟἹἀ Τοβιασηθηΐ, Ἔχοουϊοὰ Ὀγ “2080 Ἐοττγεῖσα 
ἀ᾽ ΑἸπηεῖἀα δπὰ “δοοῦ ορ ἄθῃ Ακίοτσ, τνὰβ ρι}}15Ἰοὰ αἱ Βαίανϊβ, ἴῃ 1748 ---58, 'ῃ ἴττο υοϊυτηθ8 
Βνο. ΤΠοεα ψοτὸ Ῥγοϊοβίδηξ νουβίοηβ. ἴῃ 1781, Απίοπὶο Ῥογοῖσα μι} 15η θὰ ἃ Ῥοτγέυσιοεβα 
νοσβῖοη οὔτ Νὸν 7οείπιηρηΐ, δὲ {,|500Ὁ ; απὰ ἴῃ 1782, ἴῃ 6 φηῖτο Βι0].θ. ΤῊΪ5 ἐγδῃϑδιϊοη 
ὶς τηδάς ἔτοπι ἴπ6 Νυϊραῖο 1, δἰ νογβίοη, δηὰ ἰπ 41} ἀοοίτγι πα] ροϊπῖς 15 ἴῃ απίβοη Δ τη 6 
σματοὴ οὔ ἤοπιο, Νὸν δηά σον βοα οὐϊιϊοηβ οὗ Ὀοῖῃ ἴῃ 656 Ὑθγβίοῦ5 ΟΥῸ ἴῃ [Π|6 Ῥγοβθ5 δὲ 
1λϑῦοη ἴῃ 1845. Αποίπον Ῥογίιναοςο ἰγαηβιαιίοπ οΥἔἩ (ἢ ΒΙ0]6Ὲ γᾶς υηάογίδκοη ἕο τπ6 
Τυιϊηϊασίδη ΒΙΌ]6 δοοιοῖγ Ὀγ πε ἴον. Τόσα Βογςα, Μ. Α., ΌΥ ᾿νθοσα ἃ βοςομα βἀϊείοη οὗ 
(ἢς Θοδβροὶ οὗὨ ϑδιηὶ Μαϊῖπον τπτᾶ5 ρυ δ] ςῃθα αἱ Τοπάοῃ ἴῃ 1845.1 

18. Αἰδναμίαῃ Μεογείοπῃ. 

Ἡ Καινη Διαθηκὴ του Κυριου και Σωτηρος ἧμων ἴησου Χριστου Διγλωττος, 
τουτεστι, Τραϊΐκε και Αλξανικης [ΤΠ6 Νεῖν Τοβίαπιοπί οὗ οὖ [τὰ δπὰ 
ΘΑΥ ΟΣ “6818 ΟἸ γι ἴῃ ὕννο ἰδηριαρθβ, [μαὺ 18, ασθοκ δὰ ΑἸθαμίδη.} 
Οογίυ, 1827. 8νο. 

Τῆς ΑἸΡαπίδηβ ὅτ 8 ῃαγν ρϑορῖο, ἱπμαρι τσ τΠ6 σουπίγιος δη ἰθπαὶγ Κηονη ὈΥ 1Π0 
Πδῖηο5 οὗ ΠΠγγίουπι δηὰ Ερίτιϑ; πυπιογοιιβ γι 65 οὗὁὨ {ποτ γα αἶϑοὸ βριθδά οὐὸσ ΜαεἼοράοῃια 
8η4 {πΠ6 Μογεα οὐ Ῥεϊοροπηθϑιβ. Α ἰγδη αζίοη οὔ ἢ. Νὸιν Τοβίδπγχθος ἱπέο {πεῖν ἰδησυασθ 
γγὰ8 ἤπιβῃεθαά ἴῃ {ΠπῸ γοαγ 1820, υγΥ Ὧν. Ενδῆσοϊοβ Μοχίοοβ, ἀπάοῦ ἐμ ραϊσομδσε δηά δἱ τ89 
Θχρθηβο οὗ 86 Βγιιῖςἢ δὰ Ἐοτγοῖρη 10]6 Θοοίοῖγ. 'Γμα ΑἸ αῃίδη ἀϊα]οος παὰ ποτοῦ θθθη 
Ὀτουρῆξ ἴο ἃ δἰδηάδιά, ὑπε}} {πὸ (ὐοπηιπὶἶθα οὗ πὸ Ἰοιΐαῃ ΒΙ0]6 ϑοςσιοῖν δοσουῃρ! θηρα ἱξ, 
δηὰ ρυϊπῖθα {πὸ Νὸνν Τοβίδιηθης ὑπάοῦ (πὸ ἀϊτεςοϊίοη οὐὁἨ Οτορβοτυ, ἀγοθΊβδορ οὗ Εὐρα, ἴῃ 
1827, 1Ἰῃ Ράγ4116] οοϊυπληβ, ομα σοπίαϊηϊπρ ἴῃ Οτοοῖὶς ἰοχὲ, ἴπ6 οἴμος ἴῃ6 ΑἸΡδιΐδι νογϑίοη. 
ΑὮ δἰ ρῃδθεὶϊ οὔ ἐπ Αἰ αηΐαη Ἑμαγαοῖοσβ ἴδοοβ {π6 {Π|6- βασοιῖ 

19. Ἤαϊεοδο ΚΓογβῖοη. 

Θυδίυον Ενδηρο!α οὐ Αοίᾳ ᾿Αροβίοϊοσυσῃ )υχία Ν᾽ υἱραίαπι Ἐοτηθ Α. ἢ. 
1692. φαϊση : προῆοῃ Θουπἄθπι Ὑ Ὅσβῖο ΜΘ 16 η581858.Ὁ. [ΟΠ ηὶϊ, 1829. 8γο. 

ΤΠΗο Μαϊΐοβο τᾶν δ]πηοβὲ "6 σοῃβίἀογοὰ 8458 ἃ ἀϊαϊεςὶ οὗ ἐπ Αταῦὶς Ἰαησιιαρο. [πίο (ΐδ 
ἀϊαϊεοῖ {πὸ Νὸν Ταβίβιηθης γὰ5 ἃ ἔδυν γϑδῦβ βίπος ἐγαηβϑίαισα Ὁ. ϑίρποσ Οἴπεορρα (δηπόϊο, ἃ 
παίϊνο οὔ πὸ ἰς]δηά οὗ δῖα! α, υπάον ἔμπα ἀϊγοοϊδοι ἀπά σιιὰ 6 αε5ἰϑίδποο οἵ ἐπ Εον. ΝΥ ιἰ- 
απ «ουνοῖς, Μ.Α., δ ἐἰδὲ τἰπιθ ομθ οὔ 1Π6 τορτγοβοηιδίϊνοϑ οὐ {πὸ Ομυσο ΜΊΒβΙΟΠΔΤΥ 
ϑοσίθιΥ ἴῃ ἴΠ6 Δραϊ οτταηραη, Α5 γοτν ἔδνν Ὀοο 5 ἤν δρροδγοά 1η Δίαϊτοβο, ἔπος Οοβροὶ οὔ 
“οἤη γγα8 ῥγίηϊθα ἴῃ [8 σουπίσυ, ἴῃ Μδ]ίοθα δηὰ ΕΠ ρ  5ἢ), ἱπ Ῥγα ]6] σο] υπηη8; δπὰ οορίες 
ὝΓΟΓΕ βεηΐ ἴο Μ4]18 ον ἀϊβεγι διικίοη ἙἢΙ ΘΗ διποηρ Ῥουβοηβ σάρδῦ]6 οὗ ἔογπιΐησ ἃ Ἰυάσηηοης 
οὗ ἴπ6 Μάϊ] τοβο, ἴῃ ογάον ἴο τοηάρὺ ἔδο ἐγαπϑ  δτίομ 85 ρουΐδοϊ ἃ5 ργδος δα ὑεΐοσα 186 οπίΐγο 
Νεν Τοβίβδιηοπὶ 584}} 6 ρυΐ ἴο ργοββ. 1 1829, {πὸ Εουτ οβρεῖὶς ἀπὰ Αοἴϑ οὗ [6 Αροδιὶθβ 
ὝΤΟΓΟ Ῥυϊηιοα ἴῃ Μδ]θβϑε δπά 1,δἴϊη, 116 (116 οὗἩἨ το ἢ 18 αῦονα σίνοη. Α τον βίοῃ οὗὨ τῃοῖη 
[85 ὕθθῃ τηδάρ, δῃᾷ {Ππ| ῥτί της οὐ ἴῃ. ΜΠ] 1656 Νὸνν Τοβίαπιοηΐϊ ἢ65 οοτηπηοπορα." ΤΏ ᾿πη- 
Ῥογίδῃοο Οὗ 1ῃ18 υπάοτίακίορ ψ 1}} θὸ 6], “ἡ θση 1ὲ 15 σοηβιἀογοὰ {πᾶΐ (Π6 στοιννἀοὰ ρορυϊεκιϊοι 
ΟΥ̓ {86 5] πα 5 οὐ Μαῖα απὰ ὅοΖὸ πόνοσῦ γοὶ ροββοββοα {πὸ ϑογίρίυγοβ 'π ἔπος ονπ ἴοπρθ, 
ΤΠΘ νά] οὗἁὨ 1118 Τγδηβ᾽δίϊοη 15 (σι Ὁ ὁππαποοὰ Ὀγ τππ οἰγοιτηβίδηςο, ἰΠαὶ ᾿ξ ἸΠΔΥ βοῦνα 88 
8 δῖερ ἴο ΕΌγΟρΡ δἢ5 ΨΜ}1ο ἀτθ ἀοβίτοιιβ ἴο ἰθᾶσῃ τ[ῃ6 Αὐδῦϊς ἰδηρυδρο." 

5 ΘΕΝΟ δ 

8 4. ῬΕΚΕΙΟΝΒ 1Ν ΤῊΞ ΠΑΝΧΟΌΆΑΟΘΕΒ ΟΕ ΑΒΙΑ, 

[1.1 Ηεὔτεισ Ῥεγείοη. 

ΤΏ Νοὸν Τοβίατηοηΐ νψδ8 ἤτδε ἰγδηϑδίθα ἰηΐο Ἡθῦτονν ὈΥ ἔπε Ἰοαγηθα ἘΠ185 ἩἨυζίογ, πὸ 

-.- ῸΌ:...ϑῦὈῦὈ0ϑ .ϑ9...... ...-.--.--ς-.-.ς-Ἐ-ς--.--.»--.--.ςς  -͵..-- ---- 

1 Ὁ ϑαηῖο Ενδηγοθο ἀς 2εβὰ Ομτιϑίο δορυηάο 8, Μαιίμευβ. Ἐπὶ πονὰ Εάϊςδο. Ἐονί δία 
ὁ Ἐείοττηδάδ ϑοραπαο ο οτἱρίπδὶ στερο. Ἰωομάγοβ, 1845. 82π|0. 

9 Ὑπθηϊγ-βοςομα Βεροτῖ οὗ {π6 ΒΙΌ]6 ϑοοίεῖγ, ΡΡ. χχχυ. χχχυὶ. Τνθηϊγο γα Πθροτί, 
. Χαν. 
μι Βδροτε οἵ ἔμ Εοτγεῖμη Τγδηβ  δείοη (οπημιτἴθε οὗ {π6 ΒτΙἰ8ἢ δηὰ Εοτεῖμτι Β10]6 ϑοςϊοῖγ 
ἴον ἔνια γεατ 1844 -- 45, ἴῃ {πὸ Ἐ ςο] οβαβίῖσα! Οδζοίίε ἴοσ Αὐρυβὶ, 1845. Ρ. 26. 

“ ΕἸρῃίθοηη Βδροτῖ οἵ [πὸ Ομ υτοῖ ΜΠ 55 ομαγυ ϑοοϊοῖν ἔοσ 1 81 7----] 8, Ρ. 69. 



128 δήοάογη Ῥεγϑίοηϑ ΟΥ ἐδε ϑογὶρίμγεδ. [ῬαγῈ 1. ΟἿ. 1. 

ΡΟΒ] σπορὰ ἴξ ἴῃ ᾿ιῖ8 Ῥοϊγροι! οαϊοη οἵ ἔπ Νονν Ταβίδιηθης ἰῃ ἐνγεῖνο Ἰαπσυδσοβ, ν1Ζ. Οὐσθοκ, 
ϑυγίας, Ηδῦτγον, 1αἴη, Οὐ ογηδη, Βοποιηΐδη, [{α] 14η, ϑραμὶβ)ι, Εγοηοῦ, ἘΠῚ 5ἢ, Ὁ δηιβ, δηὰ 
ῬοΪΙςἢ, δ Νυτοιλθοῦ, ἴῃ 1599-1600, ἴῃ ἔννο νοΪα πιο 41οθ. ἴῃ [15 ργοῖβος Πο ἰβίθ, {πᾶΐ 
τθθη τηοραϊαϊίης τπᾶ νοῦκ, 6 βουρῆι ἴῃ νδίη ἴοσ 8 ἤθυτγον νογβίοη οὗ ἴῃ. Νὸν Τεβίδιηθρηϊι. 
Νο δἱιογηδῆννα ἐπογείογα τὴᾶβ Ἰοἷϊ τὸ ἴτη, ὰϊ ἴο ἰζοταρί τὲ Ὠἰ πιβο ἢ Ασοοτάϊηρὶν, Ἰαγὶῃρ δι ἀθ 
ΘΥΟΥΥ ΟἿΠοΡ ὑπάεγίβικϊηρς, ᾿ι6 ἰγδηβ]αϊε, οσογγοοίθα, δπὰ δΒηϊβιοά ἴὲ τ 16 ξραςὰ οὐ ὁπ Υ6 8. 
ΕλῚ 4 βτβὶ ἰγαηβίδίί ου, θβρθοῖ! !ν τνΐθ πῃ τὸ σομβιἀογ [Π6 5ῃουίηθ58 οὗ [6 τς ἴῃ τι ἢ ἷξ 
Ὑγ85 ΒΟΟΟΙΏρ] 1566, ἰἰ 15 {ΤῸ]Ὺ ἃ νγοηάετῆι! ρογίογπιαποο. Ετοῖὰ Ηυζϊέογ᾽ 8 Ῥοϊγρίοῖς [η6 Ηο- 
τον ἴοχὶ νγ858 ἀθίδοποά, δηὰ ργὶηπθα ξκοραγαῖου, νν [ἢ βοπηο σοσγοοῖ]οῦβ, ΠΥ ἴΠ6 συ ρογιηϊοπα- 
8Πηςο οὗ ἮΥ̓1ΠΠΠ|}4τῇ ΗΠ οδοτίξοῃ, 8νο. Ἰ,οπάοῃ, 166]. 1 15 ἃ νοϊιαπιο οὗ Ἔχ γον χαγο ὁσσιγσγοηςα, 
85 ἴῃ στοδῖου ρατγὶ οὗ τῃ6 “τη ργθϑϑοὴ ἡγχ85 σοηβυιπθα ἴῃ [6 στοαὶ ἢτα οὗἁἩ [οπάοῃ, τη 1666. 
Το ογίβοη᾽β οἀϊτίοη τᾶς ὑσθδιι {}}Ὺγ τορτιηϊθα ἴῃ 1 2πιο. δὲ 1 οπάοῃ, ἰῃ 1798, Ὀγ (6 ον. 
Πιομαγὰ Οδάάδιςκ, ψ τ τπ6 ρίοιιβ δπὰ Ὀεηθνο]οηΐ ἀοείσῃ οὗ δη] ρμϊζοπίησς {Π6 τπιϊηὰς οὗἨ 1Π6 
εν 8. ΤῊ! ἰγϑηϑδίοη ποῖ θεϊηρ χοοιίοα ἴῃ Ρατγο 101 ς4] Η οῦγον,, δμὰ Θοηβοηλ θην ποὶ 
δἀκλρίοά ἴο 1Π6 «}οτν5, ἴῃ 6 1,οπάοη δοοϊοῖν ἔοσ ρτοτηοῖηρ ΟἸὨΓΙ ΒΕ ΔΉΠΟΥ διποης {Π 61, ἴῃ 1817, 
οομρ)]οιοα δηὰ ρα] Πα ἃ πον τϑηβἸατίοη ἴῃ ὈΪ0]1ςαἱ Η οῦτονν. ΤῸ σο8ρε] οὔ ϑαϊης Μαίπον 
τγᾶ5 Ρ0]} 156 «ἃ ἴῃ 1814, δηὰ 186 κυ ςοοσοάϊης ὈοοΪκ5 δἱ αἰ Έγοπε {1π|68, 85 ἔπ γ σου] Π»6 σοτηρ]οῖοα, 
Αποῖμονς Ηεῦτγοεν ἰγαηϑἰδίϊοι οὗὁἨ πὸ Νενν Γοβίδιποπε στ ροϊηϊ8 νγὰ8 δχοουϊοά ὃγ Μίτγ. 
υΠΠαὰ Οτοοηβο]ά, δηθὰ ρυ δ] ηοά δὲ Ἰοηάοι, ἴῃ 1831, ἰη ϑνο.Ϊ ὙὍ[Ὲο ἰαῖςο ἤσδν. Ὦγ. 
Βυσπαπδο, αἀυγίηρ [}15 σοβοάγοθϑ ἴῃ {π6 ἰηΐογιος οὗ [πάϊὰ, οὐίαϊποά 4 Ἡρῦτγονν ππᾶπὰ- 
βογτὶρί οἵ ([ἢ6 Νὸν Τοβίδιμοπι ἴῃ (ἢ σουπίτγΥ οὗἩἨ Τγανδῆσογο, γῃ]οἷ 15 πον ἀοροκιοά ἴῃ 
πὸ {{Ππἰνοτβϑιῖγ ΤΌΤΑΤΥ δἱ (δηιθγιάσο. [ἐ 15 Ὑυῖοη πῃ (Π6 51}4}} ΗΠ δυθὶπὶςαὶ οὐ Ψ6τὰ- 
ΒΆΪΟτη σμασγαοῖοσ. ΤῊΘ ᾿γβηβίδῖοσ νγὰβ ἃ ἰθαγηβα ταῦ], δηὰ [Π6 ἰγδηβίδίίοη 15 ἴθ σζοηογαὶ 
ἔλιΠ]: 8 ἀοβιση τνᾶ5, ἴο τῇδκα δὴ δοουγαῖθ νευϑοη οὗ πὸ Νὸν Τοβίδιηθης, ἔοσ [86 
ΟΧΡΓΟβ8 ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ οοπδιίης 1ἴ, ἀπὰ οὗὨ χορ! ηρ [6 δγρατηοηῖβ οὗ μἰβ ποὶρῃθουγθ, {Π6 
ϑυγίδη οὐ 81. Τπουηό (ἢ γίκεαπθβ. Ηἰβ5 ονὴ σους ψγὰ8 ἴπ6 ργονι ἀθῃτ] ἰπδιγιτηθηὶ οὗ 
Βα υϊηρ 815 ὉΠΌΟ] ΘΓ; δηὰ ἢθ ᾿ϊνοά δηὰ ἀϊθὰ ἴῃ (ὃς (418 οὗἨ (Ομγὶσῖ. Α ἰγπηβοσῖρι οὗ 
{Π185 Τγανάποοτο Ηοῦτον Νεν Τοβίατηθης ἰ5 ἰῇ ἀπὸ Γἰθγασ οὗ ἴ86 ιοηάοῃ ϑοοίοιγ ἴῸΓ 
Ῥζοτηοίηρ ΟἸΥἸἘ ἸΔ ΠΥ διηοης (π6 96.58.5} Α δερτον {ταπεϊδίίοη οὗ τπ6 ἔουτ ροβροὶβ 
τναβ ΡῈ] 15Π0 8 αὐ οι (“ἰἢ τπὸ 1 δι Ψυϊραῖα τ6χῖ), ΟΥ Φοῆη Βαρίιϊεε Φοτδβ, ἰῃ 1668, 
ἴῃ οὐδ νοϊυτπιρ ἴοϊϊο. Α σΟΡΥ ἰ5 ἱπ {Ππὸ Κιηρβ ΓΌταγΥ ἴῃ τὸ Βγ5ἢ Μιβοι. Α 
Ἡφῦτον ἐτγδηβίαἰίοη οὔ (πΠ6 Αροσγυρι αὶ Βοοκβ οὗ ὑῃ6ὸ ΟἹά Τεβίδιηθης ἔγζοτη τἶἰἰὸ σσοοὶς 
νγ͵ὰ5 τηδὰθ Ὁγ ϑβοκοὶ 5δας Εκαενκει, δηα ρυ] δ θα δὲ 1,οἰρσζὶρ ἴῃ 1830. 

[.}] Οδλαϊάεε. 

Το Νοὸν Τοβίδιηθηΐ 85 ποῖ Πι(οτῖο θθθη ρα] 15 θὰ ἴῃ 1}}}15 Ἰδληρσυασο; Ῥυΐ 4 πιδηιιβοτὶρί 
ΘΟΡΥ, Ὀοῖ οὗ ἴ1π6 ΟἹ]ὰ δηὰ Νὸν Τρεϊδτηθηΐ, ἰ5 βαϊὰ ἰο οχὶβῖ 'π 1π6 Ναιίΐσδη 1ἰῦγατγ,. [πη 
(Π6 σουτγβα ΟΥ̓ ΠΪ5 πηιϊββιοπατΥ ἰδθοιτα ἰη Ῥοτβῖα, ἴπὸ ον. Ὠγ. ὟΝ] Γ᾽ ρΡυτγομδβθα βοπηθ τπδηιῖι- 
δοτὶρίβ οὗἉ ἀἰβαγθηϊ ρογίϊομβ οὔ {π6 (μαϊἀθδὲ ΒΙ016; τ βίοι, ἐπουρὶ τἶια βαπιθ πη ἰδησυαρε 88 
186 ὅγτίας, ἰ5 νυ τῇ ἃ αἰ βθυθηὶ σμαγδοίοσ. δ 

[.1] Ῥεγείοηδ ἐπ ἐδε τπιοάετη Οτγίεπίαὶ 1, απσιιαφε3. 

Τῆς Βαριϊδὲ τϊβϑίοπδαγῖοβ δπίογοὰ Τπὴΐα ἴῃ 1793, δπᾶ υ]εἰτηαῖεὶγ ἤχϑά {παπιβοῖνεβ δὲ 
με ΠΔη 8} ποι ]θπγθιε Οἱ ϑϑθγδιήροτο, ἤθασ Οαϊουϊία, ᾿1Ὸ 118 ταϊββίοη ΟΠ] ΘΗ͂ν Ιεϊοηρβ 
ἴπΠ6 ποποὺγ οὗ τονϊνϊηρ ἴῃ βρὶτὶε οὐἁἨ ρτοπλοϊίίης Ομτιϑιϊαη Κηον]εάσε ὈΥ ἰγαηβί δι! οῃς οἱ 
ἴῃ ΒΙΡ]6. ϑοοῦ οἴου 1Πδῖγ οϑ Ὀ} 15 πηθης αἱ ϑογαηροσθ, ΠῸΥ πόσο σοηνίπορα {μαῖ, 1 
Ἔνεσ ΟἸ τε απηῖν ἴοοκ ἄθορ τοοῖ ἴῃ [πάϊᾶ, ᾿ξ τῆῦβὲ θὲ {πγτουρῃ ἴῃ6 ΗΟΪΥ δετὶρίιτεβ 
Βεὶηρ ἱγαιδίαϊθα δπὰ ρυΐ ἱπίο τῆε δαπάβ οὗ [6 νατίουβ ἔτἰῦθ5 σησ ἱπμαθὶς {πὶ ναβὶ 
σουπίτγ. Αἰάρά Ὀγ ἃ ποῦ] πιπὰ ἔὼγ ἱγαηβίδιϊοηβ, σαϊβθά ΌΥ κι βοτιριοηβ. ἀπιοπρ ἴΠ6 
βοοίθῖϊος οὗ {ῃ6 Βαρεϊδῖ ἀδηοταϊπαιίου ἴῃ Οτοαὶ Βυι δίῃ, δἰτηοδὲ ἕγοιη ἴῃ6 σοιηπηθησθιηθηΐ 

1 ΤΠε τοδάοσ νι }} βιὰ ἃ οτιεἰσαὶ] δοοοιηΐ οὗ {π1|85 Ηοὗτον νογβϑίοη οὗ [6 οηῖϊῖτο Νὸν Τοϑίδ- 
τηθηὶ ἴῃ (Π6 (οηρτοραίιοηαὶ Μαραζίπο ον ()ετοῦετν, 1832]. ὙΠΟΓο δγὸ οχίδηϊ νατίους οἵμοσ 
Ηδερτοῖν ἐγαπβ)αιϊοης οὐ ἀοίβοῃοά Ροοὶ5 οὗἩ ἴπ6 Νουν ᾿Γεβοίαιηθηϊ, γ αἰ ἤδγοηι ἱπάϊνιά 415, 
σοἢ τὸ πᾶνο ποῖ τοοτὴ ἴο Θηυτηογαῖθ. ἘῸΓ 81} δεοουπὶ οὗἉἨ {ποτὰ 566 τ. ΟἸ]αγκο5 ΒΙΌ]ο- 
ΦιΆΡ σα] Ὠ᾿ ΟΕ ΟΠΑΤΥ, νο]. υἱ. Ρρ. 218--222, 

5 Ἑουτγν Περοτῖ οὗ 1πη6 Ιοπάοῃ ϑοοίοιυ ΤΌΣ ῥσοπηοίίπρ (Γι απὶεν διποης ἴΠ6 ον, 
ΑΡρρεπήνχ, ῥ. 45. ; 

5 Ἡαρίορσταρμα Ῥοβίεσιοτα ἀθποϊηϊπαία Αρόσογυρῆα, πδοΐοπιιβ 15 γϑο! ἰς ἱρποῖα, πὰπς δυΐοτα 
6 ἰοχίυ ὔτοο ἴῃ ᾿ἰησυδη Ηρταίσατῃ σοηγογις αἴαπα ἴῃ Ἰυσοτα ϑυἱϑὶς βοός οὶ [βαδο ΕΚΑΚΝ- 
κει. 1 ρβια, 1880. ὅνο. 

4 ΟἸασνῖκοβ ΒΙ ᾽]] Οσγαρ σαὶ Ὠ᾿ο οΠάσΥ, νο]. νἱ. ῥ. 918. 
5" ὙΓνοηϊγ- τὰ Βφροσὶ οὔ εἰ Β10]6 ϑοςίοιγ, Ρ. χχχὶῖϊ. 
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οὗὨ {ποῖγ ρμίουβ Ἰαδουτβ, δηὰ αἷ8ὸ ὈῪ ναγίουβ δῆ] σγαπίβ ΟὗὁὨ ΤΌΠΟΥ ἔτοα ἰπ6 ΒΥ 15} 
δῃὰ Εοτοῖρη ΒΙΌ]6 ϑοοίείγ, ἔγοπη ἔπ γϑῶσ 1806 ἴο ἴδ ρῥγοβθηΐ ἔἰπηθ, (Π6 τηϊϑϑιομδτῖος 
δρρ θὰ τποπηβοῖνος ἴο ἐπΠ6 ρτοδῖ σοῖς οὐ ἰγϑηβίδίιης [06 ϑοτίρίαγοβ. [ἢ [5 υπάοτγιδϊ- 
ἴῃσ, νιοὶ 88 Ὠοπουγοὰ ἢ {Π|6 βδηοίίου οὗἩ ἴἰῃ6 Μαγαυθβα νι 6] ]6516ν, δηὰ βυρβεηιθηξ 
ονογῃοΥΒ- “ΘΏΘΥΑΙ οὗἩ Ιηἀϊ8, (πΠ6 ἤσν. Πυοοίοτβ δον δπὰ Μδυββιηδῃ, δπὰ (6 ἤν, ὙΠ Ἰδτὰ 
γναγά, ρυθ- σα ΠΟ ΠΕΪΥ αἰειϊησυϊπμοα ἐμϑιηβοῖνεα; δηᾶ, τ (ποἷῖσ σοδαλυίοτα, οοπεπυρα ἢ} 
Ὀπυνοατιοαὰ δϑϑι Ὁ Υ ἴο ρτοδθουῖο τποῖγ δγάθουβ νοσκ. Ηδνὶηρ ἐογπιοὰ ἃ τυρορταρμϊςοαὶ 
ἐ5(8 0] βῆσηθμξ δὲ ϑογαιρογο, ΠΟῪ μᾶνο αἰβο ὕθεὴ επαυϊθὰ ἰο ρτὶηΐ ἰγαηβίδιίοπο οὐ ἴῃ ϑογὶρ- 
ἴυγοβ, ΘΏΓΙΤΟ ΟΥ̓ 1π Ρδγί, τ ἢϊοἢ μαα ἤδοη τηδάς Ὀγ οἴποῦ ἰοαγτηθά δπὰ ρίουβ ἱπάϊνἀιι414. Απά 
ποῦν {παῖ ἴῃ ΜΠΊςοῖο ΟΟ]]ομο, ἑουπἀοά δὲ (ἰδ]ουξία Ὁ. {πΠ6 ὅγει Ὀΐβῃορ οὗ {πὶ ἀΐοςοβο, Ὠγ. 
Τ. Ε. Μιυνιεστον (οπο οὗ ψἤοβο βρϑοΐδὶ οὐ᾽θεῖβ, ἕοσ ἴπ6 βρ᾽τιτυδὶ ψο]ΐατο οὔ [πάΐᾳ, ταβ τμ6 
τγϑηβ]δίῖοῦ οὗ 126 Β10]6 ἱπίο {πὸ ὩΣ Πποτῖο υπἰγαηβ᾽αιςὰ ἀἰϊδ]εςῖς οὗ 1π418), 885 οοτηϊτηθηοοά 
δοίϊγα Ορθγδιίίοῃβ, γ7χα ΤΑΥ͂ δπίϊοίραῖθ ἴῃ6 υεἰπιδίθ (ται ρῃ5 οὔ ἴΠ6 ροβροὶ δηιοὴρ 86 
ΠΟΠΊΘΓΟΙΙΒ {γ1065 0 ΠΏ ΔΌϊΪ {Π4ὲ ᾿τισήθηδο σοητπρηϊ.ἦ 
Το ἰδηρυαροβ βροίζοη ἴῃ 1πάϊὰ ἴογτῃ [ἤγοα οἰ 8968, υἱζ. 
1. Τῆς «Αγαδὶς ἀῃὰ {π6 Ἰδυριιαροβ ἀοτινθά ἔγομι οὐ ὑδαγιηρ δὴ δῇ Υ το 1. 2, Τα δαπ- 

δογίἐ ΟΥ ϑιμπρεογίξ; δπὰ, 85. ΤΠ Ολέπεδε, ψ ἢ (Ππ6 Ἰαηρύαροβ γεβρθοϊνοὶν ἀοσγινοὰ ἴτοτη οὗ 
ὈοΑΓΙῺ Ὧη δθπἰγ ἴο τΠοτη. 

1, Μοαάογη Ῥεγβίοηδ πὶ ἐλ ΑΒΑΒιΟ ἰαπσώαρσε απαὶ 8 οοσπαΐε ἀϊαϊεοί8. 

(1.) Αμαβις. --- Α νογβίοιῃ οὗ ἴῃ 6 βπεῖγο Β.Ρ]6 ἴῃ Αταῦὶς μᾶς σοτηο ἀἄόνψῃ ἴο ιι5, οὗ νηοῦ 
8η δεοσοιηΐ ἢΔ58 ὈδοῺ φσίνθη ἴῃ Ὗο]. 11. Ρρ. 23], 252, οὗ {16 Αὐἰδοτβ ηϊτοαιοίίοη ἴο {86 
δέυαγν οὔ Πα ϑετιρέυγοα, ἽΒοιρἢ ΒΙΡΉΪΥ να]υθά Ὀγ βοιηα Οτϊθηΐδὶ βοοΐατε [ῸΣ 115 σϑηογαὶ δο- 
συγϑοΥ δηα βΒάο]γ, 1 ῃ88 Ὀδοοπιο δηταυδίθα ἴῃ 115 ἀἰαοςῖ, απ σοηβθαυ πεν υὑπϑοσορίαῦ] 
ἴο πο ἐεξαγπεά Αταθῖδηδ. Οἱ {Π158 δοοουηΐ ἃ ἢονν ἰσδηβ᾽βιϊου, ἢ οἰοσδηῖ τποάοσῃ Ατδῦῖϊς, 88 
ςοτηθηςοα ΟΥ̓ ϑαθαξ, δὴ δηλϊηοπέ Αταθίδη βοῃοϊαγ, ὑπάοσ [πὸ βιιρογιηϊεπάθηςε οὐ ἴῃ8 ἰαἴθ 
εν. Τ. Τ. Ὑμογηδβοη, Μ. Α., οὔ οὗἉ ἴπε Ηοπ, Εδαβὲ πάΐϊα (ὐοτηρδηγ 8 σπαρίαϊηβ. ΤΠῈ ΝΟ 
Τεκίαπιεηΐ ττᾶβ οοτηρ]εῖοά δηα Ρυ}} 15 Π6α δὲ (δ]ουξίδ, ἢ 1816, δὲ [8 ἐχρόπβα οὔ ἴπ6 Βυ 5ἢ 
δηὰ Εοτγεῖμη Βίρ]6 δοςοϊοῖγ. 5 Α βοοοπά εὐϊιίοη οὔ ἴ6 Νεὲν Τοβίδτηθηϊ, της ἢ γανιβοὰ δηὰ 
ἱτωργονθά, νγαβ γί ἰθὰ ἴῃ 1826, δὲ {πὸ ργϑββ Ὀο]οηρίηρ ἴο {Ππ ΒΙ5Πορ᾽5 (οϊΐορο, (αϊουτία, 
Αῃ οἀὐϊπίοη οὗ ἴἢ6 Αταῦῖς Νὸν Τοβίδιηθηῖ, ἰῃ ϑγτίδο σπδγβοΐουβ, γγ88 ρυϊπιθα αἱ Ῥδγὶ5, δῇ {Π6 
ττροτσε οὔτε ΒΙΡ]6 ϑοοίείγ, ἰπ 1822, ὅθ ἃ βροϑοίϊσηθῃ οὔ πὸ Ασϑῦϊς νϑυβίοῃ, ἴῃ ἢ. 144. 
ἑπΐτα. 

(2.) εγείαν. ---- ΤῊ Ῥογβίδηῃ τουβίοη, 8150 ποιϊσθὰ ἴῃ Μοὶ. 11. ρρ. 233, 234., ανὶηρ 4[80 
Βδοοτηο απιαυδῖοα ἀπά οὐϑοϊοῖο, ἃ πον οὁΠ6 ττγᾶ5. υππάοσίδκοη Ὁ 16. (οἸοηεὶ (ο]οθτοοϊεο, 
ὙΠῸ ςοταρ]οϊοά πα ἔοιις Οοβροῖϊβ.Ύ ὙΤΏΘΥ ποσὰ ΡῈ] βῃοα αἱ (ἰαἰουεία ἴῃ 1804. ΑἩ δῃείτο 
γογβίου οὔιπα Νὸν Τοβίατηθηΐϊ, ἰπ ρυτα δπὰ οἰοσαπε Ῥοσβίδῃ, τσαᾶβ δχϑοιϊοὰ Ὁ. ἴῃ6 δῖ ἤν, 

1 Ἐὸγ δὴ δεοουηῖ οὗὨ [6 γῈΥῪ στοδῖ σαγα θεβίονοα οὐ πὸ νογβίοπβ τπάἀογίδιοη ΒῪ {π6 Μ|6- 
δ᾽οηδιῖθβα δὶ ϑογδιήρογο, (Θδοῖ οὐ ψῃϊοῃ, ὕὑροὴ ἰΠ6 δνογαρθ, τγᾶβ8 ἴπ6 τϑβυϊὶ οὗἩ δεσεπ γϑαγς᾽ 
Ἰδθουτ,) {π6 τοδάθγ 15 σοίοττοα ἴὸ (6 ον. Ὦσ. Μαγβῃπηδη β “ Βγιοῦ Μοπιοίγ ᾿" τοϊδίϊνα ἰὸ 
{πεῖν οροσαίίοηβ ἰῃ Βϑηραὶ (ρρ. 4---37. Ι,οπάοῃ, 1827), τ σὴ πιοδὲ βαι ἰβέδοιου ν τοροὶβ ἐπα 
δϑβουίϊοῃβ οὗ [ποὶγ ἱποοτηροίοπου, τυ οὶ δά ὕδθη χηδάς ὈΥ͂ Δἢ δῃοηγτηοι!8 τυγῖζοσ 'ῃ ὁπ οὗ {Ππ6 
Ροτοάϊς4] Ἰουχηδἶϑ. 

8 Αβ 500 85 ἴἴ νγγῶ8 Κπονῃ ἰπη Επρ]αηά (Ππᾶὶ Βρ. Μιήάάϊοῖομ τγαβ ἔοσπιΐηρ ἴπ6 Μ|ββίοη 
ΟοἸΐερσε δὲ (α]ουεία, [Π6 βυπὶ οὗὨ δοοοί, βου] ηρ 'γὰ8 νοϊοα ἴο Πὶπι ΌὈΥ οδοῦ οἵ ἰπ6 νθῃογαῦϊο 
δοοίοιϊοβ, ἕο ρχοπηοΐηρ ΟΠ γιβιίδη Κ3ὺῪὸπουνϊοάρο, ἀπά ἴον {π6 Ῥτγοραψαίίοη οὗ [π6 σοβρεὶ ᾿π 
Ἑοτεῖρστι Ῥασίβ, ἴῃ αἰὰ οὔ {παὶ 1πϑι του. ὙὍὙῃα 5Ξδτὴθ 53.1.7} τνᾶβ νοϊοὰ ἴο Πἰβ 1, οτάβῃιρ Ὀγ 16 
ΟΒυτοῦ Μ|ββιοπασυ ϑοςοίοεῖν, ψ ποὺς σοπάϊτοη οὐ τοβίσϊοιοη, ἱπ ἔτ Ποσϑηςθ οὗ ἢἷ8 ρἷδπ. 
Απά τῆ6 |κὸ βιιπὶ οἵ 5000. νγὰβ γοϊοα Ὀγ τ1π6 Βτι 8 δὰ Εοτοῖσῃ ΒΙΌ]6 δοοϊοῖν, ἰπ διὰ οἵ 
186. ἰγαπϑ]διίοη οὔπο ΗΟΪῪ δοτιρίυγορβ. 

8 ὙΠοτα Ὡο οἵἴδοῦ δ ιῃουὶγ 18 οἰϊοά, ουῦ ἠοξὶοο5 οὗἁὨ οτἱρίηαὶ ἰγδηβαιΐοπβ δγ δυγ ἀμοά 
ἴτοτα ἔπ6 “ Βιϊοῦ γίονν οἵ Βυρίϊδε Μ|ιββίοπβ απὰ ΤγβηβἸ αι! οη5," 8νο. 1 οπάοῃ, 1815 ; ἔτοτα 
16 “Ῥονγιοάϊοαὶ Αςεουηίβ οὗὨ ἰΠ6 Βαρίϊ5ὲ ΜΙ ΙΞϑιομαγυ ϑοοείοιγ " Νο. ΧΧΧ.; ἔγοτη {π6 
ϑυρρίοιηοηὶ ἰο ο. ΧΧΧΙ,, Ἄσοηιαιηὶπρ ἃ δυσί ποτ ταθιποῖσ οὗ τΠ 6 ἰγβηβ᾽δίϊοηβ οὗ [86 ββδογοὰ 
δοτρίυτοβ, ἀδίοα Μαγορ 2ὶ. 1816, ϑνο. ],οπάοῃ, 1817; ἕγοπη βρϑοϊτθῃβ οἱ οαϊτοης οὔ 
106 ϑδογθά ϑουῖρίιγος ἰη [Π6 Εδδίοθση ᾿ἰδηρυᾶροβ, γα παῖ Ὀγ 186 Βγοίῆγοη οὗ [6 ϑδεσγαπι- 
Ροτο Μ|βίοη, δπά οὐ βϑνϑγαὶ οἴδοτβ, ργϊπιθά δὲ ἰπ6 Μη ββῖοη Ῥγθββ, ϑογαίηροσο, 1818, 410 
ἴτοπι ἴ1π6 “ βονθηῖῃ Μοπιοῖς τοβροοϊϊηρ ἰῃ6 ΤγΑΠβ] δ ἸοΏ 5 οὗἩ [Π6 ϑαογοὰ δοσγιρίυγοβ ἱπῖο τῃ6 
Ιδηρσυάροβ οὗ [πηάϊ8, σομἀυοῖοα Ὀγ ἴπ6 Βτοϊῆγοη δὲ ϑουδῃιρογο," 8ὅνο. ϑοσαροτο, 1890; 
δηά ἔγοπι ἐποῖς Το Μοιποῖνγ, ρυ ] 5ηθὰ ἴῃ 1 ,οπάοπ, 'ἰπ 1834. Ὅῆο Ξρϑοϊτηθπϑ οὗἉ νουβίοης 
ἴῃ ῥΡ. 140---149. αν θδϑῆ βἰοσοοϊγρϑὰ ἔτγοτῃ ἴλε- 5: π|}}65, "ΠΟ Δ] σοτηπη απ σαιοα ἔογ {Π6 υ.56 
οὗ τῃἴ6 ψοσκ, Ὁ. ἴ6 ον. 7. γος, οπο οὔτ ϑδοογοίαυοβ οὔ {πᾶὶ ϑοοϊοῖν, 

4 Βυοπαπδη᾿β (ΓΙ βείαη ἘΠ βθασο 05 ἴῃ 818, ρῃ. 985-290. (Ἰοπάοῃ, 1811.) 
ΥΟΙ, Υ. Κ 



180 οάσοτη Ῥεγϑὶοηβ 9 ἐλ ϑογὶρίμγοϑι ΓΡατ 1. ΟἿ. 1. 

Η. Ματίγη, ννῦο ἴγανο]οὰ ἔγοπι πᾶ ϊα ἕο ϑῃϊτγαζ, ἐπ Αἰ οης οὗὨ Ῥογβίβ, ἴοσ {πὲ ρίσροβθ. Ηδβ 
ΔΡτιν οὶ ποτ ἰπ Ψ{{πὸ, 181]. ἀπά Ὁ. {π6 ται] οὗ 1Π6 ἕο] γοαγ 6 πα οοταρ]εἰοά ἢ]κ 
σγογΚ, 101} {Π|6 85οϊςἴδηςσο οὗ Μρεοὺ δογὰ ΑἹ!, ἃ Ἰρασποὰ πδὲϊνε: Ηδ ποχί ργοςθθαβαὰ ἴο ἐγβῃβ- 
ἰδῖο {πὸ ὈοΟΚ οὗἨ Ῥβαϊπηβ ἱπίο ἴπ βατηα ἰδησιδρο; δηὰ ἴπιι5 τομά ογοὰ ἴμοβθ ἱπιρογίδηξ ρασγίβ 
οὔ της ϑαογοά βογιρίωσγοβ ἱπίο {π6 νϑυπδοῦ]αν Ἰδηρσταρο οὗ ἔσο μυπάτοὰ {πουδαηὰ τνμο Ὀθαγ 
πο ΟὨ γι δεϊδη πδπιο, δ τοῦ 15 Κηοννῃ Ονοσ οὔθ ἔουτι ἢ οὗ [μ6 Πα 80]. σοῦο. Α θοδιυ- 
ἘΠῚ] τγιιθῃ ΟΟΡΥῪ οἵ Μαγίγη᾽β γδηβ δίΐου τσὰ5 Ῥτγοξοηϊοὰ Ὀγ δὲν ὅογαὸ Ουβοίον, θατῖ., Πὶβ 
Μα]δβεγ᾽8 δι ραββ οΥ Οχιγδογαάϊπαγυ, ἴο [Π6 δονογοῖρῃ οὗ Ῥεγϑὶδ, σσῇο ρυ δ] οἷν Ἔσργθββοα [115 
ΔΡρτοβρδίϊοη οὗ με σοὶ. δῖε Ο. Οὐδοῖοῦ βυσβοαιθηι οαττί θὰ δποῖπου σοΡῪ οὗ [Π6 τηδηυ- 
βοσῖρί ἴο Ῥεΐεγβριγρ, σσῆοτε ᾿ἴ τῖᾶβ ρτἰπίθα ἴῃ 18] 5, δὲ ἴῃ6 ὀχρϑπβο οὗἉ ἔμ Ῥαδίδσθοθιγρ Β10]6 
ϑοοσίοιγ, υπάδν ἢἷ8 βυρογιπίρηάθηοθ, Α βρϑοϊπηβη οὗ 18 νϑγβίοῃμ 18 ρίνθη 1π ῥᾶρὸ 148. 
ΤΠο ρῥεϊπιίιης οὗἩ δ πιοάοσῃ Ῥογβίδῃ νογβίοῃ οὗ τπ6 ΒΙθ]6, ὈὉγῪ ἴῃς ἔσον. Μγ. ΟἸδη, 8 
ϑοοίεἰβ ἢ τ ΒΒ ΟΠΔΓΥ δὲ Αϑίγαοῃδπ, ττᾶ8 σοπιρΙεῖοὰ ἴῃ 1845.}5 Α πον Μετγβίοῃ οὐὗἁὨ [15818}}, 
Ὁν Μιγζα [Ὀὑταϊνῖπη, ἃ ἰθαγῃηβὰ Ῥοιβίδῃ, ἴδ8 Ὀθθὴ ἽἼοπιροἰθὰ δηὰ ρτϊπιθα. 5 ὙΠοβα ἵνο 
ΨΟΙΒΙΟηΒ 8.6 ἀρβίϊποα ἔογ {π6 ἱπμαἱϊδηῖβ οὐὁἩ Ῥετβία Ῥσορε. ΑΔ Ῥεογβίδῃ ἐγδῃβίδίϊοη οὗἁ 
(τς ΟἸἹὰ Τοβίαπιοπί, οοπητηθποθὰ Ὁγ ἰδο ον. Τ. Εοθίπβοη, ἀὐοβάδδοου οὗ Νίδάγαβθ, ὑπάου 
ἴπ6 βδποίίοη οὐ {πὸ Ἰαῖθ Ὀίδῃορ Ηοῦογ, γᾶς σοτηρίοἴοαά δπὰ ρῥχϊπίρα ἴῃ 1887.) ΤῊϊΒ νοῖ- 
βίοι 15. θβροοί!ν ἀοβιρηρα ἴοσ 1πΠ6 Μοπαιηπηθάδης, Ρεσγβοοβ, απὰ Ῥογβίδηβ οὗ 1ηάϊἶδ. 

(38.) Ῥιωλίοο οὐ Αβσλαη. --- ΤΊν5 Ἰδαηριαρα ἰ5 βϑροόκοὴ Βεγοπά {116 τῖνοσ [πάυ5, ΕΥ̓͂ ἃ ΡΘΟΡ]6, 
ψηο, ΠΟΤ 8 ΘΥΟΤῪ ΓΟά80η (0 σοποΐπαάθ (ἔτομῃ (ἢ οοἰποϊάθησα οὗἔὨ {ποῖγ Ἰδηριασο ἢ (Πα 
Ομαϊάαὶς, δῃὰ ίγοτη οἵποῦ οἰ γουτηβίβης 65), αγὸ ἀθβοθηάρα ἔγοτῃ ἴπ6 ἴθ {γιῖρ68 οὐὗἁἨ Ιδταοὶ. Τῇ 
ομγϊποηΐ ᾿ἰησυ δε, 1116 Ἰδῖα Φόοῆη 1ογάοη, Μ. Ὠ., οςοπηπιρπορά δ ἰγαῃβἰδιίοη οὐ ἴμ6 Νὸνν Το5- 
ἰδιηθπῖ; δηὰ οὐ ἢὶβ ἀθαίῃ, ἴῃ 1812, ἔη6 Βαρεῖπε τπϊβϑίοπδσιος δὲ ϑαγατήρογο ὑτοσυγοα τηθη 
56 ἴῃ (86 ἰδηρσυάρα ἴο σοπιρ]οῖο μἷβ απ άἀοτίακίηρ. Τῆθ ψ ο]6 οὗ τπ6 Νονν Τορβίατηθηι 
ΑΞ Ῥγϊηιοα δὲ {Π|6 τ!ββίοη ργθ85 ἴῃ 1818 ; δαπὰ ἴπο Ῥρηίδίουο δηὰ Ὠἰβίογὶοδὶ ὈοοΚπΒ ἴῃ 
1832, Α Ξρθεϊτηθη οὗ {1118 νθσβίοῃ 5 φίνϑη ἴῃ μερο 14]. 

(4.) ΔΒιώοολα οὐ Βεϊίοελεε. ---- ΤῊΪ5 Ἰαησύαχο 15 βΒροκθῃ οπ τ νγοβίοσῃ ὑδηκβ οὗἩ [η6 Ιπάιιε, 
(6 σοιπίγΥ οὗ Βυ]ος! Ἰδίδῃ οχίοπαϊηρ τοϑίνγασὰ ἴὸ Ῥογβῖαβ'ι (πβι ἀογαἶο Ῥτορτοῖς δδ8 
Ἰ»οθη τδὰβ ὈΥ τΠ}6 τῇ 55: ΟΠ ΑΓ 6 5 1Π ΓΑ 5] διηρ ἔπ Νονν Τεβίατηθηϊ τηἴο 1[ἢ}18 ἀ͵4]6οῖ, ἰῃ ῃν ἢ! ἢ 
{Π 0 Πᾶνα Ὀσϊπῖθα ἴπτοο σο80ε}5. 8566 ἃ βρϑοϊπιθῃ οὗ ἴξ ἴῃ μᾶζα 142. 

2. Κογβίομβ ἵπ δδ ΘΑΝΒΟΕΒΙΤ ΟΥ̓ ΒΌΝΟΒΟΝΙΤ ἰαησμασε απὰ ἐὲ8 σοσηαΐε 
αἱαϊεοίδ. 

(1.) δαπεορίξ.---- ΤΏ ϊ5, (πουρὴ τΠ6 ράγοπὶ οὗ 411} 1π6ὸ Ἰδηρυδροβ βροΐκϑηῃ ἱπ νοβίοσῃ δηὰ 
«οὐἴοτη 1πάϊΐα, 15, αἱ ρτγοβοηΐῖ, [6 ουγτοης Ἰδηρσυδσο οὗ ἢ0 σουπίτγ, ᾿που ἢ ἢ ἰΒ Βρόκθη ὃγ 
εἶνε ἰορατηθαὰ ποϑιὶν τπτουρπουΐ 1πᾶϊᾶΔ. ΓΠο Νὸν Τοβιδηγχεπὶ τγα5 ρυ]15ηθ ἃ ἴῃ ϑαηεογίῖ δὲ 
ϑογθτρογο ἱπ 1808 ; ἴπΠ6 επίδιειιοι,) δὰ ἰβίογιοαὶ ὑοοΐβ πῃ 1811]; ἴπ6 Ηδρίορταρια ἴῃ 
1816; δηὰ {π6 {τγαμῃβίδίϊοι οὗ {π6 ὑστορμοῖϊς θοοκβ νγὰβ ἢηϊθῃο ἰῃ 1818. Τῇ δριει 
ΤΩ Ι55: ΟΠ ΑΓ 65 ἀΓῸ ὑτοραγίησ ἃ ἢν αἰτοῦ οΥ̓ {Π15 νογβίοη, ψ  ο ἢ 15 τοδὰ τ στοδὶ ἰηϊοτοσὶ 
Ὀν ἴ!6 Βγβϑηλ18. Α βρθοίτηδη οὔ τ 15 σίνϑ ἰπ ραρο 140. 

(2.) ἴῃ Ἡδεβέεγη Ἱπαΐα, οὶ ἴονσεσ. ἤδη ἐισεπέψ-πἶπε Ἰαηρυδρεθ ἀγὸ ἀοτίνοα ἔγοπι τῇθ 
ϑδηβοῦ, δηὰ ἱπίο ἐτνοηΐγοοπα οὗἩ ἴπθβδα {πῸ βδογτρὰ νοϊυηθ ἢ88 Ὀδθθῃ Ὑῇο }] } Υ οὐ ἰῃ μϑιῖ 
ἐγϑηβ᾽αιοα, νἱζ: --- 

:. Τῆο διίλλ, δλεεῖ οὐ Ῥωη)αδοε, νν Ὠϊο ἢ 18. βροκϑθὰ ἴῃ ἴδ φγονίηςα οὗ Ῥιυηΐαῦ, οὐ ἴῃ 
σουπηίτυ οὗ ἴ(Π6 ἔνα γῖνουβ (τοπὶ ρμηὴ ἔνθ, δῃὰ αὖ ναΐθγ): ἰηΐο {Π18 ἰαηριιαρ ἴῃς ΟἹὰ 
Τοβίαπιοης ἢ48 Ὀθθη ἰγϑηβαιθα δὲ ϑογαπιροῦθ. 8006 ἃ βροοϊπγχθη οὗ { ἴῇ ρᾶρὸ 14]. 

ἴι. ΤΏς Οηλαταίλὲὶ ον Οὠτηταξίεε, τ αοὮ 15 βροίοη πὶ ἴπ6 ρϑηΐμβυα οὔ Ουζυταῖ : ἴῃ [ἢ]15 
Ἰαησυᾶρο {πε οπεῖτο ΒΡ] 6 ἢα5 αἷδὸ ὕθροη ρτὶηϊοὰ. Ῥὅνο οαϊειίοηβ οὔ {πὸ ΟἹὰ Ταβιαπιοηΐ, 
ἴῃγοο οἀϊιὶοπβ οὗ Π6 Νὸνν Τοβίδπιθηΐ, απ οπὸ εὐϊείοη οὗ πῃ Ἑουνγ Οο5ρ6]5 δῃὰ Αςῖϑ, 
Ἰνοβίἀθς ἂπ οήϊεϊοη οὐ {πῸὸ οηΐϊῖσο Β.0]6 (ἴῃ 1827--99, ἴῃ ἔοιιτ νο]β8. 410.), αν ὕθοῃ ῥχιηϊοά 
δῃά οἰτουϊαϊοα.5 

1. ΤῊ Αἐδατηεδε, οἵ ἰδησιαρο οὔ ἴπ6 Κίηράοτῃ οὗἩἨ Αβηβπι, 'π σῃο {πὸ Νὸν Τοκίδσηρηὶ 
5 ὑτιηϊοα ἴῃ 1822 ; {πΠ0 Ῥοπίδίουςοῃ ἴῃ 1822, ἀπά ἴῃ Ὠἰβιοτὶσαὶ ὈοοΚ5, πὸ Ῥτορμοῖβ, δηὰ 
16 Ἡδρίορταρμα, ἴῃ 1832, 866 ἃ βρϑοϊπιθη ἴῃ ρᾶφο 142. 

δ Οὐϑοβ Ηἶβι. οὗ τς Βιυῖα ϑοςίοίυ, νοὶ]. 111. Ρ. 41. ; νοΐ. ἢ. ρ. 261]. [π ρρ. 965-967. 
δὴ ΕΠρ] 5} ἰταηβίδιίοη οὗ πε Ἰοϊίον οὗ ἴπ6 Κιίηρς οὗ Ῥογβῖα 15 ργϊπίθα δὲ Ἰοησὶῃ. 866 
αἶδο ἴπ νοσὺ ᾿ηἰογοδίίης Νοιμοὶσς οὗ ἔπ ον, δητΥ Μαγίγη, Β. Ὦ. δνο. [οπάοῃ, 1819, 
Ῥδυισι τὶν ὑ». 541 --- 433. 

᾿ ὙΤνοηξν-τηϊγά Ποροτί οὗ ἴμο Β10]ς Βοςίοῖγ, Ρ. χχχὶὶ. Τυνθηξυ-δαυθηῖῃ Βοροτσῖ, Ρ. χ]νὶ!. 
Ἐοτίῖγ - τοι Ποροτί, Ρ. εἶχ. 

5 Ὑ νοηιγ-ηϊ ἢ Βοροτί, Ρ. Ἰν!!. 
1 Τνοοῖοι Εοροτί, Ρ. ἢ. ΤἸηετίγεουτἢ Ερροτί, μΡ. ᾿ἰχ. 
δ Τροιγίγεζουτι Προτὶ, Ρ. Ιχχ. 



δορί ΥΠ. ὶ 4.1 ϑαηδβοτὶξ Κογϑ:0Ή8. 181] 

ἷν. ΤΠ αδληιίγοα οὐ Καεληεῖγε, τ Ὠϊοἢ ἴ8 βροκοη ἴῃ ἰπ6 οχίθηβινθ ὑτονίηςο οἵ ἘΚ δϑῃτηϊγο, 
ἴῃ ἴπ6 ποτ οὗ Ηϊπαοκίδη: {πὸ Νὸνν Τεβίδιηοπῖ δπὰ Ηϊβίοσιοδὶ Βοοῖκβ οὔ της ΟἹὰ Τεκια- 
ταθηὶ πᾶν θδθθη ρυιπίαα. --- ὅ66 ἃ Ξρθοϊτηθη ἰῃ ραρβο 140. 

Τὴε Νέεισ Τεκίαπιεπί ἦας αἷδὸο δέεπ ἰγαπείαίεα ἀπά »τίηἰεα ἐπ 
νυ, Τῆς ἢ μέλ οὐ Μιμίαπεε, οὐ ἀϊαϊοοὶ οὐ Ὑ υςἢ, ἃ σουπίγυ οὐ {Π6 δαϑίογῃ Ὀδηὶς οὗ (ΠῸ 

1ηάυ.5, ἢ! ἢ σοδοῖθ5 ἤγουν ἔπ Ῥιυπ)δὺ ἴἰο Αὐοῇ ; 
ΥἹ. Το Ῥίλαπεεν, τ πΐοῖ ἰ5 βροίκοη ἴὸ ἐπα βουτῃ οὐὗἉ ἴπ6ὸ Ῥυπίαῦν, δῃὰ οχίοπμάβ νεβίνασζα ἴο 

ἴπ6 σΘουπίγυ ὙΠοτο (Π6 ας δα Ὀορὶπα ἢ δηὰ ἴη 
ΥἱΣ, ΤῊ α Κιριζισια, τ Πίοἢ Ἰδησύάσο Ὀορὶπε τπετο ἴπΠ6 ΟυΣυγαιίοα 668363 ἴο Ὀ6 ΨΘΓΏΒΟΙΪΑΓ, 

δηά ἴα βροΐοῃ δὲ Βοιωθδυ, δὰ ἰἤθποθ ὑρ ἴΠ6 σοαϑδὶ 85 ΤΔ. δ5 ὅο8. Οη τἋΠπΦ οοπιρ]εζίοη οὔ 
ἔπε Ῥεοηίδιίθυοἢ ἱπ {{18 Ἰδηριαρα, ἴπΠ6 δογαιρογα Ὀγοίἤγθη ἐγδηβίοσσοα ἴΠ6 (γϑηβἸβίίοη οὐ [ἢ 6 
τοι δ᾽ ηρ ὕοοΚΒ οὗ ἴῃς ΟἸΪὰ Τοβίδπποπὶ ἴο ἴπῸὸ ΒοιηθδΥ Αὐχὶ] συ ΒΙΌ]6 ϑοοίοιν. 

Υἱ. Τὴ Μάγωισασ οὐ ίατισαν, ψὨϊοῖ 15. δροΐίκοπ ἰο ἴπα βου ῖ- τοδὶ οὐ [Π6 ΒΊΚΘΠΘΕΥ 
ΠΟΘΏΙΤΥ͂ ; 

ἴχ. ΤΠ Οο᾽μυΐπεε, οὐ ἰδησυαᾶρα οὗ {π6 ρῥτονίπεο οὔ Ουϊοὶπ ; 
χ. Τῆς ϑεπαείξλμπάεξε, Ξροκϑη ἴῃ ἴπ6 ῥγονίποο οἵ Βιιπήθὶ κἢ-υπὰ ; δηὰ 
χὶ. Τῇὴο Νερᾶϊεφε, οὐ Ἰαηρυδε οὔ πὸ Κίησαάοπι οὗ Νορβᾶ!. 
Τὴε ἔοιν Οοερεῖς λασε ὅεεπ ρῥγὶπέεα ἴκὰ 
ΧΙ, χα, ΤΏ Καποιῦ οὐ Καπελοοῦδα ἀπὰ ὕκηιδου Ἰαηρυᾶρεβ ; 
χῖν. χν. χνὶ. ΤΏ Ῥαίρα, δλγεεπαφωτν, πὰ Βλιέαπεεν Ἰδηρσυαροβ; δηὰ αἷβο- ἴῃ 
ΧΙ, ΤΠο Μουρλιαλα οὐ Ῥαϊὶ Ἰαησυαρο, ψ Ὠϊοἢ 18 βροίκοῃ ἴθ ϑουῖθ Βαμᾶσ. [ἐ θερὶπβ 

Ὑἤεσο ἴπΠ6 Μδηγδιία Ἰδησυαμρο οπάς, ἀπά οχίοηβ πραυν ἴο (Π6 ὈδΔηΚ8 οὗ ἴῃ 6 Οδηροβ, δπα 15 
ἴπε Ἰορασποὰ Ἰδησυάσο οὗὨ (ἰογίοη, δπὰ οὗ ἴς Βυπηδη Ετηρῖγο. ΓΗ νουβίοπ νγδβ σοτητηοηορα 
Ὀγ Μτ. ΨΥ. Τοϊγου, δὲ (ὐοίϊουπαδο, ἴῃ 1815: δηὰ οὐ ἢ 5 ἀραὶ, ἴῃ 1817, ἴπὸ ἰδϑὶς οὔ ἢἤπι5ῃιηρ 
8η4 οἀϊίηρ ’ὲ ννὰ8 σοπβάοα ὈΥ ἐπ Οοΐοτηθο Αὐχὶϊϊαγν Β10]6 ϑοοιεῖν ἴο {Π6 ἤτον. Μοβδυβ. 
ΟΒαΐῖονγ δηὰ ΟἹοιιρ. [{ νγᾶς σοπιρ]οϊοά ἴῃ 1886: ; 

ΧΥΊΙΙ. ---χχί. Τῆς Οοερεὶ ὁ. Μαέίλεισ ἴὰς Ὀθθη (ταπεϊδῖοα δηὰ ρῥτιηιοά ἰπ ἴπ6 Κορλμί οΥ 
Κοεαΐα, ἴπ6 Ψεγαροοτα, [6 Οοάναροοτα, ἀπὰ ἴῃ δὲπαλον διιελιπε ᾿Ἰδηρσυασοβ. 

(3.) [π᾿ δοιέλεγη 7πάϊα, ται πτεεν ἀϊδ]οοῖς ἀγὸ βρόκοῆ, ἴπδὲ ἀγὸ εἰποῦν ἀοτινοα ἔγοπι {Π6 
ΘΑΠΘΟΤΙ , ΟΥ ὉΘΆΥ δῇ ΔἰΠ ΠΥ ἴο ᾿ξ, δπὰ ἴπῖο ψ ηϊο ἴπ6 ϑεγίρίυγοϑ ἤν δου ΠΟῪ οὐ ἴῃ 
Ρατί ἰγαηϑβ αἰθα, ν]Ζ. : --- 

1, [πη τῆο ΜΜαλγαίία, ἴῃς Ῥοηίαίουοἢ δαπὰ Νονν Τοςιατηοηξ, ἰγαηβίαιοα Ὁ {πΠ6 Βαρῖϊ5ὲ 
ΤΩ Ι55] ΟΠ δτῖοβ, ἤν ἰοτρ Ὀθοη ἰῃ οεἰγουϊαιίοη, δηὰ τπ6 Ὠἰπίοτίο4] ὕοοκβ ψόγο ρῥγϊπιθα ἴῃ 
1820. Τα δοουγδου οὔ {Π1|5 νογβίοπ δανίπηρ θθθη ἱπηρυρποὰ Υ 8ῃ δηομυτη 5 ΤΊΤΟΥ ἴῃ 
{Π6 Α5ἰδίϊὶο 7ουτηαὶ ἔον 1829, Μτ. ΥΝ. στθοηῆοὶ ὰ δΌ]ν νἱπαϊοδιρὰ ἰΐϊ, ἰῃ ἃ “ Ποἴθποο" οὐ {πὶ8 
γΘΥΒΙΟη, ὉΠ] ἢ τὰς ρυ 15 Π6ἀ ἴῃ 1890. 866 8 βρϑοϊπιθῃ οὗ ἰὰ ἰπ ραβὸ 140θ. Α πον ἴγδῃβ- 
Ἰδιϊοη οὗ πὸ Νὲιν Τεβίαπιοηϊ ἴη ἴπΠ6 Μδῃγαίία ᾿δῆρσυδρο, ὉῪ 186 Ατηθυίοδη τη ϑβοπδαγίὶθβ δὲ 
ΒοιηθαΥ, τγᾶβ ρυγϊηϊοα δἱ {ΠῸ τηϊββίοπ ρύοβα ἴῃ (Παΐ οἰἴγ, ἴῃ 1826 : πὰ ἃ γονυϊβοὰ οὐϊιίοη οὗ 
πα οπεσο ΒΊ0]6 ἢ859 βίο θθοη σοιῃρ]οῖοα." 

1, Το Ηϊπαοοείαπλεε, ον Οοτήοο, Ὀοϊπρ προίκθῃ οΥΟσ 8ῃ ᾿ΠΊΠΊΘΠΞ6 ἰγαοὶ ΟὗἩὨ σου ΠΙΓΥ ἴῃ 
1πάϊδ5, νατῖος του οἢ ἰη ἰἰ8 ἀΐα]οοίβ ; δπὰ ποῖ ἴδισογ ἐθδη ἴῆγοο αἰ θγοηϊ ἐγαηβἰδεϊοηβ οὗ {116 
κδοτοὰ τυ πη ἤᾶνθ Ὀδοη ρῥγπίοα, ὙΤῆα εαγίἑεδέ τὰς ἴηδὲ οὗἩ {π6 ἔοιυς Οοεροΐβ, θγ Ὑ 1} 18πὶ 
Ηυπίετ, 54. ; ψ Ἐς ἢ ν68 ὁχοουϊοα δὲ {ῃ6 ᾿γϑββ οὐὗἔἁἩ {πὸ οοἴϊορο οὗ Εοτὲ ῬΥΠΠἸαπι. Αποίμογ 
ἐγδηϑίδτίοη τνα9 σοιηρ]οίοὰ ὈΥ (Πα ἰαῖα ἤθν. Ηδησυ Μαγίγηἶ ἴῃ 1808, ἀπά ρυϊηπίθα δἱ {{|6 
ὀχρθηβα οὗ (Π6 (ἰαἰουϊΐα Αὐχι! τ ΒΊΡ]6 ϑδοοίοῖγ. Α τουϊβοα βαἀϊτίοη οἵ {ἢ]8 νογβίοῃ, ΒΥ 
πε ον. Μτ. Βονΐεου (οπο οὐ {πὸ τη οπατγῖο8 οὗ (6 Οἤυτο Μιεείομπαγυ δοοίοιν δὲ 
Ομυπαν,) νγὰ8 ἤπιϑῃο δἱ Οδ]ουζία ἴπ 1820, δὲ ἔθ ὄὌχροπβο οὗ 1π6 βάτηβ ϑοςὶοῖγ ; δῃά 86- 
ὙΕΓ4] βοραγαῖς ὕοοκβ οὔ (πη ΟἹά Ταβίαδσηομς ἤανα βίποα Ὀθοῃ δάἀοὰ [π 1820 (ἷε (αἹ- 
εὐυἴί8 ϑοοίοιγ ρῥγὶπιθα ἃ ἰαγμα οἀϊίίοη οὗ Μγ. Μαγίγῃπ'᾽β νουβίοῃ οὐ Βιθη δι πον Β Οὐπροὶ ἰῃ 
Η!παοοκίδημοο, ψῖῖῃ ἀπ ἘΠ 8 οὐ 1π6 ορροβί[θ ρᾶβθ; δηὰ οἵ Μίνυ. Βον]εγ᾽β τον βίοῃ, 
ὙΠΙΟῖ, ὈΥ ἴΠ6 ἀΐπυθε οὐὗἨ Αταρὶς δπὰ Ῥεγβίδη ννοτάβ, 15 ρϑου]Ἕδγὶν δἀδριθα ἴο {πῸ ἰῃμδυϊταπὲς 
οὗ Βεπαγοβ δπὰ {Π6 ὈΡΡΟΥ ῥτονίηςος: {πὸ (το ὅγθε Οὐβροὶβ τότ ῥτιπίθα ἴῃ {Π|6 βδῖπθ 
γοαῦ: δηὰ 'π 1826 ἰδῆς δηϊΐγα Νὸν Ταεβίδπιεπίὶ πγαβ σομῃρ]εἰοά.5 Α δρθαοϊπηθῃ οὗ {18 
ΥΘΥΒΟἢ ἴῃ [86 ῬοΥβίδη Θ᾽ ΔΓαΟίοΥ 18 σίνοῃ 1 ρᾶρο 143. 

᾿ Τνοοίγ-ϑανοπίῃ Βοροτῖ, ᾿. ᾿ν. Ὑποηιγ-πἰπῖῃ Εοροτεὶῖ, Ρ. ἰχὶν. Τηϊτγίγ-βοοοπὰ Ἐθ- 
Ῥοτῖ, Ρ. Ἰχ. 

3. ΤμΙγῖγο οι Ποροεῖ, Ρ. Ιχχ. 
3 Τὸ 115 Ὄπ ποηεῖν ἰοασθὰ απὰ οχοτρίατυ ἀϊνῖπο, ἴμ6 παιϊνο (τ 5 [18Π5 δπὰ οἴμοτβ σἢῸ 

ΒΡΘΑΚ τπ6 Ηἱπἀοοβίδηθοθ ἰδηριαρσο τὸ Ἰηἀοθιοα [ογ ἃ σοτηροπάϊυτηῃ οὗ {Ππ|| Γἰταγαν οὗἁ (ἢ 6 
ΑὩρ] ςβη ΟΠυτγςοῖ, τυ ἢ ψγ88 ἰγαπεϊαϊθὰ Ὀ. Πῖτη, ἀπ ργπίθα, ᾿π 1818, δὲ (ἢς ὀχρθηβο οὔ ἴῃς 
Ῥγαγοῦ Βοοῖς δηὰ Ἡοπν ϑοοϊεῖϊν οἵἩ Ἰοπάοπθ. Μτ. Ματγίγπ 88 {πὸ ἥγεξ οἰογργτηδη οἱ 
ἴδει στοῦ ἴῃ [πάϊᾶ Πο ἰηιγοάμπορα ΠΟΥ βουνῖοσα ἴο οὔὐγ ἡδϊνο βι )] εἴθ ἰἴη Βθημα). Ηΐϊς 
νοΐ, πανίηρ γοοοϊνοά ἔγοχιοηΐ τον βίου δηὰ διηθηἀπιθηξ, 15 οβιθοτηθα ΟΥ̓ οοτηροίοπε Ἰἰυᾶρο5 
ἴο Ὀ6 ἃ ρΡοιβρίσυουβ δα ἴδ! ἢ [] νεγοίοη οὗ [ἢ 5 Ὁ] τηθ οτὶριηδὶ. 

4 Μοπιοιῖτϑ οἵ Μασίγη, Ρ. 292. ϑδιχίθοπι Βδροτγῖ οὔ ἢ ΒΊΌ]6 ϑοοϊοίυ, Ρῃ. ᾿ἰχχὶ. 182, 188, 
Ὑνοηίγε τὰ Πδροτῖ, Ρ. χχχνυὶ. 

5 ἽἼ ψοηῖγ- ἤτοι Ποροτῖ, ᾿. ΧΙ]. Ἐογίοι! Ἡοροτέ, Ρ. χον!. 
κ2 
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ΤΙ {τὰ Ἡϊπἀοοβίδημιθθ νογϑίοη οὗ {πὸ Νὸν Τοβίδιηθηϊς τγᾶβ οομπρ οἰθα ΤΉΔΗΥ Ὑγ6 875 
βίῃοθ ὈΥ [Π|Ὸ τη ἰβϑίοπδυῖοβ αἱ ϑαγδιήροσο, γῆο ρυθ] 5η 6 τἴῃ6 ΟἹ Τεβίδπιομε ἴῃ 1818. Α 
πον οὐϊίοη οὗ [6 Νενν Τοβίδιηγεπίὶ 85 ρυϊηϊοά ἴῃ 1820, δ 1ῃοῖσ ρσεββ, ἔγομπι ἃ πεὶῦ νϑσβίοῃ, 
Θχοουϊοα ΡΥ 186 ον. Ζ920ῃπ ΟΠδι ρου αῖη, τυ οβο Ἰοηρ γοβϑἰἄθποθ ἴῃ 186 τνεβίθσῃ ρσουίηοθβ οὗ 
[παΐδ, ἰοσοῖμοσ νι Πὶβ Ἰηεἰπιαῖο πον ]εάσε οὔπο ρορυ]αν ἀϊα]οοῖβ οὔπ6 Ηἰπάοοβ, οτοϊμθθι }Υ 
ηυδ) θοα Πἰτὰ ἔοσ (π6 υπάοτιακίησ. Α βΞροεϊηδῃ οὗ 1818 νογβίοη 15 σίνϑη ἴῃ μεβθ 14]. 

ἴῃ 1843, 4 οοπῃροῖα οἀϊιση οἴ ἴ6 Οοτάοο (οΥ Ηϊπἀοοκίδηπεο) ΟἹ]ὰ ᾿Τοβίδιιθπὶ ττα5 
σοτμρ]εἰοὰ ; δηὰ οαϊίοηβ, ὈοΪΒ πῃ Αταῦὶς απὰ 1 Βοιϊηδη οἱναγδοίοσβ, τα ἴῃ οουγβο οὗ ἀϊ5- 
τγιρυιίοη. 

ι., [πὰ ἴῃς 2επραῖοε, οὐ ἰδλυρυαρσε οὗ ἰῃ6 ργονϊπες οὗ Βεηραὶ, {Π6 ψ]οἷθ οὗὅὨἨ 1μ6 δϑογρίυτος 
15. Ρυ] 15 θα, ἀπὰ ἐπε Βοοῖκ οἵ Οοτησθοη Ῥγαυδθὺ [858 θθθῃ ἱγϑμπδίδίθα ὈΥ ἐῃ6 ἰὸν. ἸοΟσδΓ 
ϑομπά, ΕἾνο οὐϊοῃβ οὗ πὸ Νὸν Ταβίδιηθπε δηὰ ἔνο οἵ ἴῃς Ῥβδίτηβ, δηὰ βοιῃθ οἵ οῦ 
Ῥαγίβ οὔπε ΟΙά Τοβίβτηθιξ, ἢανα ὕθοῃ ῥτϊηϊοὰ ; δῃὰ 8 πον εὐἀϊτοη οὗ Π6 δπεῖγο Β10]6 τγᾶβ 
Ρυϊπιοα ἴῃ 1882, ἴῃ οη6 ἰαῦζο ὅνο. νοϊυτηο, ἰορείμον τὴ ὑνοὸ ἱΠουβδηα οχίγα οορὶθβ οὗ [Π6 
Νεονν Ταβίδιηθης ἰπ 1 2πιο., δηὰ ἔνα τποιιβαπά οορίθβ ἴῃ 8νο., Ὀοβιἀ65 ἴἤτοο ῃουιβδηα σορὶθβ 
οὗ ἐπ Ῥβαΐηϑ.0. Α Ἰασρὸ οἀϊῖοπ οὗ ἴῃ6 Οοβροΐβ οὗ ϑὃι. Μαϊμεοιν ἀπὰ δι. οθη, ἴὰ ΕΠ 5ἢ 
δηὰ Βοηραϊθθ, οἢ ὀρροϑβίίβ ρᾶσοϑ, τνᾶ8 ῥγϊηϊοὰ δὲ (αϊουζῖδ ἴῃ 1820, ἙΠΙΘΗγ ον τπὸ θθηθῆϊξ οὗ 
16 παῖῖνος ψῖιο ὅτὸ διϊδοῃθά ἴο ρυ]}ῖς οβῆοθβ δηὰ ποιιδὲβ οὗ δῴθῃου. 866 ἃ βροοίτσθῃ οὗ [Π6 
Βοηραῖθα υϑγβίοη ἴῃ ρᾶᾷο 140. 

Α πον Βοιβαϊθο νογβίοη οὗ {Ππ Νοῖν Τεβίδστηθηΐϊ, σοτηρ]οῖοὰ Ὀγ {πῸ Ἰαῖα ΔΙν. ΕἸϊογίοη, 
γᾶς Ὀγιηιοα δὲ (δ) ευξία ἴῃ 18205: βηὶ ἰπ6 Ηδν, Νῖν. γδῖοθβ, ἃ ᾿ἰϑασιημ θα σρἸβϑί ΠΥ, τγ85 8}0- 
Ῥοϊηϊοά ἴο ργδϑρᾶζε ἃ νογβίοῃ οὗ ἴῃ Ῥβαΐτηβ 'ῃ Βοηραῖθο. ὅ 

ἦν, ΤΠα Οογίψα οΥὐ Οτΐδϑα Ἰαηριιᾶβα ἰδ βροίκοῃ ἰῃ ἴπθ ρῥτονίποο οὐὗἁ {πᾶ πιῆ; 1ἴ 1185 
ἃ ΨΟΙΥῪ οἶοβα δθίη τυ ἰοὸ ἐπ Βεηραῖθο, ὕυὰϊ τ 1 αἰ ογαης ἰοττηϊπδιίοπβ, απὰ 8 ἀδγοηὶ οἢδ- 
τϑοῖεσ, [Ι͂}ἢ {Π15 Ἰδηριᾶσα ἰ6᾽ δηίῖγτε ΒΙΡ]6 τγ88 ἱγαπεϊδιθὰ ὈῪ ἔπ Βαριεϊδὶ τη ἰβϑι ΠΑ Υ]65 
ΒοΥογδὶ ὙΘΔΓΞ βίης ; 8 βθςοῃα οὐϊτίοη οὗἩ ἴδ Νονν ᾿Γοβίδιγθηξ τνν88 οοτωρ  οἰθα δἱ ϑογβσῆροσζο, 
ἴῃ 1822, δηὰ ἃ πον οἀϊϊίοη οὗ {π6 Ῥοπέδίοθιιοϊι, μἰβέοτιοδὶ ὑὈοοῖ 8, ἀβὰ πὸ Ῥβδὶπηβ ἴῃ 1838, 
Α βρϑοϊπιβη οὔ 118 νογβίοῃπ 8 ρίνοπ ἴῃ ραρὲ 141. Α πον νουβίοιι οὗ ἴ[η6 ΟἸ]ὰ Ταεβίδιμομϊ ἴῃ 
115 Ἰαησυδρο, ὈγῪ ἴΠ6 ἴον. Α. ϑυϊίοῃ, 15 ἴῃ ῥσορταββ δὲ (ιἰἰίδοῖϊ.. 

ν. Τῆς Βεὺ)- Βλαεβα Ἰδησιασο, τ]ιῦῖο 15. δσροίκοη ἴῃ [ἢ6 ἸρΡΡΟΓ ῥτονΐηςοβ οὗ Ηϊπάοοκίδη, 
σοῃϊδὶῃΒ ἃ στοαῖου τηϊχζασο οὗ ἴΠ6 ϑαηβογῖξ [πῃ πιοβέ οὗ {πῸ οἵἤον αἰδ]εςίβ οὗ ἴῃ Η πάρε. 
ΤΡ6 οπίῖτο Νὸν Τοβίατηοπε [88 ὕδθῆ ἰγδηβίαιοαὰ δπὰ ρῥγ θὰ. ὅ66 ἃ βρθοϊγπηθῃ οὗ ἰὶ ἴῃ 
Ραρο 141. ὍΤῇα Βτὶ)}- ΒΠδβθα νϑγβίοῃ 18 ᾿Πἰκον ἴο 6 τΟγῸ δοσορίδυϊα ἴο (86 ἰμμδυϊδη 5 οἵ 
16 ῥτονίησο οὗ Ποοδὺ ἴπδὴ ἴῃ6 ΗἸΠἀοοβίδηθοα. 

γἱ, Το Κωγπαία, ὕαπαγεβε, ο᾽ Καγπαΐϊοα Ἰαυρσυᾶρο ἰβ Ξροκδη ΕΥ̓͂ αρουΐ δονθη τη] θη 5 οὗ 
ῬΟΓβοῦ δ, 1 1ἴῃ6 οοιιπίγυ οχίθηαϊηρ που ναγὰ ἔγοτη “[6}}Ἰσἤοιτυ ἰο ὅοα, δηὰ οαδίνασα ἔγουη 
ἴπο οοδδὶ οὗ Μίαϊαυαν ἴο {Ππ6 σουπίγΥ τπογο ἴπΠ6 Ταπ}}} 5 Βρόκοη, ἱποϊπα!πρ (ῃ6 ΨΠ0]6 οὗἍ 
πὸ Μγβογτθ. ἴπ 118 ἰδησιαρο τη Νὸνν Τοβίδτηθηϊς 85 ὑτγιηϊθα ἴῃ 1820, ἔγοτ (6 ἰγϑῃ8- 
Ἰαδϊίίοη οὔτμς ον. Μτ. Ηδπάβ. Α βροοίγηιθῃ οὔ ἰξ 18 σίνθη ἰῇ ραζὲ 142. Τῇο ΟἹα Τρβίδ- 
τηθηξ τν88 οι ρ]οἰθα ἴῃ 1852, απὰ ἴπ6 Νὸνν Τοβίδυγοπῖ 88 ὕθοη σΑγο}]γ γονϊδθα, ρσορδσδίοσυ 
ἴο ἃ πον δἀϊπίου. ὁ 

υἱὶ, Τῆς 7ἀπιὶϊ Ἰαπσυάᾶρο 15 βροκθη ἰπ ἴπ6 βου ῃ-οαβίογηῃ ρμᾶτὶ οὗ [πάϊΔ, ἕτοπλ Μίδαγας ἰο 
Οδρε Οοιποτίῃ. Ὑνο ἀϊἴδγθης ἐσαῃβδίϊοηβ πάνθ Ὀθθη τηδάθ πῃ {Π|5 ἰδησυᾶσο. ὍΠα ἢγβι 
νΔ38 ὁχροιίϊοα ὈΥῪ (Π6 ᾿ραγποὰ (ὐθγιηδῃ τη ϑβϑίοηασὶθβ, το ψοτο δἀιϊιοαϊοά αἱ ΗΔ]]6, δῃὰ σψοσγα 
ἐπρίογθα ᾿π [ἢ δῖ σεμίυγΥ Ὀγ {Π6 Πδηϊβὶι ροτογηηθης. 1Ὲὸ Νοιν Τοβίδιλθηϊ τγὰβ οοτ,- 
τοθηςσροα ὈγΥ Βαγίμοϊοσηονν Ζιίοροηρα]σ ἰῃ 1708, ἀπά δβηϊδῃρα ἴῃ 1711. Α ρεϊπεηροΡταβδ δηὰ 
ῬΑΡΟΥ Βανί ὕθθὴ ῥσον θὰ δὲ Τγδηηιθραῦ Ὀγ ἴῃ δβϑἰδίαδῃοθ οὐὔἩ 1πΠ6 νϑπογϑ Ὁ] 6 ϑοοίθίν [ῸΥ 
Ῥτοπιοῖίηρ (ιτἰβίδη Κπον]οάρα, {16 τγαῃϑ]διίοη, αἴϊοσ μανὶπρ θοθη στονιβοὰ ΡΥ Οτὔπά]οσ, 
ΔΠΟΙΠ ΘΓ τη βϑίοπαυν, ἄν ἢ τειν δῇοῦ ΖΙΟροΏΡΑΙ, ττῶᾶβ ρυϊ ἴὸ ῥγθβ8 ἰῃ 1714, δὰ ἢηϊεμοὰ 
ἴῃ ἴΠ6 [0] οί πρ γοασ. Τῆΐβ ΤΆ} Νον Τοβίδτηθηϊ τᾶς ταρτπῖθα δἱ Τγβηαυοραγ ἰὼ 1722, 
Δηαὰ αραΐῃ ἴῃ 1753, δῃὰ δ6]50 δὲ (οϊοιηθο ἰπ 1748. ἴἷπ τ γρὰγ 1717, Ζιοσοηραὶς οοαι- 
τηθηςοα ἃ Ἴδη! νογβίοη οἵ ἴπ6 ΟἹά Ταβίδιηθπὶ ; Ρυϊ μο αἱοὰ ἴῃ 1719, Βανίηρς δηϊδι δὰ οὐἿΪγ 
ἴῃς Ῥεπίδίθυοἢ νυ τεἶν ενὸ ὑοοὶκ5 οἵ Φοβῆυα δπὰ Φυάρεοβ. Τίιο ἐγβηβ)δἴϊοιυ τγὰβ οοπε πο δηὰ 
σοτρ]οἰδὰ ὕγ τ6 ἀϊκιϊη συ δ!ο τη ββίοπασγ Βοηαπιη ϑομ}Ζ, τ Ὸ αὐγινοα δ Ττγαπηυεῦδγ 
12. 1719: ξ ν»δβ ῥγιἷο δἱ Γγαπαυθθασ, ἴῃ Του νοϊυτηοθβ, ἴῃ ἴῃ γραγβ 1 723--96--27, δα 98. 
ΤΠ δεοοπα ἰγϑηβδιίοη οὗ ἴη6 Νὸνν Τοβίδιηθηϊ ἰπῖο Τάτ] ττᾶ8 τηδάς ὈῪ Εαρτίοϊυβ, δηοῖ μοῦ 
Οετπιδῃ τῇ 55: θα γυ, δὲ ΔΙθαγαθ, τθετο ἰξ 88 ργϊπιοα ἴῃ 1777. [Ιπ18]4, δὴ οὐϊτίου οὗ εἶτα 
ΓΆπ}}} Νὲνν Τδβιίδτηθηϊ να8 σοϊημ]οῖϊοα δἱ ἴῃΠ6 ϑεγαωρογε ῥγϑββ, δῇ ἴῃ 6 Ὄιρϑθῆβθ οὗ {1|ὸ (α]- 
ουία Αὐχλ] ἶϑτν Π1}}]6 ϑοςίοιν ; δηὰ 858 [6 ἰαρβα οὐὗἩ γοδγβ τοπἀθγοὰ γί ποῦ οοττοοίίοη οὗ ἱξ 
ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ, ἰπ6 δον. Τ. (, Ε. Εποηΐυ8 δηὰ τῆς ον. Ὦγ. οι ον δ αὐ Μδάταβ Ἔσο οἱ- 

ἱ Ἐοτγίγοεῆγοι Ποροτῖ, Ρ᾿. οχ. 
5 ϑονοπίθοπι Πθροτὶ οὔ πε ΒΙΡ]6 δοςϊοίγ, Ρ. ἵν]. 
5 Ὑνοηιγ- τὰ Εἰ οροτῖ, Ρ. χχχνὶ. 
: Τνοπιγ-ἤ } Βδροτῖ, μρ. ᾿ν}}}, ᾿χ. Ὑ νην -πἰπιῃ Εθροεῖ, Ρ. [χ. Ταϊγεγ. τὰ Π ροσὶ, 

Ρ. ᾿χν!. 
δ Βίδῃορ Μαγβὶνβ ΠΙβίοτυ οὔ ἔπ Τυδῃβίαιῖοπβ οὔ (ἢ ϑοτγιρίυτοβ, Ρ. 37. 
5 Τῆς εν. Ὦγ. Ιλοιο]οῦ αἶθοὸ ἐγαηπδίεὰ ἐπ Βοοῖκς οἵ Οοπιθοη Ῥγαγον ἱπίο πὸ Τδπ] 

Ἰδηρυαρο: ἰξ νγᾶβ ῥυϊηϊεὰ δἱ δάγαβ ἴῃ 1819, ἴῃ αυδτίο. 
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Ρ]ογοὰ ἰο γονίϑο Εδυὶοῖ 58 νουδίοη. Ὑποῖγ Ἰαρουτα πανίησ ὕδϑοη Ὠἰρηΐγ ἀρρτονοὰ ὕγ 
δοτηροίοπε ᾿υάρεβ, [π6 Μαεάγαβ ΒΊΡ]6 ϑοςίοιυ ἴῃ 1823 ρτϊπίθα ἃ τονϊβοὰ βἀϊιίοη οὗ ἔπς ΟἹ ά 
᾿Γεδίαιθηῖ, Εὐγσίποσ τονϊβίοης οἵ ἴῃ Οἱὰ δὰ Νον Τεκίδιλθπὶ ἴᾶνὸ δίποθ ὈΘΘῺ σοτη- 
Ρἰοιοὰ ; δῃὰ ἃ ποὺ οἀὐϊτίοῃ οὗ ἴπ 6 στ μοὶὸ Ταηλ] ΒΊΡ]6 πὰς ρυϊηϊοα δὲ Νίδάταβ ἴῃ 1844. [ἰ 
ςοηΐδίπθ ἴπ6 μοδάϊηρθ δηὰ ςπγοποϊ οδῪ ἥγτοτα ἴπ6 δυϊπογιϑεὰ Ἐππρ]} 15.) ΒΙ0]6, δηὰ τϑίογεηοοβ 
ἴτοτῃ ἔογπιον Ἴ δι] οαϊεϊοπβ. 860 ἃ βρθοϊιπθη οὔ ἴ86 Ταπ}}} νογβίοη ἱπ ρᾶρο 143. 

Ὑἱ11. Το Τείπρα Ἰδησύαρο, πομπεῖα σα] θὰ {πὸ Τείοοσοο, 15 ϑροκοῃ ἱπ {πὸ Νογίπεγῃ 
Οἴσοατα [ἢ τιῖ5 Ἰαηρυδρο, ΨὨῖΘἢ ἀρροατβ ἴο ΡῈ δ ἀϊαϊεςῖ οὔ ἴμ6 Ταπη}, (Π6 τοδί οθΔΥΥ 
ϑοθΣ, ἀρονο ποιίοοά, ἰγαπβἰαιϊοὰ ἐπε ΒΙΡΪ6: θυξ ἰδ τγὰβ ποτοῦ ῥτὶπίθὰ." Α ΤΕ ηρα 
γογδίοη οὗἩ ἔπῸ Νὸνν Τεβίδιηθηϊ νγβ Ὄοχϑουϊοθα ὈΥ ἴπ6 τηϊδδιοηδυῖοβ δἱ ϑοσγδιηροτο, ἴῃ 1818 ; 
δῃά τπ6 Ῥοῃίδίθυς τγα5 βιι Ὀϑοα ΘΠΕῪ Ρῥτὶπιθὰ. Ο {δα οοτηρΙεἰΐοη οὗ τπ6 Ῥεπίδίθιυςδ, τΠ6 
Βοποὺτ οὗ ἤπίβιπς {18 νθσβίοη ταβ τεδιρποὰ ἴἰο {πὲ Μδάγαβ Αὐχὶ συ ΒΙ0]6 ϑοοίεϊν ; ἃ 
τονϊβοὰ οἀϊίοη οἵ ἐπ Νενν Τεδίδτηθης 85 ὕθϑὴ ῥσϊ πιὰ, δπὰ ἐπ ΟἹα Τεβίδπιοπὶ ἰβ ἴθ ῥγοὸ- 
ὅτοβ5. 5 Α βροοΐϊμπιοη οὔτε Τοϊηρα νογβίοη 15 σίνϑη ἴῃ ραψα 14]. 

ἰχ. ὙΏ16 τῇς υιοῖ Παὰ βοι]πλοπῖβ ἰπ ἐπ6 ἰοϊαπα οὐ (εγίοη, (Ποὺ τγοσο ποῖ ἱπδιϊθηεϊνα 
(ο ἱπηρατγίίης ἴπ6 ϑοτίριυγοβ ἴο βυ δ οὐ ἐπῃ6 πδῖϊνοβϑ 85 οπιδσαοθὰ {π6 Ομ τ βιϊδη ἢ. ὙΤΒ6 
ἴουν Θοβρεὶ5 σσεγο ἐγαηδ]αιθὰ ἱπίο Οἰησαῖεδε, οὐ τπ6 Ἰδηράρο οὗ {πὶ 18]5πά, δῃὰ σε ργϊπιθὰ 
δὲ (οϊοπιδο ἴῃ 1739, ἀπά αραΐϊῃ ἴπ 1780; (ἢ Αοἰς οὗἉ 11|ὸ Αροβῖ]εβ, ἰῃ 1771; ἴθ 58] πὶ8 
ἴῃ. 1755; δπὰ αραΐη ἴῃ 1768 ; δῃὰ ἰμῈ θηϊστε Νενν Τεϑίβπιθηξ, ἰοϑίμου τ ἀπ Ὀοοῖκ5 οὗἁ 
Οεπῃαβία, Εχοάυς, ἀπά 1,ονϊτἴσυβ, τσοσ ῥγϊηίοά δἱ ἔθ βδῦθ ρίδοε ἴῃ 1788β.0. Αἤεγ (εγίοα 
μαὰ Ὀεσοπλα ρατὶ οὗ ἐπ Βυιεἰβἢ εἰηρῖτο, ἃ παρ ΟἸρα]οβα νουβίοη οὗ ἴῃς Νενν Ταβίδτηθηϊ 
ψγ͵δ5 ὑπάογίακοη Ὁγ Μτ. Ὗ᾽. Τοϊ του, αἰάοὰ Ὀγ παῖϊνο αϑοἰδίδπίβ, Ὡπά εν ἰἢ6 ραίγοπδβα δηὰ αἵ 
16 Θχρθῆβα οὗ τπ6 Οοϊοτωῦο Αυχϊατν ϑοοϊοεῖυ. Ὑπαὶ ποιμῖπρ ταῖρμξ θ6 οταϊεα, τ μ]ς ἢ 
σου ᾿ἴηδυγο (Π6 ὀχοθ]οποα οὐ {Πἰ|8 ἐγαηβίδιίοη, ἵτοὸ πυπάγοά ςορὶο5 οὗ ἴ!6 Οοβρεὶβ οὗ 
Μαϊίμον δπὰ Ματγὶς σσγοῦο ρτὶ πιὰ οὔἔἕς δπὰ οἰτουϊαιοά διηοης ἐπα Μοάεϊϊατβ (πδέϊνα πιαρὶ8- 
ἰσϑίθβ), ρσοροῃοπῖβ, δπά οδίθοἰϑὶβ αἱ Οοϊοσορο, τΒὸ πόσο ἴπ6 Ὀεβὶ βκῚ θὰ ἴῃ Οἴηρα]οβο ; 
δουθῦαὶ τ ΌΤΟ δἰβοὸ βοηὲὶ ἴο πὸ βϑιἸοτηθηῖβ οὗ Ροϊπὶ ἀθ 64]16 δμὰ Νίδιιγα, σἤοσγο ἐπὶ Ἰδηρσυδρα 
ἷς δροίκϑῃ ἴῃ ἴπ6 ρτοδίαϑε ρυτιῖγ. Ῥαΐῃβ σϑγο δίζοῃ ἴο οδίδίη 8 ἕαὶσ δῃὰ οδπάϊα ορἰπῖου οὗ 
186 πον ψοσκ; 8πὰ ἰΐ 15 βαιἰβίβοίοτυ ἴο πον, ἔτοπι ἴ86 ἀδοϊδίοη οὗὁ πυτηόσζουβ πὰ ςοϊηρο- 
ἴοπὶ ἡυάρος, [πὲ τ86 ἰαηρυδρσα δηὰ 5Ξ[}]6 οὗ {18 οχϊθηβῖνα βρϑοϊσωθῃ οὔ 186 Νονν Ν Ἵεγβίοῃ 
“ΕΓ Ποῖ ΟὨΪΥ Ρυζα, 8δηα 50}}180]6 ἴο {π6 ἀἱρηϊεν οὗἉ πὸ βιιθλεεῖ, θυϊ 4150 ρίαῖῃ δῃὰ Ἰηι6}} 1010]. 
Μν. Το του μπδὰ ροπὸ {πγου ἢ τοροδίοα τουϊβίοηςβ οὗ ἔπθ στ μος Νὸν Τεβιαπιοηῖ, δηά Πδά 
βΒΏΔ|]Υ οοττθοϊοὰ ἴο ἴπ6 οπὰ οὗ {πὸ βοοομὰ Ἵομαδρίοσ οὗ {πε βοοοηά ορίβεϊα ἴο Τιμοίμυ, θη 
ἢΐ5 Ἰαθουτβ σοῦ Ἰπιεσγυρῖοα Ὀγ ἃ βυδάθη ἀφαδίῃ, ἴῃ 1817. Τῆς ΟἸηρα]οβο Νὸνν Τοβίδτηοηϊ 
νγὰ39 δηϊδῃοά δηὰ ρτὶπιοὰ Ὁ. τῃ6 υἱπηϊθαὰ δχοτιίοηϑ οὔ ἴῃς ἔρον. Νίεβδυβ. Ομδῖεσ δπὰ (Ἱουρῇ 
((π6 ἔοσπιοσ ἃ Βαριϊξῖ, απὰ τ Ἰδίίογ ἃ ὙΝ Ἂεβϊογδη- Μοιμβοάϊδε Μιββίοπατυ), δπὰ οἵ Μτ. 
Ατταουσ, δὴ 1π|6 σης βοποοὶ ππδϑῖεγ οὗ [Π6 Ἰαϊίογ σοηποοίΐοη ; δπὰ πηϑϑϑυσοβ οτα Δ ΚΘη [ὉΓ 
δἀάϊηρς ἴο 11 6 ΟἸ]ὰ Τεδιδπγθηΐ, οὗ μῖσος οὨΪγ {π6 ἴτο βτβίὶ θοοκς οἵ Μοβοβ δὰ ὕθθῃ 
μἰΒογίο ἰγϑηβἰδίθά. Α βεοοπά οαἀϊίοη οὗ ἴμ6 Οἴπρζαίθβα ἰγαηβίαιίοη οὗ {π6 Νενν ᾿Γεβίδτηθηϊ 
435 ςοιῃρ]είεἀ ἴῃ 1820; ἀπά 1πῃ6 Ο]ὰ ᾿Γεβίδιιθηΐ τγᾶβ ρυϊπιοά ἴῃ 1823, ἴω ἴῆγαθ νοϊυτλοβ 
41.οθ. ὅε6 ἃ βρεϑοϊπιθῃ οὗ ἔμ Οἰησαίοθε Τοβίδιηθπὶ, ἰπ ῥ. 191. ἴῃ 1826, «πα [πἀο- Ροτ- 
ἴπσοθα νογείοη οὗ (ἢ Νονν Ταοβίδιηοπί, δχοοιῖθὰ Ὀγ τ6 ἤν. Μτ. Νενβίοδά, νβ ρτϊηϊθα ἴῃ 
Ἐπρ]αηά,5 “Ἴ16 Νὲν Τεβίδιηθηϊ οὗ οὖῦ 1 οτὰ δηὰ ϑανίουσ 9655 (ἢ τὶβῖ, ἐγαπβαίεὰ ἱπίο 
Ῥαϊὶ [τα βδοτοὰ Ἰδῆσυαρο οὗ ἐπ Βυιαά ϊϑὲ ρτιοβίς ἰπ (δγίοη, Βυγπιαῆ. απὰ οἵμπογ Ἐναβὲ 1πάϊαπ 
σου Γ 165} νγᾶβ γι ηϊοα ἰη ΒΌτπηθβα σμδγδοῖοθῦβ δὲ (οϊουηρο, 1η 1838. 

χ. Α τγϑποϊδίίοη οἵ ἴη6 Νενν Τοβίδπιθης ἰηῖο (6 δΜαϊαϊοἷαπ ἰδηρυάᾶσα (το 18. βροίκοῃ 
ἴῃ 1ῃ6. 51:14}} θὰϊ Ὑθγν πυπιθγουβ Μδ)αϊνίδη ἰβαπάβ, ἐμαὶ 116 ἴο ἴπ6 βου -ἰνεϑὲ οὐ Οου]οπ,) 
Πα θη σοπηηθποορά ὈΥ {πὸ τὴ 5β οπασῖο5 δὲ ϑεγδίηροσο. Τὴ Οοβροὶ οἵ Μαίζθεν [88 
Όόθοη οοτηροῖοα. 

χὶ. [ἢ 1612 (8 ἔδτνν γϑαῦῖβ αἴογ {π6 θβίβ  ἰβμτηθηΐς οὗἩ ἔπῸὸ Πυϊοῖ Εδϑὲ [πάΐϊ6 (οταρδηυ), 
ΑἸ τὶ Οοτηοϊίυς Βυγ] θεσϑη δ τγϑηϑ]διΐοη οὔτῃο Νοιν Τοβίαπιοπε ἱπίο ἴπ6 δίαίαψ ἰδηριαρο, 
τ ΒΊΟἢ 15 σροίκοη ποῖ οὐΪν ἴῃ Νίαϊδοςα, θυ 4150 'ῃ ὅανὰ δηὰ ταϑην ΟἾΒΟΣ 15]δηἀβ οὗ [πε 1πάΐδῃ 
δτομιρείαρο. Ηε Ἰἰνθὰ οπὶγ ο βπίβῃ {πὸ Οοβροὶς οἵ Μαιίμενν δπὰ Μαγκ, ψ Ἐς τ γα βεηξ 
ο Ηο]Ἰαηά, μετα ΠΟΥ πογα ὑγιηϊοά δὲ ἘΚ αγβοη ἴῃ 1629, διὰ ἀράϊῃ, δὲ Απιβεογάδι, ἰῃ 
1658. ἴη 1646, ἴ1π6 Οοβρεοὶβ οΥ̓͂ υκὸ ἀπὰ ΦοΠη, ἰγαπβαῖοα Ὁγ Μ,, νδὴ Ηδββ6], οπβ οὗ {Π6 
Εδβὶ [πάϊὰα ΠὨιτγοοῖοτο, γοσο ῥτϊπιθὰ δὲ Απιβίοσάδπι, ψιογα ἴπ6 ἴουγ Οοβροὶβ γογο δρδίῃ 
Ρῥτιηϊοὰ ἴῃ 165], δοσοπηραηϊοα τ ἴῃ. Αςἴβ οἵ πα Αροβείββ ; δηὰ ἴῃ 1668, ἔμ ψ οὶ Νὸν 

1 Βιχίθοηι ῃ Ερδροτὶ οὗ ἔπε Β10]6 δοοϊοίγ, Ρ. 188. Νιποίθοηἢ Βοροτί, Ρ. ᾿'χ. Ἐοτίγ 
ἔτι Βοροτί, Ρ. ὄχν. 

5. Τῃ 18:0, ἴπ6 Ῥγαγοσ Βοοῖ δηὰ Ἡουην ϑδοοϊοὶν οἵ ],οπάοῃ τπδάο ἃ στδηῖ οἵ Ὀοοΐ(5 ἴο 
θὲ βοϊά δὲ ἴδαγαϑ, ἴῃ φγοοεβάβ οὗ τῇς ΟΓῈ δρρ]Π!θὰ ἴῃ αδἰὰ οὗ ρυϊπίιης ἴπ6 Βοοῖκς οὗ 
Οοτἴμσιοῃ ῬΥΆΥοΥ ἰπ ἴπ6 ᾿ΓΔτὰ]} δπὰ Μία] γα τι ἰδησυδρεβ. 

3 Ἐοτίγ-ῆγει Εοροτῖ, Ρ. οχνὶ. 
4 Ονὑοπ᾿ 5 Ηἰβίοτυ οὗ ἐπ ΒΡ]. ϑοοϊοῖγν, νοὶ 111. ὑῃ. 120. 323. 469. διχίθοοπι;ῃ Βροτὶ οἵ 

(μαὶ ϑοςϊοῖγ, Ρ. 189. ἴπ 1820, ἴμΠ6 Βοοῖ οὗ (οτηπιοη Ῥγαγοῦ νἃβ ἰσβῃβἰδίθα ᾿μλῖο Οἴηρα]οθο, 
υπάοτ {πῸ ἀϊτοοϊϊοι οὗ ἴΠ6 Ηση. δηὰ ἔον. 1. 7. Τ υἹεϊοίου, 1). Ὁ., Ατοδάδδοοη οἵ (οϊοτηθο. 

5 Τνεηιγοῆτει Περοτῖί, Ρ. χἰν!. Ὑνοπιγ-βεοοπα ΒΠρδροτί, Ρ. χἰνϊ. 
κ8ὃ 



854 οίογη Κεγδίοης ὁ {16 ϑοτγίρέιτγος. [Ῥαγὺ 1. ΟἹ". 1. 

οβίδπηθηῖ, ἴῃ ἔπ Νίαϊαν ἰδησυάᾶρο, τνᾶ8 ῥσϊπίοα αἱ Ατηβίογάδιηα, ΕἼΟΤΏ {Π15 οὐ πίοι {π6 
Οο5ρο6}8 δηὰ Αςοἰβ ψοτὸ ρῥγϊηϊοα δὲ Οχίοτα ἰπ 1677, δῃὰ δρδϑίη ἴῃ 1704. Οὔ τς ΟἹά Τοεείδ- 
τηρηΐ, ἰπ ἴπΠ6 Μαϊαγν Ἰδηριιδρθ, βοὴ ρογοΠ8 να ρτίπίθά ἴῃ ἴπ6 βενθηΐθοπίῃ οοηίυτΥ ; Ὀυϊ 
ἴδε τες οαἀϊέοη οἵὨ ἴῃ6 οηξῖτο ΜίδϊδῪ Β1:0]6 τγᾶὰβ ρυϊηίθα ἴῃ 1731 δπὰ [733,1 Ἐοϊηδη οδδ- 
γασίοσβ. Αποίμογ οαἀϊίοη οὗ ἴπ6 τυῆοϊο Μαδὶαν Βιυἷα ττδϑ ὑσιηἰθά ἴῃ 1Π6 Αταδίς οπδυδοῖου δὲ 
Βαίανϊβ, ἴῃ 1758. ΤΉϊ5 νογβίοη μανίηρ Ὀθοοσῶθ ΘΧίσοι Οἱ Ὁ ΒΟΆσοθ, 8η οἀὐϊιίου οὗ ἴμ6 Μαΐαγ 
ΒΊΡ]6, ἰη Βουηδῃ ομδγδοίοσβ, τγὰς ῥυϊηϊθαὰ δὲ (αϊουξία, ἴῃ 181 5--17, υπᾶάοσ ἴῃς ἀϊτοςϊίοη οὗ 
ἴη6 Αὐχλίαγυ Β10]6 δοοίοεν ἔπογο, διάθα ὈῪ ἃ πηυπϊβοοηὶ ρσταηὶ οὔ 10,000 πἴοοα σι ρθθϑ5 ἔγοϊω 
ἴῃς Οὐονεσηοσ- Ομθθοσδὶ ἴῃ οουη01}, ου 186 ρατί οὔ ἔθ ΗἩοπουγαῦ]ς Ελαδὶ [πάϊὰ Ο(οτηρδην. 
Αποῖδον οαϊίοη οὗὨ [6 Μαὶαν ΒΒ: ϊ6, ἰπ Ἐοτηδη ομδγβοίογβ, 85 θθθη οομηρ[οϊοα δὲ (6 οχ- 
Ρθῆβε οὔ το Βυι 18} δηά Εογείχη ΒΙ0]6 ϑοοϊοῖν ; δῃὰ δηοίμον οἀϊπίοη, ᾿ἰὰ Ατδθὶς σπαγδοῖοσϑ, 
τονιϑοὰ ὈγῪ ἴπ6ὸ Ηδν. ΒΗ. 5. Ηυϊοπίηρβ, ττὰβ σοπιρ]οϊοά δὲ (ὑδἱουϊία ἴῃ 1822, υπάρσ {πὸ ἀϊ- 
τοοϊίοη οὗ ἴῃ Αὐχὶ τ Β10]Ὲ δοοϊοῖν ἴΠγῸ. Α σονίβοα οἀϊιοη οὗ ἴὸ Νονν Τοβίδπιοηὶ ἰπ 
ΜαΪΑῪ νγὰβ ὑτὶπίθα δἱ βίηραροτγο, ἴῃ 1831, ἴῃ 8ϑνο. ϑροοϊπηθηβ οὗ ἴπ6 Μαϊδυ νοσϑίοη, βοϊῃ 
ἰη Πογιδη δηὰ Αὐδθὶς ομδγδοίεγβ, τ σίνθῃ 'π ΡαρῈ 144. ΑΒ ἃ αἰαϊοοΐ οἵ πὸ Μαϊδν 15 
ΒΡοΚοη δἱ Βαίανϊα, ἴπ6 ὅδνα Βι ]6 δοοϊοίγ, ἴῃ 1814, οηρασοὰ τῆς ἔεν. Μσ. Ἐοδίῃβοη (8 
Βαριἰδὲ πη βϑιοηδγυ), αηὰ Με. Κοοὶ, ἃ παίϊνα ἰσδηβίδῖουῦ ἴο (86 ρσονεοτγηπιρηΐ οὗ ἴπδὶ ἰδἰδπὰ, 
ἴο υπάοτιακο ἃ νογϑίοη οὗ ἴπ6 Νὸν Τοβίαιηεπι 1 {πὶ ἀϊαϊοοῖ, το Π48 βίπσο Ὀθθη οοτ- 
Ῥ]οίοθα. --- 366 ἃ ϑβϑροοίϊτηθῃ οὗ [Π]5 νθγβί ἢ, οοτηργιβίηρ (6 1, οτὰ ΒΒ ῬΥΑΥΟΥ ἴῃ “2ἀνϑηοβο, ἴσα α- 
Ἰαϊοὰ ὑὈγ {1π6 ἤδν. Μγ. Ἰτονί, δποῖμοσ τ ββί ΟΠΔΓΥ ἔγοτῃ ἔπ 6 Βαρείβε ϑοοϊεῖγ, ἴῃ ρᾶρο 144. 

Α πεῖν νογβίοῃ οὗ ἴῃ8 Νὸν Ταεβίδιηθηϊ, ἴῃ ἴπθ 9ανδῆθβο ἰδιρσυάᾶρο, Ὁ ἴΠ6 Ηον. Μτ. 
Βευ οκηοσ, τῦδϑ ργϊ θα δἱ ϑδεγβιήροτα ἴῃ 183]. 

ΧΙ, ΤΏς Μαϊαψαϊπι οΥὐὁἨ Μα]αῦᾶσ ἰδηριασο, 15 Βρόκθῃ οὐ ἴπῸ οοδεὶ οὗ Μαίαδαγ, ἰῃ τπ6 
οὐ τΥ οὗ Τγανδῆοογο ἴἷῃ {}15 ἰδοσυαρε ἴπ6 δοειρίιγοθ πανυο ὕθθη ἐγαηϑαῖθα ὈῪ οὐ πάθος 
16 ἀϊγεσίίοη οὗἨ ἴῃς δν. Βεηϑτηΐπ δι] ον, οὔθ οὗὨ {Ππ6 τιϊβϑομδγῖοβ βοηΐ ἴὸ [πάϊα Ὀγ [6 
Ομυγοῦ ΜΙ ββιοπαγγυ. ϑοοιοῖν ; δπὰ {ῃ6 Νὸνν Ταβίβιηθηϊ μα5 ὕθοη ρῥγϊηϊθα.Σ ΤΏ Μδ]δυδ πὶ 
δροκΚοη ὈΥ πα ϑ'γγίδη (ἢ γιβιῖδηβ οὗ Τγανδησοσο αἰ Εῖδυβ σγοδίΐγ, ὑοΐἢ ἴῃ σσοσὰς απὰ ἰάϊοτῃβ, 
ἔτομι ἔπδὲ βροίζθῃ ἴῃ ἴπ6 πουίμοτη ρατὶ οἵ Μαϊαρατ. Ϊπ Ἵσάθγ ἴο σοπάοσ ἴπΠ6 Νδ᾽αγαὶῖπὰ 
νουβίου οὔμο ΒΙ0]Ὲ 85 οογγθοῖ 85 Ῥοββ "16, ἰμ Οδουτζία ΒΙΌ]6 βοοσϊοῖγν, ἱῃ 1820, 5οπέ ἃ ῥτὶπί- 
ἰῃρστΡγοβδ, ἴγροβ, δηὰ ράροσ, ἰο (οίγπι, ΒετῈ ἃ ποὺ σο]ΐοσο πα5 Ὀθοη ἔοιπάρα ἴον {πὸ 
ϑγγίδη ΟἸγιβιίδηβ, ὈὉῪ ἴῃς Ηδ͵δῃ οὗὁἨἁ Τγανδποοσο, δπὰ (ο]οποὶ Μύυητο, ἴπΠ0 Β γε ῖ8}} τοβιάθπεὲ 
δῖ 15 σουτῖ; πὰ ψἤοτα Ὀοΐἢ (μ6 ΟἹ δὰ Νὲὸν Τεβέδιμεηϊβ παν Ὀθθ ἐγδηβὶαίθα ὃῪ Μτσ. 
Βα ἴον, δά ρῥγἰπιοὰ. ἢ 

χὶϊ!, Ὑπὸ Καολὶ οὐ (αέοῖεε Ἰαηρυδραο 15 βροΐκοη ἴῃ ἴα ροηίημϑυϊα οὗ (υἱοῦ, [Ιπἴο ἐς ἰδη- 
ὅυσρσο ἴπΠ6 Οο8ρ6] οἵ 8ι. Μαίμον τᾶ5 ἰγϑῃβ]αῖθα την Ὑοδτ5 βίποο: 8} οὐϊϊίοη οὗ ἰξ ἴῃ της 
Ουζοτγβίίθο οπμδγασίον τὴῦδϑ ργϊηϊθα ἴῃ 1844. 

3. Κεγβίοῃϑβ π ἐλ ΟΒΙΝΈΒΕ απα ἐλο ἰαπρμασεῖ ἀοτὶυοα ἔγοπι οὐ δεαγῖης 
αβ[εηπὶέψ ἐο τί. 

Ολίπεϑε Ῥεγβίοη. 

Τπς ΟΒΐποθο ἰδῆρυαρο, ἴπ ἴΠ6 ΤΘΠδγδοῖοσβ ῬΘΟΌ δ΄ ἴο 1ἴ, ἰ5 τοδά ποῖ οπἱΥ ἰμβσουσδουὲ 
ΟὨΐμ8, Ὀυΐ α'8ο ἴῃ Οοομομῖπα ἀπά 96 ρ8η, ὉΥ ἃ ρορυϊδίάοῃ οἵ πόσα ἔπδὴ (ἤσες πυπάτγοά 
τ] Ἰοη5 οὗ Ρϑβοῦβ. 7νο υϑγβίοῃϑ οὗ {πὸ δηξῖτε Β10]6 ὅτ δχίδηϊς ἴῃ τἢϊ5 ἰδηρυδρο, πὲ 
τγδηϑἰδίουβ οὗ πιο πανα Ὀθθη δἰ ἀθα ἴῃ ἐποῖγ δγάυοιβ 8πα ὀχρϑηδῖνα ὑπάογίδκίηρβ ὈΥ {86 
Βεϊ εἰδὴ απὰ Εοτοίχα Βιθΐα ϑοοϊοῖγ. ὙὍπὰ ϑδγὶοϑὶ οὗ ἴπ656 τ88 σοτητηθποθα ὃν ἴῃς ον. 
τ. Μαυβῆγαβῃ, αἱ ϑογαροσο, ὈῪ σψθοῖ ἴῃ6 Νανν Τοβίδιωθηϊ τνὰβ ῥτιηιθὰ ἴῃ 1814. Τῆς 
ἐγδπβδίίοη οἵ ἔπ ΟἹὰ Ταβιδιπθπξ, τ σὴ τὰ5 οχϑοιι θα ΤΩΔΩΥ γοδγβ βίησο, 85 Ὀθθη ῥγϊπτοὰ 
ἴῃ ἀεοίδοῃθα ροτγίϊουβ, δηά αἱ ἀἰ δγοπε (ἰτηθβ. ὙὉΠῈ Ὠἰβίοτιο8) Ὀοοκ 5, τυ μῖσος βη 5} (Π6 ΒΊ0]6, 
ΟΙΘ οομηρ!οίοα ἰμ 1821. Ὁ[α Τρἰββι ΟΏ 8 Γ168 δἴ ϑοσδιροῦα 8Γα ροββθβϑεα οὗ βανοσγαὶ βοίβ οὗ 
ΟΒίποβα ομαγαοΐοσβ, θοῇ ἴῃ ψοοάρηῃ Ὀ]οο 5 δηά 4150 1π πλοίδ] ἴυγροα: 8 ϑρθοιηθῃ ἴσου ἴἰπς 
Ἰαίίον 15 χίνθῃ ἴῃ ρβᾶρθ 142. Τηδ ΟἿΠΟῚ νογδίοῃ ὑγὰβ8 οοιητηθησοα ἴῃ 1812, Ὀγ ἴῃ8 (ἰδίο) 
Ετν. Ὁζγ. Μογσγίβοῃ, ἔμοη οἵ (δηΐου ὃ, διἰάορὰ ὃὈγ ἴῃς (1416) ἔξδον. ζγ. Μη δὲ Μαϊδοοι 

1 Βίβμορ Μαγβι᾽5 Ηἰβίοτυ οὗ Τταπβιδίομβ, Ρ. 35. 
3 Τ σοηίγ-δουοηίῃ Βοροτί, Ρ. ΧΙ ΙΧ. 1. 
3 Τ ποπίγσϑονεπίδ Ερροτί, Ρ. 11. 
4 Μικίοπαυ ερ βίον ἕοσ 1820, ρ. 48... ΤΊ Οοβρεὶ οὗ 8ι. [υἷα νψγαβ ἴῃ ἢτγθι ρογίίσῃ 

Ρυϊπιοὰ, Ὑπαπίν-ϊγὰ λεροτί, Ρ. χχχυϊ". Ὑπαπέν- ΒΒ Ἑοροτῖ, Ρ. 1χ. ὙΤὨϊτγίγοβίχιῃ 
Ἑδροτί, Ρ. ᾽ν. Ταϊγιγεπιπτῃ Βορογί, Ρ. χου. Εοτγίεί Ἠδροτί, Ρ. οἷ1]. 

5 Ἑοσιοίῃ Βοροτῖί, Ρ. ον. 
6 Το Ὦγ. Μουτσίβοῃ ἴῃς Ὁ Υἰβίδηβ ἴῃ ΟὨΐηδ ἀγὸ ἱπάουίθα [ῸΓ ἃ νογβίοη οὗ {μ6 1,1 ΣῪ 

απὰ Ῥβαϊέεσ οὔ {πε Απρίϊοαπ Οπασοῦ. Ηανίπρ' ργθβεηϊοα ἐμ6 ΟΒίμοϑα μὴ 1π6 ϑοτίρίαγοι 
ἴῃ 1Ποῖγ παῖῖνο ἰδησυδρο, (Πἷ5 ἀἰδιϊηρσυϊδῃοὰ Οτίοπέδὶ βομοΐασ (πο, ἴο ἢ] Ποποῖιγ 6 ἰΐ 
τοςοχτάρα, νᾶβ ἃ οοηδξοϊοῃζίουβ ἀϊδδοηΐον ἔσοσα ἰμδὲ σθαι γο) γ85 ἀοβίσοιβ οὗ σίνιπρς ἰποπὶ 8 



- δοοῖ. ὙΠ. ἢ 1.} “ςἰαξο Ῥεγβίοηϑ. 1 ὅ 

(δοιὰ ἰη ἢ δορί ου οὗὨ {πὸ 1 οπάοη ΜιβοίοπασΥ ϑοοϊοῖγ), δηὰ νγὰβ ἢπιβῃθὰ ἴῃ 1823.1} Τῆς 
Νονν Ταβίδιλοπε οὗ {18 νϑύβίοη 88 θθοὴ οἰγουϊαιοα ἰὼ ἃ Ἴοῃδιθγαῦϊο οχίοπε διποηρ ἴ86 
Οἴμοβα ἱπμδοἰδη 5 οὗ 74να, δηά οὗ {πὸ ἰβ]απάβ ἴῃ (ἴῃς 1πάϊδ 5085, δηὰ νὰ (6 μδρρίοβι 
οἴἶξεςϊ5.5 Α τονϊβίοη οὗ τΠ6 οχ᾿ϑεὶπ ΟἸΠ656 Ὑϑυϑί 98 15 ἰῃ ρὑτΌργοβ5 δὲ Πρ Κοηρ, υπάοῦ 
186 διιρογιπβιθμάρῃςα οὗἁ 4}} ἔῃ τοβδι ἀθμξ τ᾿ Ἰββι οδ τ 9 8,; Απ οαϊιίοη οὗ 6 ΜΜαπέολοι (Τατ- 
1827) ΟἸῖπθβ6 νουβίοη οὗ (ἴθ Οοβροὶ οὗ Νίαιτίπον τᾶβ ρυζαϊοὰ ἴῃ 1822, δὲ ἴπ6 ὄχρθῆβα οὔ {ΠπῸ 
Βυιδ δηά Εοτεῖσζη ΒΙΌ]. ϑοςϊοῖν ; δηὰ ἰῃ 1886 ἰπ6 Νὸνν Τοβίδτηθηϊ νγὰβ ῥγϊηϊοὰ ἔοσ 86 
ϑΟΟΙΘΙΥ δὲ δι. Ῥεζεγβθυγρ : δῃά ἃ νϑγβίοη οὔ {πΠ6 ΟἹα Τοβίδιημοπί, ἴῃ πὸ Μοηρο  δη- ΟΠ ϊη6 56 
αἰαϊοςξ, 15 1 Ὀσοζτοβα Ὁ. πὸ Τηϊββί ΠΑ Γ165 διηοηρς ἐπ Μοηροϊίδη Τασίδγβ, δὲ δορί ηβις, ὈῪ 
γγθοτῃ ([Π6 Ῥεπέδιίθυοἢ 845 Ὀδοη ῥτὶπίοα." 

Ετοπὶ ἴμ6 ΟΠίποϑα ἰδησυασο ἀγα ἀογινοά βϑανθη οἴπογβ, τ Ὠ1 ἢ γα Βροόΐίκθη 1η Ἑδείοτῃ [παϊΐδ. 
]αῖο ἔουν οὗ ἔδοξε, ναγίουιβ ρογίϊοῃβ οὗ τη δου ρίυγος ὅσα ἴῃ σοιτϑο οὗ ἰγαηβδίϊοη, νἱζ [6 
Κ αβθθο οὐ Κ δϑϑδδὶ, (86 Μυπίροοτα, ἐδ Βυχτηθβο, δηιὶ ἴπὸ Ασάκάηοβο. 

', Τῦο Κλαξδεε οὐ ΚΚ αβϑβαὶ Ἰδηριιαρα, 15 Ξροκθῃ ὈΥ δὴ ἱπάθροηάθης πδιίίοῃ οὗ σπου ηιδϑιηθοσβ, 
Ἰγίηρς Ὀεΐνθοη ἴΠ6 οθαβδίοσῃ θογάον οὗ Βϑηραὶ δῃά πο πογίμοττι Ὀοτάθγ οὗ ἴπ6ὸ Βυγπιδῃ δπ- 
Ρῖτθ. [1ἢ {18 ἰαησιάρα ἴΠ6 Βαρίϊϑε τι βϑοηασὶθα ἤᾶνο ἰγδηβίδιθα πὰ ρῥγϊπίθα (Π6 δηῖτο 
Νον Τεκίδιηθηϊ. 

1, ὙΤης Μωπέροοτα 15 βΒροίκθῃ 'π (Π6 5π18}} ἰίῃησάοτα οὗ ὑπαὶ πδπιο, στο 1165 Ὀδθέσνγθθη 
Αββϑῖὴ διὰ {6 Βισιωδὴ ὀτωρῖσο.Ό 116 Οοερεὶ οὗ Νίαϊβενν ἢ85 Ὀφοη ῥχϊηϊρα ἴῃ {18 
ἰδησυᾶρο. 

ἦι], Το Βεγπιεβε Ἰαησύυᾶρο, τ Ὠ]ςἢ 18 βροΐκοῃ ἴῃ {ΠπῸ οταρῖσο οὗ ἰμδὶ πδῖηθ, ἢ85 Ὀοιτονοὰ 
1πὸ ϑδηβοσὶ αἰρπαροῖ. [ηἴὸ 115 ἰΙδληχζύυαρο ὑμ6 Νουν Τδβίδιηθηὶ μδ5 ὕθοη ἰγαπβϑ)αιεὰ Ὁγ Μτ, 
ἘδΙὶχ Οδγου, 5οὴ οὗ [6 δον. τ. Οδγου οὐὨ ϑογασῆρογσο. Τὴ Οοβρεὶ οὗ Μδιιπον τᾶ 
Ρτιπιοα Ὀν Βὲτπι δὲ ἤδηροοῦ, ἴῃ {πΠ6 ΒυγπΊοβα οπιρῖτο, ἰῃ τογαὶ οοἴδνο, ἰπ 1817, δηὰ ἃ βεσοπά 
δὐϊίοη δἱ ϑογαπίροτο ἴῃ 1826. Α βροοΐϊτηθῃ οὗ ἴΐ 18 βίνθῃ ἴῃ ρᾶρὲ 120. Τηθ Οοβρεϊὶ, δηᾶ 
ἴῆγοα Ερί81165 οὗ 7208, τορεῖμον τυ} 16 ΔΑςίβ οὗ ἔπ Αροβί]65 δῃὰ ἴῃς ΕἸ 15|16 οὗὁἨἁ Ῥαυ] το 
[86 Ηδφῦτονϑ, ἱγϑηϑίαἰθά ᾿ηἴο (π6 Βωγηιοθα ἰδησυᾶρε Ὀγ 16 ἔδν. Αἀοηϊγατλ Ψυάξοῃ, τνοτο 
Ρεϊπιθὰ δ ϑογδιῶροσο ἴῃ 1826; δπὰ ἴῃ 1835 ἴΠπ6 οπίῖγ Β10]6 τταβ8 δοτηρ]οἰοα δ 

ἶν. [π τπ6 “ταλαπεδε, πϑαυὶν ἴπ6 βαπίθ ἰδησυδρα 85 ἴπ6 Βυττηθβα, υδγῖοιβ ρϑγίβ οὐ 1Π6 
Νεν Τεϑίδιυθηϊ μάνα θθθη ἐγαηβίδίοα δηὰ ρῥγὶπιθα ἔγομῃ τἰτὴθ ἴο το Ὀγ (Π6 Απλογίοδῃ π15- 
δἰομασίοβ, δῃὰ ἤάνὸ θη τηοϑὲ ἐμδη ς }]ν γεσοῖνοαὰ Ὀγ ἴπ6 παίῖϊνα ΟΠ τ Ε Δ η8. 

[1ν.1 Οὐλον Αϑιάτιο Κεγβίοπδ 9 ἐλα Ποῖν ϑοτγίρέμγεε. 

1. Σογηιοβϑαῃπ Κ͵εγϑβίοῃ. 

ΤΏο ἰϑαπὰ οὗὨἨὨ Εοτταοβα [611] Ἰπΐο ἴμ6 μβαπὰβ οὔ τε Ὠυΐϊοι, ψῆο Ἔχρο δὰ ἐπα Ῥοτίυριιοδβα 
ἴποησο, ἰῃ 1651]. θυσίηρ τμοῖν οἴονθη γθαγϑ᾽ ροβθοδϑϑίοηῃ οὗἉ ἱτ, Εοροτὶ Ψυηΐι.8, ἃ πδῖϊνα οὗ 
ΠεΙἢ, ρῥγθδἊμοά [6 Οοδρεὶ ἰο ἔμ6 ἱπιια ι δηίβ, ἀπά, ἴι 18 βαιά, τι στοαὶ βυοοθθα. ΕῸΣ 
1μεῖτ υ86, 1π6ὸ Οὐ5ρε}5 οὗ Ναϊίμανν δπὰ Ψοδη τγεσγα ἰγαηβδιθὰ ἰηῖο ἴπΠ6 Εὐττποβᾶμ Ἰαπσυᾶρο, 
ΔηΔ γτιηϊοά αἱ Ατηβδίογάδια, τὶ ἴῃ6 Πιυοἢ ἐγαπβιαιίοη, ἰὰ 1661, ἰῃ αυδτίο. Βιυΐ ἴδο 
Πυΐο θείῃ ἐχρο]οὰ ἤοτα ἐμδὲ 15]απὰ Ὀγ ἴπη6 ΟἸΐποβο 'ἰπ 1662, πΠ6 ΕὉΓΙΉΟβ8Π νογβίοη νγα8 
αἀἰδοοπιϊπυθα : πὰ ἴῃ 41} ργσοῦραθι ἐν τ[πΠ6 ΕΟΥΤΊΟβαπ8 ΠονῸΣ τγοσεϊνοα δὴν Ὀοηοῆϊ ἔτοτι ἴδ 
ποσὶς 7γυδὲ ποιίςοα, 5 

2. Ψαραηποδ6 Κεγδίοτ. 

Ιη 1835, (Ὦγος αρᾶπεβο (186 βυυγυῖνογβ οὗ ἃ σγονσ ὙΠῸ δά (βθϑη βῃρντοοκοά ραν τΠ6 
Οοἱοπιθία τῖνοσ), δίοσῦ νϑγιουβ βιιβεγιηρε δηὰ τυϑδηάογίηρβ, [00 Κ ὑρ τπεῖσγ τοβίάθποθ σ] ἢ 
ἴπ6 τοϊβδίοπατυ Ουἱείαίϊ, αἱ Μδοδο. Μτ. Ο. δναὶ]οὰ μἰπιβοὶ οὗἉ {18 ορροσγίιπιῖν ἴοὸ δοαυῖγο 

Τουττηυ συ πῃ τ Βῖο ἢ ΠΟῪ ταὶρης ον δοςορίβ]6 ἀδνοίίομβ ἔο ἐμθ τπγοῦθ οὗἁὨ ρτδοα: δπᾶ ε5 
δ οουϊὰ πὰ πο ἔοσσω νυ ἰςΐ 50 σοπΊρ] οἴοἶν τηδῖ ἢΠἷ8 νλανγβ ἃ8 ἴῃ6 ἸτΌΓΡῪ οὗἩὨ (πΠ6 ΟΠυτοΝ οὗ 
Ἑπαίδηα, μα ἰγαηβιδιοά 1( Ἰηῖο 6 ΟΊ Π656 ἰδησιασο. ΤῊΪ5 νϑυβίοη ψγὰβ8 ῥχιηϊθὰ ἴῃ 1820, 
αἱ ἴη6 ὀχρϑῆβε οὗ ἴῃ Ῥγδυογθοοῖς δπὰ Ηοσηῖγ ϑοςϊοίγ. 

ιν οηβ Η5ῖ. νοὶ. 11, Ρ. 467. διχίθοπιῃ Βϑθροτέ, ὑ. ἰχχυὶ. ΝΙποίθοητ Ἐθροτί, Ρ. ᾿ἰχὶΐ. 
᾿ΜδηΥ δυιϊπεηικὶς ρδγιϊουϊαγθ τραγα οοσητηπηϊοδίοα ἴο ἴπ6 ὕανὰ Β10]6 βοοϊεῖγ ὃγ ἐμεὶγ ]αἴς 

ϑεστδίδγῃ, (π6 ἤν. Μγτ,. ϑύυρρεγ: βοπῖθ οὐΓ ἔπ686 γα σοοογάδα Ὀγ Μῖσ. Ὅτθη, νοὶ. 111. ρῃ. 
224, 225. ᾿ 

5 Ἐοτεοι Βοροτῖί, Ρῥ. οἰχ. 
4 Νιποίροηι Βδροτῖ, Ρ. 11. ΤΗϊσιγ -βοοοηά Βρροτῖ, Ρ. ἰχν. ΤἈϊσίγ-ἰνὰ Βοροτί, Ρ. ἰχσχὶχ. 
ὃ ΤὨϊτίγ- θγεὶ Ἐδροτσί, Ρ. ἰχχ!!, 
9 Ὧγ. ΟἸανῖκο᾽ 5 Βι δ᾽ οσταροδὶ ᾿ς Ἰοπασυ, νοὶ]. 1. Ὁ. 288. 

Κκά4 



186 δῆιοαεγη Ῥεγβίοηδ οὶ ἐδθ ϑδογίρέμτοδ. ΓΡαΠ1. ΟΒ. 1. 

δοῦθ Κπονϊοᾶρσο οὗἉ 1π6 ΨΦἀρᾶποβο ἰδηρσιαρο. Ὅμα τοβο]ὶ οὗὨ 1.15 ἰἸαθρουγβ τγὰβ ἃ ἰγϑηβιδιΐοη οὗ 
ἔς Οο5ροὶ οὗἨἁ ϑδεαῖίπε Φοἤη ἱπίο (18 ἰδηριαρο: ἃ νὰ ὑυϊηίοα δὲ ϑιπραροσο, δηὰ ἃ ΤΟΡῪ ἰ5 
Ρτεβοσνθὰ ἴῃ ἴπὸ ΠΙΡτασυ οὗ ἴῃ6 Βγιτι5ἢ ἀπὰ Εογχοῖρτι ΒΙ 16 ϑοςϊοίγ., 

3. ΜΝνογίλογη “ςἸαΐξίο Ῥεογεδὶοη 5.3 

Ηυββῖα ἴῃ Αβια 15 ᾿ῃμδθι το ὈΥ πυτπογοῦϑ σαοθβ, το Ὠγ. Ὑουηρ (αἶον ἴα ΜΠΊΠΡΙ ἴα 
οὗ Αἀδο]υ 6) τοίου ἴο (ῃ6 Τδίαγις οἶβδββ [πὸ ἱτοῖνε οὗ ἔπ686 ἰδηριαροβ 1 ΤΠΔΥῪ ὃ6 50}- 
αοἴθηῖ ἰο βἰδία (ψλπουΐ κοΐηρ ᾿πῖο τπιϊπαῖος ἀθίβι]5) ἐπαῖ ἐγαπϑιαιϊοηβ οὐ ἴῃ6 βδοσθα νοϊυτθα 
ΔΓΘ ΘΙΕΠΟΥ ὈΥϊηϊθα οΥ Ῥγοραγιηρσ, υπάοτ πὸ αἰτοοϊίΐοη δηὰ δὲ {π6 ὄχρϑθῆβα οὗἩ ἰμὸ Ευπείδη 
ΒΙ0]6 ϑοοϊοὶν ; υἱζ. ἴῆ6 Νοραὶ Ταίδσ "ἡ, Μοηροϊδη, Οαϊτηιοῖκ, Οτὐοηθυτρ- Ταῖδγ", Τβοδα- 
τ ϑο ἢ ΐδη, Το γουπ ββιαπ, Ταίατ- Η οῦγον (5ρόκθη ἴῃ 1ΠπΠ6 ἰπίογοσ οὗἩἨ 4.514), Μογα νυ αβοβίδη 
οτ Μοτανϊηίδη, ϑαιηοϊθάϊαη, Τβοπαρορὶπίδη, διγιαπίαη, δηα Οββαιϊπίαπ, ΟἿ {1656 νϑγῖοι β 
ἰγδηβαἰῖοηβ, (πῃ Μογαν δῇ τη 85] ΟΠ ΔΓ 105 δ ϑαγορίδ, οἡ ἴπ6 Ὀδη ΚΒ οὗ ἔπ οἶα, ἰπ Α5ἰδέϊς 
Ἐυβεῖα, αν σοτηρ᾽οἰοα {πὸ ἔουν Ο5ρ6}5 δῃὰ ἴπΠς Αοἴβ ἴῃ ἐπα Οαϊπποῖ Ἰδηριυάαρο; δπά {86 
τουγχαϊπάον οὗ ἴπὸ Νοὸν Γδβίδιηθηϊ νγἃ5 ἐγαπϑδιοὰ Ὁγ Μίυ. 1. 7. βεοῃυϊάς. ὙΠα οπέιτο Νὸν 
Ταβίατηθπῖ, πὶ {Π|5 ἰδησιαρθ, ττὰ5 ῥτϊηϊοα ἴῃ 1828 ; 85 αἷϑὸ σογ {6 Τδολογεπιϊδϑίαπ ἀπὰ 
Μοταισαεελίαπ γοτβιοηβ οὗ 6 ἔουγ ΟοβροῖβΌ Α Μοηροϊϊδη νογβίοη οὔ {πὸ ἀοβροΐὶβ οὗ 
Μαῖπον δπὰ 1ὰΚὸ 8 τηδάθ ἴῃ 1815, ὈὉΥ ἔνο σοηνοτίοα ΜΙοΟΙρο]δη ομ εδιηβ, ὑπάοσ 1Π6 
βαροτίπλοπάρηοο οΥ̓͂ ΜΙγ. Βομπχάξ ; δηὰ ἴῃς οπτῖγα ΒΊ0]6 ἴῃ ἐπε Μοηρο]αη Ἰδησύδρα μ45 Ὀθοη 
ἰτδηβ᾽αἴοα δηὰ ργϊηϊθα Ὀγ ὑπὸ ἤν. Νίοββγβ. ϑνδη δηά δι} }}}Όγαβ5, πη ββι ομασῖθβ ἴῃ διροτῖδ, 116 
ΟἸἹὰ Τοβιαπιρηὶ ἴη 184], δηά ἴῃς Νονν Τοβίδιηοπηξ ἴῃ 1845.5 δι ΒΘ ΠΕ ἰμ6 Ῥοηϊαίθιςἢ 
τν 88 {τ η5]διοα ἱπῖο Μοηρσοϊδη, ἀπὰ μγιηίθα υπᾶογ ἐπ 6 ἀϊτοοίίου οὗ ἴμ6 ον. Μν. ϑ:14}} νῦγαβ5 : 
Βαϊ 0 ΟρΡροΥ ΜΙ Υ Πᾶ5 γοὶ οβογοα ἴοσ οἰγουϊδείηρ οἰἴποσ τὲ οὐ 1η6 Ιαπαοσλοι- Ταίατ Νὸνν 
Τακίδιηθπξς ῥγιηίθα δὲ 81. Ῥοίοιβθυσρ. Τηὰ ον. Μυ. Ὀιοκβοη, οπο οἵ ἴῃ6 Ἐϑαϊπρυγρῆ 
Μ Ξδίοηδτν ϑοοϊοῖυ β τΊΙ 55] ΟΠ ΑΣΙ65 δὲ Κδγαββ, μ85 σοπιρΙοἰοὰ δηᾶὰ ρῥτὶηϊθά 4 Ταῖαν.- Τυσκιβῃ 
νογβίοῃ οὗ ἴπ6 δηεῖτο Νονν Τοεβίδπιχοπέ, απὰ ἃ σοηϑι ἀθγαῦ]6 ροτγιϊοη οὗ ἔπε ΟἹὰ Ταβίδτηρηϊ ; 
Ὀυϊ πο ρΡασγὶ οὗἩ ἰξ μα8 γοῖ ὕθοῃ ρυδ  ]5μοα, Ὅηο αίαυ- Τιν κι βἢ ἰδηρσυάᾶσα 15 νϑυπ ο ΔΓ 
διηοης; ἴῃ ΤἸαῖασβ οὔ Αβίγδαοῆδη. [Ι͂π 18]6, ἴμ6 ἴον. Ὁσ. Ριηκογίοῃ, ψ ἢ }]6 ἔγανο ηρ ἴῃ 
τῆς Οτίπιρα, ἀϊδοονογοα, δὲ Ὠβοπουίοι!ς Κι αἱό, ἃ ΘΟΡΥῪ οἵδ ρυτὸ Ὑδίασ ἐγαπαϊδιίοη οἵ ἴῃ ΟἹὰ 
Τερίδιθης ἔσοση {6 Ηοῦτονσ, τ ῃ]οἢ ψγὰ5 τ8646 βονογαὶ σοπίυγὶοβ αρὸθο. ΤἼ18 85 ὈΘΘῺ 
ΤΟΥ 564, δηὰ ρῥγἰπίοα αἱ δὲ. Ῥρίθυβθυγρη.Ἶ, Οπο τἰουξαπὰ οορὶο8 οὗ ἴῃ6 Ττδη8- Οδυσαβῖδῃ 
Τανυῖασ ἤανὸ Ὀθθη ρῥγϊηίοα, δηα ρ]δοθὰ δὲ {ἰ|ὸ ἀἰβροβαὶ οὔ {πῸ (ὐοττηδη πιβδίομασίο5 Οὗ (116 
Β48]6ς Βι:0]6 ϑοοϊοίν, δὲ Τιβ,5.5 

4, 7Τὴε Οεογσίαῃ Κ᾽ ογϑδὶοΉ. 

Αἱ {μὲ θερ!ππίηρ οὗ {πὸ εαἰσῃιέθοπτ σοπίυγγ, ἴπῸ ψ᾿Π0]6 οὗ ἴπ6 Νὸνν Τοβίαιηθπέ, ἰοροῖμοῦ 
ἢ τη Ῥβα]πι9 δῃὰ ἔπε Ῥγορῃθῖβ, τνογο ρῥτϊπίοα ἱπ τ Οοοτγρίδη ἰδησάαρο, αἱ ΤΙῆϊ5, ἴῃ 
Οφοτρία, Ὀ. ογάογ οἵ {η6 Ῥείπος Νακίδηρῃ. Ὅῶθὸ οπέϊγο ΒΙ0]6 ναβ ρτϊπιοὰ δὲ Μόβοον ἴῃ 
1743, ἴῃ [ο]ο, ἀπάον ἔπ ᾿περοσοιίοη οὗ ἴπς Ῥείποος Αὐςῖ ἀπὰ Ψακυβοὶ, θὰ δὲ 186 ὄχρθῆβα 
οὗἩ Ῥείποο ΒαἼοοῦδύ. Εἴτότη 1Π15 οἀὐϊπίοπ ἴῃς Μίοβοονν ΒΊΌ]6 ϑοοϊοίγ ῥτὶπίθὰ δῇ ἱπιρτοββίοη 
οὗ ἴτε Νεν Τοβίδιποηξ ἴῃ 1816, πὶ ἴπῸ καογοὰ οσ οςοἰοϑἰϑίϊσαὶ οπαγβοίοσ, απᾶὰ Ὡποῖποσ ἴῃ 
1818, πῃ 1π6 σοτηστηοη Ἵομαγδοίοσ" Ασοοτάϊηρ ἴο {πὸ ἰγδαϊτίοη οὐὗὁἩἨ 1π6 Οτθοῖκ ΟΒυτοῖ, 1π6 

1 Ταϊγίγ- 6 Δἢ Ηοροτῖ, ρρ. ἰχχ!. ᾿χχῆ], 
3. Τονατγάβ {Π6 οἷοβα οἵ {πὸ ἘΠ γί ΘΘΏΓΌΓΣΥ, 86 ἐγαπβ]δίίοη οὐὁἁἩ {ῃ6 Νενν Ταοβίδτηθης δηὰᾶ 

οὗ το Ῥξα]πι5 οἵ Πανὶ ὰ ἱπίο ἴῃς Ταίαγ ἰδυσιαρο 85 τωδάθ ὈΥ Φοθαππο5 ἃ Μοπίο (οσνῖηο, 
ἴῃ ογάδϑγ ἴο βδοςοϊογαῖα {86 ρτοραζδίϊοη οἵ ἴῃς οβρϑὶ διηοῃρ [6 ἀδτκ δηὰ ἰἀοϊαΐγουϑ παιῖοηβ, 
ἰο σοσπὶ 6 μδὰ Ῥδϑθη βθηΐϊ 88 ἃ τ] 5ϑοηδτν ἴῃ 1288 Ὀγ Ῥορε Νίοποὶαβ ΓΝ, (Μοβῃοἰ τ β 
Ἐςοἷ]. Ηἰἱςῖ. νο]. 111. ρΡΡ. 1138. 299.) Νὸο νϑβεῖρζεϑ οὗ {Π18 Ταίδσ νογβίοῃ δῖ Κποῖνῃ ἴο ὕὈὰ ἴῃ 
Θχ βίρῃσο. 

8. 806 ἴΠ6 δυρρίοηηοηῖ το {π6 ΕΠΠΟγοΙοραϊα Βγιίδηπῖοδ, νοὶ]. νυν. ρατίὶ ἰΐ. ρρ. 225-227. 
4 ἘῸῚ δῇ βδοοουπὲ οὔ {π056 Γαδ νοσδίοπβ, δοὸ Ὦγ. Ηθηάοσεοηβ Β10]1ς] Βοϑοδγοὶιοβ, 

ῬὈΡ. 424. εἰ δε. 
5. Ὧγ. Ἡδπάογβοηβ ΒΙΌ]1ο41] Εοβθδσοθοβ, ρΡ. 427, 428. δροτὶ οὗ [τ ϑ'εοξ ἢ ΜΒ ΟΠΘΓΥ 

ϑοσίοῖυ ἴον 1824, μΡ. 16. 
5 ΤῬμίγιγ-ϑχί Εθροτί, Ρ. χχχὶχ. ΤὨγιγ- βουνοί Βδροτῖ, Ρ. ἰχχυϊ. ἘΕοτγίγ-ἢτγβθὶ Βθροτσῖ, 

Ρ. Οχχν!. 
 Οὐὑρη ΗἰξΞίοτυ, νοὶ. 111, ρῃ. 211-215. διίχίθοπιῃ Ἡοροτὶ οὔ ἴῃ Β10]6 βοςίοιν, ρΡρ. 43. 

44. 55. 6Ἴ. Νιποίοοπιῃ ΒΕοροτί, Ρ. 1. ΤὨϊτγίγ- εἰγὰ Βρφροτί, ρῥ. ἰχχῖχ. 
5 ΤΗϊγιγ- πίη Ἐδροτί, Ρ. ἰχχχνῖ. 
" Βίδιορ Μαγβη 5 Η: βίον οὗ Τγαπβὶαἰΐομβ, ρ. 39. τσ. ΗἩθηάογοοπβ Β᾽ ᾽ς 81 βοατοῖ 65 

(Ῥγ. 518--.-5.22.} σοπίδὶπβ δῇ ἱπίογοϑίιηρ δοοοιηΐ ΟΥ ἐπα οἀϊτίομβ οὗ ἴπΠ6 Οδοτρίδῃ νοτγεὶοη. 
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Οϑοσρίδη νϑυβῖοη νγᾶ5 ΟΥ ΔΊ ΠΑΠῪ τηδὰδ ἴῃ ἴπ6 εἰμ τ οοπίυτγ, ὈΥ ΕΟΡΒοιηῖαβ ἴῃ6 Οφοτρίδῃ, 
16 Ἰουπάος οὗ (π6 ΙὈἰγίδὴ οὐ Οδοιρίδη τηοπδϑίοσυ δὲ Μουηὶ Αἴποβ, τ μοσο ἢΐ8 δεῖ] 
δυο στα ψγὰ5 ἀϊβοονογθὰ ἴῃ πε γϑᾶγ 1817, δηὰ 15 ργεβογνθὰ ἴο {18 ἀβυ, Αα ἔμ ψγοδίον 
Ῥατὶ οἵ ἐμὰ ὑοοῖκβ οὗ ἴπὸ ΟἹά Ταβίαππθηις οὗ {Π15 δητοης νοβίου τγ88 ἰοβὲ ἴῃ ἴῃ6 ΨὍῚ8 ἴῃ 
πο ἢ ἴΠ6 ΟΘΟΥΡΊΔΠ5 ὝΟΙΟ 50 ἔγθα θη γ ̓ηνοϊνοά τ ἢ ἴῃς Ῥαγβίδηβ δπὰ “τα, [Π6 φἀϊίοτβ 
οὗ (86 Νίοβοον δα! ου τνοσὸ Οὔ] σοά τὸ ἐγαηβ]αῖα τηοβὶ οὗ ἴδ Ὀοοκβ οἵ τμ6 ΟἹὰ Τοβίδτηθης 
ἔτοτῃ 16 βοϊδνοῃίδῃ σογϑίοη. [{ 5 ἴο ΡῈ ποροὰ ἴπδὲ ἃ σογγοοῖ ἰγαπβοσὶρὲ οὐὔ ΕἸ ρΡΘπλ .8᾽5 
τ ΔΗ ΒΟΥ ΡΟ τηδ 6 ΟΡίδιπαά, ἔγοτα τυ ῖ ἢ ἃ (δι ἴω οὐϊοη οὗἩἨἁ ἐπ Οεοτρίδη Β 016 τηδν ὃς 
Ρτίηιο. Ὑνο Μ35. οὗἩ [πη Οεογρίδη νογβίου οὗ 1πῃ6 Θοβροὶς διὸ βαϊὰ ἴο Ὀ6 ργεβούνοα ἱπ 
6 Ναιοδη 1ἰρταγν δὲ Ἐομιο. 

ὅ. Μοαογη Αγηιοπίαη Κογδίοη. 

Α ἐγδῃβδίίοη οὗἁἨ 1Π6 ἔουγ Οο5ρ6]5 Ἰηἴο πὸ πιοάεγπ Ατὐτηθπίδη ἰδηριυαζο, ἔσομαι πο δηῖοης 
Ατγτωθηΐδη ἰοχῖ, 85 Ὀδθη σοπιρ]οϊοα Ὀγ 8 ἰοασγηθὰ Ασιηθηΐδη σοϑιἀθηὶ δὲ Ῥδγὶβ; ψπὸ ἢδ8 
ὉΠ Δογίδιςθη ἃ υθσϑίοη οὐ ἴπ6 εητῖτο Νὸνν Τβίδιηθηί. Αἢ θαϊιίοη οὗ {πὸ τηοάοσῃ φἀττηθηΐδη 
Νεν Τ᾽ εβιδτηθηῖ, τ δῖ ο ἢ γ85 ρυιηϊθα δὖ ϑιάγγηαδ ἴῃ 1842, (πουρσὴ ποὶ δἀορίεα ὕγ οοο]οβιδβιιοαὶ 
ΔΟΓΒΟΓΙΥ, τγὰβ συ} ν χασοϊνοὰ Ὀγν ἔπ6 Αττηθηΐδηβ σαι ἀθηΐ ἴῃ Τυγίζογ. [πη 1830 {86 
1 1581 0Π87168 δ 50.5.1, σοηποοῖοα τυ ἐπ Β451]6 ΝΜ 5ϑομασυ δοςϊοῖγ, σοτηρ]οῖοθα ἃ νογβίοῃ 
οὗ {πὲ ἔουντ Οοκρεὶβ ἰηῖο ἴπ6 Αγαγαῖ οὐ Εδβίοσῃ Ατιηθηΐδῃ ἀϊα]οσῖ, το ὑγὰ5 ῥσϊοϊοὰ δἱ 
Δίοβοον ; δπά ἴῃ 1840 τῃὰ ὕοοῖκ οὗ Ῥβαϊτὴβ τγᾶβ ῥσιηϊθά ἴῃ (86 βατὴθ ἀϊδ)εςί. 

6. Λειο Ζεοαίαπα ΚΥεογβιο". 

Τῆο Νὸν Τοδίδπιθης μ88 Ὀθθη γαπδἰδιθα ᾿μἴο πα ἰδηρίαρο οὗ (ἢ 6 ἰ5δηὰκ οὗ Νὲνν Ζοαϊδπά 
ΌΥ ἴδια τηδβίοματιοβ οὗ (06 (υχοῖι Δ Ἰ5ΒΟΠΘΓΥ ϑοςίοῖγ: 1ὲ 85 ρυϊηίθα ἴῃ 1835, δὲ {Π6 
Ἔχρθῦβα οἵ μὲ Βυιϊεῖθηῃ δῃὰ Εογείση ΒΡ 16 ϑοοίοίγ. Τῆγαα ραϊιίομβ, βαρ οοῃδίδίϊηρ οὗ 
ΦΟ,ΟΟΟ οορΐθ8, βᾶνα ὕθθῃ μχϊηϊοά ἴον [μ6 υβ6 οὗὨ [Π686 ᾿πίογοβίηρ ᾿οδηάθγα, 8} τποιβδηαβ 
οὗ σβόσῃ, μανϊηρ οἰ ταοοὰ ΟἸὨγπ Δ, ἀτὸ δἀογηίηρ ἴΠ6 Οὐοδροὶ ὈΥ ἰδοῖσ Ἔχθτηρ συ ᾿ἶνθβ. 
ΑἸιμδουρὴ τἰμ6 γμορ δῖ τη ιβϑιομασὶθβ αν Ἰοῖ πο οἴοτίβ υπαιίτοιηριοα ἴο ρεγνογί (ποτὰ ἴο 
ΡΟΡΘΙΥ, ἱβμοῦ πᾶν τηδὰθ θιυῖ 1{||6 ρτορτοδβ: (86 οχίθηβινα οἰγου]διίοι οὗἨ [π6 δοτιρίυγαοβ, 
ςοιδίποὰ ἩῊ ἢ ἴΠ6 ρόποσαὶ πον θασο οὗὨ τοδαϊηρς ὑοῦ ἐπ παῖῖνοβ ἰανο, [85 (11 ἘΠ 6 
ἀϊνίπο ὈΪοβδίη) πηϑῖπν σοπβριγοα ἴο ργαβοσνα (ἤσπὶ ἔἕγοσα ἰῃῈ ὙΠ δηά ᾿ηβιάϊοιβ αἰδοῖ ἴο 
το [ΠΟῪ μᾶνο Ὀθοὴ οχροβθαά." 

7. Ταλιτίαπ Κγογδϊῖοη. 

Τὰ Β:0Π1ὁ Μοᾶ δ, οἷδ ἰ6 Εδυΐδα ΤΆΒΙΠ ὁ (6 Εδυΐδα 861 τὰ; [ὙΠ818 οἱ 
Ῥᾶγδὰ ΤΆΜ11. Τοπμθάομᾶ : πᾶ ἴδ ἰδοῖϊ Β1Ό1114 1 ΒΟ 81 6 16 δὰ Εδπιδ ἴοα 
ἱ ἔλδΐυρα 1 Τ᾿ οπράομα τὰ 1 ἰ6 Μαΐδμι). 1804. 1888. ὅνο. 

ΤἼο ] 556 οβδοῖβ ψ τ τ Β1οἢ 1Π6 Ἰαρουτβ οὗὨἨ [86 τη ββίοηαγὶθ8 (βεηξ οὐἱ ὈγῪ δε Τ,οπάοῃ 
ΜΠ ομαγῪ ϑοοϊεῖν ἰπ 1796) να θοθη ογονηρα, πᾶν δἰγοδὰν θθοπ ποιίςοα ἴῃ ἔἰι6 ἢτϑὶ νοϊυτηθ 
οὗ {μϊς ψοῦκ, ρΡρ. 421,422. [πὶ σοῃβοάιθηοα οὗὨ {πὸ Θχιγδοσαϊ ΠΑΓΥ δι σοθϑβ τ ΒΙοἢ διἐοπά ρα 
[Π6 Ὀτοδοβίηρ οὔμ6 Οοβρεοὶ 'π Οἰδμοῖῖε (ον ΓΑΒ, 85 6 παῖλνοϑ ἴοστῃ ὑπαὶ 1δἰαπηα), διιὰ ἴῃ 
ἩἨμσδποΐηο, ΕΒ πηθο, δηὰ οἵποῦ ποῖ ρουγιης 15] δη 5, οροπίηρβ αν Ὅσο τηδάθ οὗ τῆθ τηοβῖ 
Ῥτοτσηΐβίηρ πδίυτο ἔογ ἴΠ6 ἀἰββουηϊπδίίοη οὗ {πὸ ἩΟΪγ ϑετίρίυτεβ, Βοίνεθη ἴΠῸ γοασβ 1818 
διὰ 1836 ναζγίουβ ρογίϊουβ οἵ τ Ηοὶγ ϑδογίρίαγοεβ τοῦθ ἐγαηβίαῖθα δηὰ ρῥγϊηΐθα ἴῃ τΠ6 
᾿ΓΑΒίίδη ἰδησυᾶρε: δηὰ ἴῃ 1838, ἴπΠ6 οπεῖγο ΒΙ0]6 νγαϑ ρῥγϊπίϑὰ δὲ 1 οπάοπ, υπάθγ ἔμ συ ροῦ- 
ἱπίοπάρησο οὐὗὁἩ {πὸ εν. ΗοοσΥ ΝΟΤῚ, ῆῸ νγὰβ ΠῚ Π]56 1 ἃ ὑσἰποῖραὶ ἰσαπβίαῖοσ οὗ ἱξ, δῃᾷὰ στῆο 
πιδα δροηΐ ζυγέν ψεαγβ ἴῃ ἴῃ6 Τδμ Δ} τηϊβδίοη. Ὑπὸ οχρθηβοβ οὐὗ[Ἡ [Π6 ἰτϑηβί δε πτογα 
ἀοίταγεὰ ὈΥ τπ6 ᾿μοπάοῃ Μβθίοπασυ ϑοςίοεῖγυ. Ὑνο οαἀϊτίοπβ οὗ ἴπ6ὸ Ταμιίδη ΒΊΡ]6 πανα 
θ͵δθη ρῥγϊπιοα δὲ [Ὧθ ὄχρθῆβο οὔ ἴπο Βυι 8 δηὰ Εογοίσῃ Β10]6 ϑοσιοῖῦ ; οὔδ ἴῃ 8νο., ἴΠ6 

1 διχίθοπι Ηδροτί οὗ ἔμπα Β10]6 ϑοςϊοίυ, ΡὈ. 38--58. - 
ὃ ΝΙποίθομ ΒΕροροτί, Ρ. χχὶ. ἘΕογίοι Ποροτίῖ, Ρ. ἰχχχῖν. Ἐοσιγ.ῆτγει Ἡοροτί, Ρ. ον!!. 
8 Τπεπιγ-βονθηίῃ Βροροτῖ, Ρ. χὶνὶ. Ὑποηίγεοῖρη Περοτῖ, Ρ. ἵν, Ἐογέθι Ἐοροτῖ, 

. ἰχχχυὶ]. 
᾿ 4“ Ταὶνγιγ-ῆτει Ποροσί, Ρ. ᾿ἰχχῖν. ΤὨϊτ γοβονθηῖῃ Ηοροτί, ὑρ. ᾿ἰχχῖχ. ἰχχχ Ταηίϊγίυ- 
οἰκδι Ἐοροτῖ, ΡΡ. ἰχχχυιῖ. ἰχχχῖχ ΤΉ -πἰπῖῃ Ἐροσγί, ΡΡ. οΧ.---- οχὶ, Εογεϊεῖ Βοροτῖ, 
ΡΡ. Ἔοχὶν. οσχνυ. Ἐοτιγ.ῆγβθι Πθροτγῖ. ΡΡ. ΟΧχυλ!. οχχῖχ. 
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οἵδοῖ ἴῃ 19 πιο.,)  Ὠϊομ μάνα Ὀδοη τηοβῖ στον τοσοεϊνοα Ὀγ (μ6 Τδμϊίδη ΟἿ βεΐδηβ, τἤοβα 
αἰϊδοπβπιθηὶ ἰο ἴπα Ῥτγοίοβίδηϊς ΟἸτιβιϊδη [προ 8 Θβίδ Ὁ 5 ῃ6α διηοης ἴποῖλ (ἐπρθοΐδὶν 
δἷποα ἔμπα ΕἼοηοῖ ΣΟ} ἰοοῖὶς ροββοβδίοη οὗ ἼδὨὶ ἰπ 1842) οοπιίηιιοβ ὑπαραῖθα. ΤΒα 
[ο] οί βροοίπιθη οἵ ἴῃς Τδμιῖδη υογείου, ἔγοτα ἴμ6 Θοβρεὶ οὗ Μαιίμεν, ν1}} θὰ ποῖ υῃ- 
ἱπέογοδιίης ἰο ἴδε τγοϑάοσ: -- 

(Τῆλε 1,ογά 8 Ῥχαγεν, Ματτ. υἱ. 9---18.} 

9. Ἐ ἴο πιδίου Μϑεάιϊα ἱ ἴο 80 στὰ, ἰδ γϑβ ἴο ὁ6 ἰοᾶ. 
10. ἴα ἰδ ἰο οὐ τὰ δι ; ἴ8 ββδρδοῆϊδ ἴο οἝ ἢΐπδδσο ἱ ἴθ ἴδηι ποὶ, τηδὶ δὶ ἰ6 80 δἴοδ πᾶ. 
11. Ηοχμδὶ μὰ τηϑῖου ἱ ἰοϊποὶ το δῃδηδ ἐεὶ λααραολία τα ο ἴ6 τηδῃδηδ Ο ἴδ Π88, Ο [6 τηΔῃδη8 

Ο ἴα 1188. 

12. Ε'ὶ ἴδδοτγε τηδὶ ἃ [8 τωδίου ἢδρ8, τηδὶ ἰ8 τηδίου πῖδὺ δα ἔδγαῆι 1 ἴλδοσγα δἱοδιδ 6 
τηδίου ποῖ. 

19. Ἐς οἰδδα ἔδαγιιο ἷἰα τηδίοιι 18 γοοΐδ α [6 δἰὶ τα, 6 ἴἌΔοσα γα ἴδ τηδίοσθ, ΠῸ οὐ οὶ ἰθ ἢδιι, 
6 ἴα τηδηδ, ἱ ἰ6 μαηδἤῆδηβ, ἱ ἴθ τηδῖὶ υἱ δῖοδ 6 Οἵο 6 ορο. ἀπηθῃθ. 

8. Πατοίοησαηπ Κ᾽ εγδιοΉ. 

Τὸ Ἑοτγογο- Μοῖα οὰ ἃ ἴο ἰδίογο ἃ ἴθ οἵὰ ἃ ὅθβὰ Μοβία, ιν ῖα ἱ 16 Εδο 
Βδγοίοηρα. 1ωοποάομα, 1886. ὅνο. 

Ἑδιδίοηχα 15 16 ἰαγβοϑδὶ δῃᾷ τηοβὲ ροριυΐϊουβ οὗ πε Ηοτνον [5]δπάβ, ἃ σγτοὺρ οὗ δβουθῃ 
1δδηάβ, ἔτοπηι ἔνθ ἴο δἷχ πυπαγθα πλ}]65 νοὶ οὔ Ὑδῃὶ ; σοποοσηΐϊηρ ΠΟ υοτῪ Π||6 ττδ5 
Κηον 0πῈ}} ΠΟΥ σοτγὸ υἱβιίθα, ἰπ (828, ὈγΥ τ 6 ἤσουν. Μοβεγβ. ΥΥ 1] Ἰδτ8 δὰ Βουτῆθ, π}}8- 
δἰοημαγίοϑ οὗ ἴπ6ὲ Τ,οπάοη Μιββίοπασυ ϑοοϊεῖυ. Ηργο ἴῃ6 Οὐρὶ τγᾶβ ρὶαπίθά, δπά [85 
(δίκθῃ ἄθϑρ τοοῖ : οὔ ἰϊ8 ὑγοζτϑββίπο γοδάοσ ψ|}}} βηὰ ἃ ἀοὶ  ρηιι} δοοοιπὶ ἴῃ Μν. ὟΥ 1114 π||5᾽ 8 
“ Ναγγϑίϊνο οἵ ΝΜ ββιοπαγυΥ ΕΠ ΟΡ σῖβοβ ἴῃ τ ϑδουῖῃ 8564 [5]απά5." (]οπάοη, 1837. 8νο.) 
Τη6 Ἑδσοίοηρδηῃ ἰβ ἃ ἀϊδίοθοῖ οὗ (πὸ Τδῃϊίδη. ὙὍΤῆο ἰγαπεϊδιίοη οὗ {πΠ6 Νὸνν Ταβιδηηθηΐ 
οἌοςσυρϊοα δθοιι! ἤνε γοδῖβ; Μῖσ. 1] ατὴβ Ὀοϊηρ τπ6 ρει ποῖραὶ ἰγδῃβδίου, ψ τ (Π6 αἰὰ οὗ 
τΠ6 ον. Μίεβειβ. Ρι τη δπὰ ΒυζδἼοοῖς. Ῥχονϊοιβὶυ ἴο θεϊηρ βοηΐ ἰο Επρ]απά, ἴῃ ογάοσ ἴο θ6 
Ῥτϊηιοά, 1 υπάογνοπε ἔνα βονοσγαὶ τουβίοῃς ; Μσ. ἮΝ} 1δτὴ5 {σὸ μ8ὰ τοδὶ θὰ οἰ σῃίύθθη γϑῶγα 
διηοης (πε ῬοΪγηοβίδη 15]4η48,} Ὀαϊηρσ [86 18] υπιρῖτο. ὍΤηο ἰγδηβίδιϊοη τὰβ πιδὰθ ἴγοση 
16 Τδμιίδη, το ἢ τγᾶβ 1156} τηδᾶὰο ἔγοτῃ ἴῃ6 ΕΠ ρ 5} νογβϑίοη 89 ἃ δ δβὶ5, Ὀυϊ 1 οοπδίδηξ 
τοΐδγοποθ ἴῃ Ὀοΐῃ οᾶ565 ἴο ἴπ6 ΟΥ̓ ΊΠΑ] Οσθοκ, δπὰ αἷβὸ τῖῖ (π6 αἱὰ οὗ (πὸ Ὀοβὲ τηοάογῃ 
ΕΠ ρΡΊ 5 Ομ θη δΔίοΥ5 ἀπα οττἰσβ. ὍΤμα οἰαγαςοῖοσ οὗἩ ἴπὸ Ἰδηρυαρσο οηδδὶ θὰ ἐπ 6 ἰγδηβίδίογβ 
ἴο Ὀ6 ΥΟΊῪ οἷοβα δπὰ ᾿ἰογα]. Α.5 ἃ βρϑεϊτηθῃ οὐ 118 νοσβίοῃ τὸ βυ]οῖῃ 

7λε 7οτάϊ5 Ῥγαψον, ΜαΑττ. νἱ. 9---] 8, 

9. Ε ἴο τηδῖου Μεάμα, ἱ ἴ6 δὸ ζβὌ. Κ᾿ ἰδδι ἴοοῦ ἱπροῦ. 
10. Κία ἰδ ἴοοιι να511.61Δ.Ύ. Κιὶα δἰκοποῖα ἴοου δῆοδῆο ἱ ἴθ θῆπ8 τοὶ, τοὶ ἰοὶ (6 80 ἱκαίοδ 

ὯΔ. 
11. Οἰμπαὶ ἐδ ἶκαὶ 6 ἴδσγι ἴδ τηδίοιι ἱ ἰοϊδηοὶ τᾶ. 
12. ἘΣ δκδαίκοσο στηδὶ 1 ἰδ τιδίοιι ἀγα, τηοὶ 16 τηδίοιι ἱ δἰκαίκογο ἱ ἴοϊ δσϑ 16 τηδίοιι ποῖ. 
19. Αὐτεδῖα 6 δἰκαγιιίκο ἴα τηδῖοιι Κα σοϊζοΐδ 6 ἴθ δὶ, ὁ δίζδοσα γᾶ ἰδ τηδῖοιι ἱ 6 ἰκΐῃο ; ποοὺ 

οκὶ 6 8 6 ἴθ τδῃδ, 6 ἴδ Κακα, 6 ἰυδῖδιι τὰ δάι. Αὔθπο. 

11 '5 ΒΟΔΓΟΟΙῪ ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ ἴο δἀὰ {παὶ {πϊ58 νοσβίοη οἵ (πὸ Νὸνν Τοβίαπιθηϊ 168 τϑοοῖνοα ὈῪ 
6 Βαγοϊοηρδη ΟΠ τ δεϊδηβ τι ἀδνοιΐ σταιτυ6, 85 α͵8ὸ πᾶνα ἔτνο βυ ρθοαιοης οἀϊεϊοη5. 
ΤῊο σῃο]ὲ οὗ {π6 Ο]α Τοκίδιηθης ᾿δ8 Ὀθοὴ ἐγδηβδίοα, δῃὰ βοηὴθ ρμογίϊοῃβ οὗ 1 ἢδνα Ὀθθῃ 
Ῥυϊηιοα. : 

9. ϑαγιοαρ Κ͵εγξβίοῃ. 

Το ϑαπιοδη ἀϊδ]οοῖ 15 βροκδθῃ ἴῃ ἔμθ στοὺρ οἵ ἰϑἰαπαὰς οδ]οὰ ἴμ6 Ναν: ραίογβ᾽ [5]6πάβ, 
ἰπ πψοϊο ὑρνψαγάβ οὔ ἔοτῖγ τποιιββηὰ ρογβοηβ δὲ πάθον (σἰδείδη ἰηβισιοίίοη οτα ἴΠ6 Μ|15- 
βἰοπατγὶοβ οὗ μα 1οηάοη ΝΜ Ι5ϑιοπαγυ ϑοοϊοῖγ, τόσο ἔμβῃ ἢ] οὗ τῇομπι ἀγὸ 80]6 ἴο τοδά. [ῃ 

1 Ἑοτιγ-ἢτγει Ἐοροτῖί, Ρ. οχχχὶ!. Δ ἱπίογοβεϊηρ δοοουπὶ οὗἉ [π6 ἱπίγοδιοσιίοη οὗ ρεϊπεης 
ἰηΐο ΤΏ, δὰ οὗ ἐπε ῥυὶπεῖπρ οὗὨ 8ι. 1|κ6᾽ 5 Οο8ροὶ, 15 σίνει ὃν Μτ. Ε]115 ἴῃ ᾿ἷ8 “ Ῥο]γ- 
ποβίδη Ἐρθβοδιοῇο5," νο]. ρρ. 392---408. 8νο. εὐϊίοη. 

" ΤὨϊγίγεθγει Ποροτί, Ρρ. ἰχχυ. 120. Ταηιϊγίγ- τὰ Βοροτί, Ρ. ἰχχχὶ. Τμισὶγείουτιδ 
Βοροτῖ, Ρ. ἰχχχίϊ. 

5 Τρινίγεβίχι ἢ Βοροτί, Ρ. ἰχὶν. Ταϊτιγ οἰ σμι Εδροτί, Ρ. Ιχχυ. Ἐοσίθιῃ Βοροτί, Ρ. οχῖχ. 
Ἑοτγίγ- χει Εοροεῖ, Ρ. οχχχὶι, 
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ἐπ|5 Ἰδησυαρα ἴῃ6 σι Βο]ς οὔ ἴῃς Νενν Τεβίδπιθης ἢδ85 ἤθη ἰγδηϑιαιοά, δπὰ οοῃδιάθγαῦϊε ροσ- 
[015 οὗὁὨ ἰτ αν Ὀθβῃ ρῥτίηϊοα, δἵῖοσ οδγοῖῃ! σονϊςϊοη. τὺ 

10. αιυαΐξίαπ Κεγξίο". 

Τῆς Ηδναἰϊδη Ἰδησυάμο ἰδ βροΐκο ἴῃ ἴμο ϑαηπάν οι 15απάκ, ἤογα {Π6 ΤΩ 55: Οπατῖθβ οὗ 
{π6 Απὐχογίοδῃ Βοδγὰ οἵ Μ|ίββίου ἴδᾶν ὈθῸΠ ΘΙ ΠΘΠΕΪΥ βου σοοββεν πὶ {πΠ6 ῥτοραραιίοη οὗ {πὸ 
Οο5ρε1, ΤἝα ἱταηπβἰαϊίοη οὔ πὸ ϑογιρίυγοβ ἰηΐο {Π|5 ἰδηριδρθ τγδ5 οοτηρ]οίοά ἰπ 1839 : ἰξ ἰς 
βαιά ἴο Ὀ6 δι) ὁχο})]θηΐ ὁπο; δηὰ πὸ τοῦῖς ἰ5 δδισευν βουσῃς Ὀγ ἱμουδαηάβ οὗ γτοϑάθτβ. [}ἢ 
1815 Ιαησύυδᾶρο ποτὰ πᾶν Ὀθθη ῥτιηϊθα, δὲ {π6 ὄχρθῆβα οὔ {1π6 Απιογίσαπ Β10]6 ϑοςϊοίν, ᾶνο 
εὐϊιίοπβ οὗ [88 Νευν Τ βίαπιθπε, τἤγοθ δαϊοηβ οὗἁἨ (86 οπεῖγο ΒΙ0]6 ; τηδκίηρ ἴῃ 411 20,500 
ςορίδβ οἵ 6 οπίλγε Β10]6, δὰ 42,000 ςορΐδ8 οἵ ἴ6 Νενν Τεβίδιηθηις 

11. Ζοησα Ῥετγξβὶολ. 

ΤΙς Τοηρα ἰδησυάρα 15 βρόκθὴ ἱπ {πῸ ο]ιμδίοτ οὗ ᾿5]δπάβ οα]]δά (6 Ετίοπάϊν 15δηά8, οὗ 
Ὑγῃῖο ἢ Τοηρα 15 ἴΠπὸ οἰϊοῦ, ΤΠ οπίῖσε Νὸνν Ταβίδεηθηξ ἢ85 ὑθθὴ ἰγϑηβ)αιθα ἱπίο {Π18 ἰδησύαρε 
ΌὈγ ἴπε Υ δβϑίογδη τα βϑιοπασῖθα, ὈῪ γΏΟΙΩ ΠΘΑΤΪΥ ἴΠπ6 τψτΠ0]6 οὗ ἱΐ, τυῖε δοῦλα ροτγίϊοηβ οὗἩ 6 
ΟἹ Τεβίδπιοπί, μδ5 ὑδϑὴ ῥτιηϊορα. ὃ 

12, Ομγαϊδῆ Κογβιον. 

Α ἐτδῃϑίαϊίοι οὔ (πῃ Νὸνν Τοβίδιποης ἱπίο ἐπ Ἰδησυδβο οὗ ἴπ6 Ουτάς, οτ Κ οοτάβ, [85 θῇ 
ςοτηρ]οἰοὰ ; Βυὶ ἀ! ΒΠου εἶε5 πανο Πιϊμογίο τοϊασά θα τμ6 ρτϊπιπρ οὗἉ 1{.Ὁ 

Ά 

ι ΤΗιϊσιγοδῖχῖΒ Βοροτί, Ρ. ἰχὶχ. Τμιγίγ-πίηῃ Ἑροτί, Ρ. εχυ. ογίγ-.ῆτγεῖ Βθροεί, 
. ΟΧΧΧΙΥ. 

μ᾿ Ὑπερίγ- Δ Ποροτέ οὗ ἴμ6 Ατοθγίσδη ΒΊΡ]Ὲ βοοιεῖγ, Μδγ,1841. Ἐοτγίγοδτβε Ἐοροτί 
οὕ τη Βγὶτἰβἢ ἀπὰ Εοτγεοῖση Β10]ς ϑοςιοίυ, Ρ. σχχχν!. 

8 Ἑογιὶγ-ἢτεὶ Πδθροτῖ, ἢ. οχχχν. 
4 Τποιιγ-τ τά Ποροτῖ, Ρ. χχυὶ. Ὑνροϊγ- πη} Βοροτέ, Ρ. ἵν]. 
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ΒΑΟΞΙΜΠΙῈΝ ΟΕ ῬΡΕΟΙΜΕΝΕ 

ΟΕ ΤῊΣ 

ΨΕΒΒΙΟΝΚ ΟΕ ΤῊΗΒ ΒῬΛΑΟΒΕ ΒΟΕΒΕΙΡΤΌΒΕΝ, 

ΙΝ ΤΗΕ 

4 αρίέετ Ἰαπαμπασο, 

ΓΕΙΕΕΙΥ 

Τταρβίαίοα ὃν ἐδ Βεηοίψγορι  ἐλ6 ϑογαρίροτο Μ|βδδίοη. 

ΤΕΧΈ. ---- “ ΤΏ ΡΘορῖθ ψ ΒΊΟΝ 880 1Π ἀΔΓΚΉ 685 β8.7 στοδΐ ΠΡ ; δπά ἴο {Πμ 61 
ὙΓΒΙΟΘΙ Βα 1π ὑπ6 τορίοη δηα βῃδάον οὗ ἄθδαίμ, Πρ 18 Βργαῃρ υρ.ἢ 

Ματτ. ἴν. 16. 

ΞΑΝΒΟΚΙ͂Τ, ον ΒΌΝΟΘΒΚΕΙΤ. 

1π [86 ἴδεν Νργϑθ οβδγδοίθσ, ἡ ΒΊ ἢ 18 υβ6α ΓὨγουρ]ιουΐ [παᾶϊᾶ. 

Ξι παΐαμι τι ἘΠΕῚ πε πεῖ. 
Ἐπ τας αὶ Ἐαιεπε  Ξταϊαπι; τι τι 
Ὁἶς το [π 1-τ 

ΒΕΝΟΑΙΕΕ. 

(ἰ ΟΣ σι ξίζα τίσ στο ΤΊ ΕἸΣῚ σΙΕῚ ταιίζοτί 
(ἰλιτ ΠΣ πίτος πὶ ξ  Ἱ ΣΙΘΙς ΟἿ 8. ππτῖι 
τῆτο! στ ίχεπα ΓΙῸ τή το} εἰπε βισιξ ξ πίσσα 

ΜΑΗΒΑΤΈΊΑ. Ε, 

ὃ) ΣΙΓῊ τῷ πρττ τι ΣΥΣΙ ΣΙ] πε δὲ ἢτσι ΦἰξτΣ γτ 
ἶτι τισὶ 51 τεαγα Ὁ τῖστ τσὴ πὰ σιΐσι πρει απ 
ΦΙΣΗ͂Ι σιτοΣ ΟἾΟΓΣ Ἡ ΨΌΟΟΤ ΣΙ͂ΣΙ τιν 1-- 

ΚΑΘΗΜΙΒΕΕ, οὐ ΚΑΒΗΜΕΕΗ. 

Ὦχππι Θπτι τξπίς τρτσι ἔσίσϑι τῶν δ 
Θἕ {858 ϑ'-ὶ τος ἌτηΠ ἔδει πτέτεῖσι πὶ 

τὸς Ζἰδοτιαῖίεστι τε τ τῆι ἨΝΣΖ; ἩΓΕ Ὶ 
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ΟΟΕΙΥΑ, ον ΟΕΙΒΑ. 

οατν σΌ[Ω αρρῖεςο ΒΒ δ ςα ζερῖς πὶ εἰ ἘΠΈΒΟΙ 
ςεϑητη ἐγ οι θα ςζαρυτῖςο, ΠΒυῸ (ΕΞ! 8. ΒΊΘΙΓΟ 
εἴςθι ζαηῖῃ φἰφὃ 285} τἰδι 88 οα ϑεΐοὶ 

ΤΕΙΙΝΟΑ, ον ΤΕΠΟΟΘΟΟ. 

οὕ δ ϑοζοχο πότ εξ Ἐ 60 τθσεεξιῦβ 

ὅθι ὡςοδὸ ἐὐοξοδείσλυξ. Ὡ οὐοχ Ὁὥοθο 

ζ Ὁ τόνε τστδοκονῶςξ ὍΟΟΝ ϑωξισνώ;. 

το]ῖ-- 

ΒΒΙΣΒΗΛΒΒΑΟ 

πιδπεῖα ὃ ξτπ ἐπ πιῇ ἀ5Ὲ τή πϑὶ αϑττ 
εἶς πο ῖ ΞΕ ν ἕτε πιαι πἰσατίξ 81 σε 
σϑιδὶ δὲ πῖτι 

ῬΌΒΗΤΟΟ, ον ΑΕΈΘΗΑΝ. 

λαοὶ ὧδ ,»» δοῦ οὐδ δ δα κα σλς. αἶθ»5 

ς. 2.9} ὃς »λεδὸ ογέ 5.29» δὲ 9) Ξ.- Φγο κ δ 
δὰ αὶ «οὐλὴ 

ΘΙΚΗ, ΒΗΕΕΚ, οὐ ῬΌΝΘΑΒΕΕ. 

ἡ σεξ τϊϑ τη τα σα θέσικί ὅ95ἴ τϑ 
οἷσας ἔξετ Ἡθξ τ ἨΞ ετυπίξο 5:8 ΘῈ5 

ΗἰΞΙΡῚ σἵσαε θΘ ὉΙΞΉΉΤΙ 

ΗΙΝΡΟΟΒΤΑΝΗΕΕ. 

8 ϑιττ τί π τ 85. τ τὶ πεὶ τταιεῖ ταὶ 

ἢτε Ἦτπξε Ἐπ| πἰ τειτϊ τις ἰατθ ϑι τττῇ σθπατετ 

Ξιῖξε 5εῖιτ 
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ὈΗΌΜΙΥΑ, οὐ ΑΘΒΑΜΈΒΕ,. 

{πἰτίξ σὴ απ ῖσ--. «[πΐστοι τς αττα 
πὶ πα οὐυὶρι ἐξ ας {π|α τὶ ΣΕ (τις 
σα δι φῆ ΟἿΣ τίσ. σδξο. τίς τισι 
Ἔτι ἑ 

ΒΌΒΚΜΕΒΕ. 

φυοοδθοϑν ηϑουοίθδοῥ (δου ἑοορδοξοο 

οδϑοϑιςκοσνοουοὅ γϑόϊῃ ϑδοφορβ οίδυρΚ οουόςὉ 
οαχῆ 

ΒΌΠΟΟΗΑ, οἡ ΒΌΓΟΘΗΕΕ. 

Ζ ὕει ταλρ «ἕῳ ω' “ » "ο΄ 

ὦ Κα ο οξα νας 2 φὺς «πὸ 
-((ὦ.» αὖ ζω 

ΟΗΙΝΕΒΕ ΨΕΒΒΙΟΝ. 

ΜΟΥΕΑΒΙΙ ΜΕΤΑΙ, ΤΥΡΕΒ. 

ΤΕΧΤ. --- “ 1η [86 Ῥερὶ ηηΐηρ αοἄ ογοδίθα {Π6 μδανθηβ δπᾷ [6 ϑασίῃ. Απᾶ 
ἴΠ6 Θαγίμ νγὰ8 τι μοῦ ἔοττη 8Π4 γνοϊά ; δῃᾷ ἀδγκηθββ τσᾶβ ἀροὴ [86 ἔδοθ 
οὗ [86 ἄθθρ ; δπά {86 ϑριγὶ οἵ ἀοἄ τηονϑᾶ ἀροῃ {πμ6 ἴλοθ οὗ [86 ᾿τγδίοσβ. 
Απά Οοὰ βε!ά, μοῦ {π6γΘ Ὀ6 Ἰρ : ἀπ τῃθσα νγαβ Πρπΐ.᾽ 

εν. 1. 1---8, 

ἌἜ Ἡ ἘΦ Ἢ Νὰ φὰὶ ΞΈ δὲ ΜΠ 
Ἃ ἌΝ αἢ Η ΞΞ ὰ Ξ 8 
ΠῚ Ὁ κῆρ ἐς ὅν 

ΚΟΒΝΑΊΤΑ, οΥ ΟΑΝΆΒΕΒΕ, 

πδϑαύ οδδ ξύοο 58 δαῦδ δαϑεϑο 
Θέ ὁ το, ῥοϑϑοῦ οὐοῦῦ τύ 
δοδοόνθοδ ἐσείῷ δοδέθα: .Ν 
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ΕΑΟΟΙΜΙΠΠῈ5 ΟΕ ΡΕΟΙΜΕΝΕ 

ΟΡ 

ΨΕΒΒΙΟΝΚ ΟΕ ΤῊΝ ΒΑΟΒΕῸ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ, 

ΙΝ ΤῊΣ 

Φαθίίιῖη 1.ηπι σε, 

ῬΕΙΝΤΕ. ΑΤ ΤῊΕΞ ΕΧΡΕΝΒΕ ΟΕ 

ΤΗῊΗΕ ΒΕΙΤΙΒΗ ΑΝῸ ΕἘΟΒΕΙ͂ΟΝ ΒΙΒΙῈ ΒΟΟΙΕΤΎΥ, 

ΑΝῸ ΟΕ 

ΤΗΕ ΟΑἸΟΤΤΑ ΑὐΧΙΙΑΒΥ ΒΟΟΙΕΤΥ. 

---τ-θϑθϑρῸἢ “΄ὃἁ'.Ψ.- .. ..--.. ἝΞ; 

ΤΕΧΤ. -- “ ΤΏ ὈΘορὶθ {μα 8δὺ ἴῃ ἀδγη688 βὰν στοαί ΠΡ : δῃᾶ ἴο {Ποῖὴ 
Ὑ ΒΙΟἢ βδὲ ἴῃ [86 Γαρίοη δπα βθδαον οὗ ἀθδί, ρα 18 Βργυηρ υρ.ἢ 

Ματτ. ἰν. 16. 

ΗΙΝΘΟΟΒΘΤΑΝΗΒΕ, ΝΕΒΒΙΟΝ, 

ΙΝ ΤΗΕ ΡΕΒΒΙΑΝ ΟΗΑΚΠΚΑΟΤΕΝ. 

υ» 6} Φξερευρλ!ε ἐ ον υρῖ 
,»οἱ4' ξεν" κ«- » «ὁ Ζ ον γεκωΐ » “δ. 

νι 26), 
ῬΕΒΒΙΑΝ, 

υ ςσεὔο »» δἰδρειδλνυδδ ΔΡ' » δ οἷς ο 

ψὅγυ ὁΔᾺΡ 9γΧο.) κα΄ Οἰωξοῖν 9 ὁὐδογὸ βϑοβίδο 

δος τ ὁόδογ οσ- 

ΤΑΜΠ, 
Θυοῖ ὦ σέο δόσιὰ Οἶμ Θωοῆσαβοο δα 

σα Ὁ 4 σα 8,6 πο σιθρε δ φιὶ ιϑφεν 

δφωαςηδ Θωοῆσσ ΟΡΒΡ,Ι ρα ᾳ)} 6. 
ΟἸΝΟΑΙΕΒΕ. 

φαθσῶ 9.597 ξουοῦοξϑώ τ 

ὅθ τοῦς Θόθου σϑοὃς διοθὃς 

β ὀοΐϊδιωῶθ ὀοϑσσὶ δῶ σ)οῦ. 
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ΑΒΑΒΙΟ. 

ὑπυϊοῖ ἰλο “ἰκὸ 5}) δᾶρ οϑνΩ} 9. στλΩ! σι 
εὐ μροὶς ͵ὭΩ αἱὰρ Ὡρρ ρνό ῥ Ὁ 

ΜΑΙΑΥ͂ ΙΝ ΠΌΜΑΝ ΟΗΑΒΝΑΟΤΕΆΒΞΒ. 

Κανντι’ τα Ἰαῃν ἀὐἀοἰδν ραάα Καϊὰπι, ΓΔ ἢ πη 61- 

μαΐ [ανγᾶϊὰ ἰατὰμο 1αῃ ῬὈοπὰγ: ἀἀῃ ὈαΡῚ [δραΐα 

᾿ἁσγαῃσ αν ἀδάοδ γαᾶα ἰᾶπαῃ ἀὰπ 8)» 

πιαννῖ Ἴΐα, (ἀγὼ το ραῦνπ 58} ἰαγοὶί Βα σΊηΐα. 

ΜΑΙΩΧΑΎ, ΙΝ ΑΒΑΒΙΟ ΟΗΠΑΒΑΟΤΈΒΕ. 

ΤΕΧΤ. -- ““ Απά Οδίη νγϑηΐ ουαΐ ἔγοπι 186 ργϑβθποο οὗ ἴμ6 [ΟΕΡ, δηᾶ ἀποῖν ἴῃ 
{μ6 Ἰαπὰ οὗ Νοά, οῃ {86 οαβί οἵ Εθη.᾽ αεν. ἰν. 16. 

ἀλθθϑ. ὧδ ,6 ὑγὰδ ὑοῦ». οτϑ δ] γοϊό «ἴο 

Ἠϑῦλο )ὸ γγλῖ δλόνο δ) ογὸ ὦ 

ΦΑΨΆΑΝΕΘΒΕ. 

ΤΕΧΤ. -- ΤΠ Το 8 ῬΓΆΥΘΓ. ---- ΜΑΤΤ. ΥἹ. 9---]8. 

᾿ὸ ἽΔΗΔ ΠΩ) ἢ, γ0, δὴ “ πᾷ, 0ὴ 08 “ ἊΝ »- ούμν ΑΛ]. ΠῚ ν, ὯΝ 7.) μϑ ΠΡΑΥ νΣ με 
πα ἐπί τυ οβ γα ΕΣΩΣΣΕΝ ψ ΟῚ δῶ ὁ) 

ὙΠ ἀλη» ραπλφαμμ λβῥ μα. με Ὥς κ᾿ 

ΠΡ ΠΠ ὭΣ χον ρ δ" Ὁ ἜΧΩΝ ΣΝ 

ἀν ΟΝ ἴων νἀ ταμϑ. ΤΑ 04.-) ΔὮ φην ΒΆ φαγ Πση 00 ΠΝ, 5 

4" Ὑ τ ξ υάβμ 52) Πηφ6γ. 

ὃ ὅ. ΜΟΡΕῈΝ ΥΕΒΒΙΟΝΒ ΙΝ ΤΠῈ ΓΨΑΝΟΌΛΘΕΒ ΟΕ ΑΡΈΙΟΑ. 

Ι. Αμιλατὶς απαὰ Τίστε, οΥ ἐδ υεογπαοσμίαν 1,απομασοϑδ Οἱ Αὐγεοεϊπια. 

1. ΒΙΌ118 ὅδογα Αὐημδγῖοα 8010 διιβρὶο 18 1. Α886]1η1, Βδγασα (81}Π1|σᾶγὰπὶ 
δρυά Φργρίϊοθ Ῥτγοσυγαίογιβ, τ Πἰηριδηι ΑἸ μαγίοδα σοῦ ΑΒυ-ῦΜΙ:, 
Ηδθοβδίμυϑ. ΙΟπαϊηϊ, 1840. 4ϊο. 

2. Νονυμπ Τοβίδπιθηζιπιλ Ποπλϊηὶ ΠΟΒΙΓῚ οὐ ϑογνδίου 5 6βϑὰ ΟἸγΙ ΒΕ, 500 
ΔΌΒΡΙΟΣ5. Ὁ. Α856}1η1, Βογασι (ὉΠ 1 σαγιπὶ ἀρυα ΖΕ σγρῦλοβ ῬσοσιγΆΙΟΓΙ8, ἴῃ 
Τληρύδιῃ Ατηδασγίσδια σου ΑΒυ- ΕΜ, Ηδθαββίηιιθ. ἘΔ 1410 ΤΠομα5 ΡΕ]]} 
Ῥίάττ, Α. Μ. []Τιοπάϊηϊ, 1830, Δϊο. : 

Τῆο νοσβίου ἴῃ ἴπὸ δοο οβίϑοῖῖσαὶ ΟΥ δηζίοης ἰδηρίασο οὗ ΕΗϊορία, ποιϊοοά τῇ οϊ. {Π. 
ΡΡ. 228---929]1., Ὀοϊηρ, ςοηῆηθραὰ ἴο ἐπο οἴνιγο 68, πὰ πἀηἀογβίοοῦ ΟΥ̓ ἔουν σοτηραγαι νεῖν Ρὲ- 
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διἀ65 ἐπ οἴοσαυ, Μ. Αββοϊῃ ἀς σου}, Ἐγθηοῖ σοηβαὶ δὲ (αἶτο, νγα8 ἱπάιισοα ἰο ὑπάοτγ- 
ἴδε δ νοσβίοη οὗ ὑπὸ δηΐτο Β1Ρ]6 ἴῃ ἐπ ““πιλατέο", ἴῃ τογαὶ αἀἰαϊοεὶ βροΐκοη δὶ ἴῃ 6 δουγί οὗ 
Οοπάδτ, νυ ]οἢ 15 [πὸ ἀἰα]οοῖ γοναὶ θη ᾿ῃ ἴΠ6 οδβίοσῃ ρματίβ οὗ Αἴσγῖοα θοσάθγϊηρ οὐ [Ππ6 64 8- 
ἴοτ, δηὰ τῆσου ἢ Ἡ οι ἃ σοπβιοσαῦ)α ἱπίθγοουσθο 15 τηδ᾽ ἰδ ηθαὰ Ὀοίσοοπ ἴπ6 ῃδίϊνοβ οὗ 
ΑΡγβεῖπία δπὰ πε Ασδδίϑηβ δηὰ 16 Νερτοοβ οὗ {πθ ἱπίοτγίου. ΕῸΣ ἐὲπ γοᾶγβ ΝΜ, Αδθ0- 
Ἰΐῃ εἰρογοὰ δὴ ἱπίο ἶζοης ΕπὨϊορίβη, παρὰ Ανυ- υπηὶ (πο δὰ Ὀδθη {Ππ6 ἱπίοσρτο- 
ἴεσ οἵ Μσ, Βσυοθ πὶ Αργββίηἶα, πὰ 186 ἰθδοθοσ οὗ 81. ὮΥΠΠΠἴαπὶ 9 οη68 ἴθ [πα 14), οα {18 
᾿τηροσίδηϊ σοσκ, ἰο πῃϊο μ6 ἀονοϊοὰ ἔνο δηΐϊγο ἀδγβ ἴῃ ΘΥΟΥΥ τγοοῖς. [ἢ οτάοσ ἴο οη- 
ΒΌΓΘ σοττροΐηθβα, Π6 τοδὰ στ {Π15 ῬΟΥΒΟΙ, βἰονγ, ἀπά τὴ [Π6 υἱτηοβί δεϊθηιῖοη, ον εσΥ 
γΟΓΒ6 οὗ ἴπ6 βδογθά νοϊισηθ ἴῃ ἰπ6 Αταρὶς νογβίοπ,  ῃ ἢ ἸΠῸΥ πόσα ἀρουΐ ἴο {γβηβἰβίο. 
Μ. Δϑββοϊϊη δ οχρίδιποὰ ἴὸ Βἰτῃ 41} ἴπο56 ψογάβ ψῃ σοῦ ἡγοῦ δἰἴ ΠῈΣ αὐκίγυκο, αἰ βῆ ουϊα 
ΟΥ ͵ἔοτεῖϊρῃ ἴο ἴθ Αγρῦυϊο, ὈΥ τπ6 Βεοῖρ οὗ {πὸ Ηροῦτον οτἰχίπαὶ, ἴΠ6 ϑυγίδο νογβίοη, οὔ 
ἴπ6 ϑορίυδρίηϊ, δηα «180 οὗ ϑοηθ σοπηπιθηΐασιο. Αἴἶον πον Ηπίβῃθα τῆς ἰτβηβϑἸδιίοη οὗ 
οα Ὀοοΐκ, [ΠΟΥ οοἰἸαϊοά 1 οὔρα τῆοτο ὑοΐίοτθ {ποὺ ρτοσθοάθα ἔυσίποσ. Τ}}5 νϑγβίοη 
Ὰ9 ῬΌΓΟΙΔΒΟα ἔογυ ἴπΠ6 τι 5} δπά Εογεῖρτι ΒΙ’0]6 ϑοοίοῖν Ὁγ τ1πΠ6 ον. Μτ. ονοείε; 
ὙΠῸ υπάοτίοοϊκ 8 νογαβο ἱπῖο Εργρὶ ἔγοπι Μδ]ία, ἔου ἴῃ6 δχρῦθβθα ρυτροβϑὲ οὗ ὄδοχὴ- 
ΡΙοιησ ἴΠ6 ρυτοῆαβο. μὲ ρῥγίπεησ οὔ ἔπε ἔοι Οοβροὶβ ἰὴ Αὐηθατὶς δα Ἑπηϊορὶς, 
ἰὴ ἵτνο βδραγδαῖβ νο]ιπηθα, τᾶβ οοϊημημοησοεὰ ᾿η 1822, υπάοϑγ ἔπε οαϊζοτῖαὶ οδγο οὔ (ἢ6 
Ἐν. Ὧτ. 1,60, ῥγοΐδββοσ οὗ Ηφθῦτον ἢ 1Π6 π᾿ νογειυ οὗ (δτατι ἀρο, πὰ οοτημρ]οίεα ἴῃ 1829, 
ἀπάογ ἔπ δυρογιπἰοπάθποο οὗὨ ὙΤ. Ῥ. Ρ]αῖι, ἔβᾳ: πὸ Αςῖβ δπὰ Ἐς ριϑβεῖοβ θοΐπρ δοτηρ]οῖϊοα 
ἴπ 1828, ἰπ6 σψῇοϊα οὗ ἴῃ Νονν Ταβίδιπθηϊ τγδ5 ρυ ] 5ηθαὰ ἰπ 1830θ.5Ὀ ΤΠ ΟΙα Τοδίδιηοπὶ 
ψ85 φομῃρ]οἴοά, δηὰ πα οητίτο ΒΙ0]6 τὰ ρου] 8ηοά πῃ 1840 : ἴῃ ῥγίητίπρ 118 δἀϊίοη, Μν. 
ῬΙδῖς σατο] οογγοοϊθαὰ [Π6 νογβίοη οὗ Αρυ- Εὐυτηὶ ἔγοτα ὑπὸ οτἱ ῖπαὶ Ἡοῦτον ὅπ Οτροῖε, 
ΠΘΓΟΥΟΥ ΘΟΓΓΘΟΓΪΟΙ τν88 ΠΟΟΘδΒαΥ. 71Π6 Βοοὶς οὗἩ Οδμοβὶβ νγῶβ ρυ ] 5 Πῃοὰ ἴῃ 1831 ; (Π6 
Ῥραΐπιβ, ἴῃ 1882; δπὰ {πΠ6 οπίϊγε ΒΊ0]6, πῃ 1842.} Ὀυτίηρς Μτ. 7ονοῖβ τοβίάθηοο ἴῃ 
Ἐκπγρί, ἴὼ 1819, Πα οιηρὶ ογοά {πὸ ἰδία Μῖγ. Νδαίμδηϊοὶ Ῥεδᾶτοο, το Πδά ᾿σνθα ΤΏΔΠΥ Ὑ6Ά75 ἴῃ 
Ετῃιορία ; δπὰ ψῆο σοτητηοπορά 8 ἰγϑηβίδίϊοη οὗὨἩ {6 Οο8ρε}5 ἰηΐο ἴῃς Τίστό, (π6 νογηδου- 
ἴὰσ ἀἰα!θοὶ οὔ ἴπ6 οχιθηκῖνα ὑγονῖποο οὗ Τισγό. Τῇ Οοβρεὶς οὗ Ματῖκ δηὰ .0]}π ἢδνθ Ὀδϑη 
Ἄςοτηρίοἴοά, ᾿οχοῖμοῦ 1} ἃ νοσβίοη οὐ ἴῃς Οοβρεὶ οὐὔὨἨ Ματσκ, ἰῇ Ατημπασὶς, τ Ὠ] ἢ ἰς πον 5ὺ- 
Ῥοσβθαρα ὈΥ {86 τοτγο δοσυγαία δηϊῖσο Αὐηδατὶς νογεῖοη οὗ ΑΡ- υτ!. ΤΉθ86 Ἰῃγθα γοσβί οῃ 8 
8.6 1 ἴῃ Ροβϑοθβϑίοῃ οὔ ἔῃ Βυιεἰϑἢ δπά Εογείψῃ Β10]. δοςϊοῖν." 

2, ασαἴΐϊα Κεγεῖολ. 

1]. ΕἘνδηρθϊϊυπι Μαιπεὶ ἐγαπβίδίυσμα ἴῃ Τὐηρυδιῃ Δ] γιμ : δυοίογα ἔδυ. 
7.1. ΚΈΑΡΕ, ταϊββιοπμασῖίο. ΑὨΚορανῖ, Εορηὶ ΘΒΟΔΠοσΌϊη ΟΔρ1 4118. 184]. 
Ἰ2ηο. 

2. Τοβίδμαθη ἔπη θο ]ὰτὰ ἰγϑηβιαἰϊοηβ Ενδηρ ] ΦοΟμϑηπβ ἰὰ 1ἱηρύληῃ 
(δ ]]αγυσὰ : δυοίοτο [ἶον. 2. 1,.. Κσαρῖ, τα ββι μα σῖο ; δυχ  ]δηΐα ΒΟΥ Κῖο, ΥἹΓῸ 
6Χ βέῖσρϑ δ] άσγυχη, αυδπι οἰδη νοοδηΐ, οσϊαπᾶο. Ἰποθρίαμα ἰῃ σῦς ΔΗΚΟΌΆΓ, 
αυ Βορτὶ ΒΠοδπογίμι σαρ [8118 οϑύ. 1839. 12πη|ο. 
ΤΗ Οδ}16 ἐτὶρθα ὅσο πάθον (ἢ ἀοτηϊπίοη οὗ {π6 Κὶπρ οὗἨ ὅ8ποδ, ψἼο56 Ἰοστ!ογθ5 ᾶτὸ οὐ 16 

οακὶ οἵ Αἰῖοα. Το ΟΠυγοῖ Μ|ββιίοπασυ ϑοςοϊοῖυ Πᾶς ἃ ΜΠ ΒβἸΟΠΑΥΥ βίδίϊοη αἵ ΑΠΚΟΡΑΓ, {Π|6 
οδρίϊδὶ οὗ ὅιοα, γβοτγο {πθ86 βρϑοίπχθῃβ οὗ ἔπ6 Ο114 νοσβίοη σγοσὸ ργιηξοὰ, ἜΠε “  οβίδτηεπε " 
οοπιδίηβ (Π6 ἢτβὶ ἔνα σπδρίοσε οὐ ϑαϊηϊ 20π8 Οοβρθὶ. [}π δἀσπίοη ἴο ἴῃ ἴοι σοβ- 
Ρεὶς δῃὰ Αεῖς, Μυ. Κυαρὲ ἢδ8 σοπιρεϊοὰ τπ6 ἐγδηβιδίίοη οὗ [86 Βοοῖκ οὐὗἩἨ Οθπθβὶβ Ἰπῖο 
86. Οα]ἴα Ἰαησυδρο." 

3. Βεογδον Κεγϑβίοη. 

Α ἰταπεϊδιίοα οὗ ἴῃς Θοβρεὶ οἵ ϑαίηξ 1υκα ἰηῖο 6 Βεῖῦες ἰαηρυαρα (τ Ὠῖο 15 
ΘΡΟΐκθη ΟΥ̓ 8 ΨΕΙΥ͂ ΠυΙΊΘΓΟΙΒ5 ἐγῖθε ἴῃ Νοτῖμ Αἰτίοα) νᾶ τηδάθ ΕΓ Μτ. Ηαϊίογρίεν : δηά 
δορίοβ οὗ {πὸ ἄτϑε ἔνεῖνο ομαρίεῖβ μάνα Ὀθθη ρῥτὶπιθα, δηά βοΐ ἴο ἀἰϊβδγεπι ἱπαϊνίάυ]α 
ἴῃ (6 αἰϑεντιοίβ σθεγο 118 Ιδηρυδσο 8 βρόΐκϑι, τὶ ἃ νἱον οὗὨ δβοοσίδιπὶπρ ἴΠ6 ταθγιῖ3 
οὗ 16 νογβίοη. ὃ 

 Ἶὴ ΤυἀοὶρΒ Οτατητηδιϊσα 1ΐηραα Αὐα παγίς (ρΡ. 54, 55.}, ἔπογο 15. δὴ Απμασὶς 
(γδηϑἸδιίοη, ὈΥ ΑΌδα Οτερογίαβ, οὗ {μιγίθθη νϑῦβο8 οὗ ἴπ6 δἰθνεηίῃ οδδρίογ οὗ ϑεϊηϊ [,υἱκ6᾽» 

Οοθβροὶ. 
Ξ ᾿ὑσθοιγοοίσμει Ἑδροσί, ἢ. ἰχχν, Τυθηϊγ-ηπ Βδροτῖ, Ρ. ἰχχὶϊ. ΤῊϊσιγ- οἰ ρθ ἢ 

Ἑοροτί, "Ὁ. ἰχχχν. : 
5. Βιχίροπε Βοροτὶ οὔ 86 ΒΙΌ]6 ϑοοίεϊγ, ρΡ. 169. Ψονοῖ 5 ΟἸιτβείδη Ἐ οβθδύοθεβ 1 ἐΠ6 

Μοάϊξογγαηθδη, ρρ. 197-218. 
4 Τηϊσιγ πη Βοροτί, Ρ. ᾿χχνῖ!. ; 
5 Τνοηίγ-εἰρθίῃ Ἐεροτῖ, Ρ. ᾿ἰχχὶΐ, ὙΤνοπίγοπίπίι Βοροτί, Ρ. ᾿ἰχχίν. 
ΨΟΙΎῪ. Ι, 
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4. Αεοογα ΚογξβιοΉ. 

ΤῊ Αδοτα 1δηρυᾶρο 8 βροίοη ὈῪ ἐπὶγῖν ἐπουβαπὰ ροορὶα οὐ ἴῃς Οο]ὰ Οοαβὶ οὗ 
Αὔτῖοα. ὙὍηὰ Οοιεροῖς οὗ ϑαεῖπε Μδιίπον δηὰ ϑαϊης Φομη πσογὸ ἰγδηβίαιοα ἱπίο {816 ἰδη- 
σύαρσο ὈγῪ ἴα εν. Αὐισαβίις Ἧ᾽, Ἡδηβοη (8π οτἀδίπρὰ Λέγισαη οἰογρυτηδη)}; {ΠΟΥ ΜΜΟΓΘ 
Ρυγϊπιοὰ ἴῃ 1844, δὲ {πῸὸ οχρϑῆβο οὔ ἴῃ Βυιεῖβῃ δὰ Εοτγοῖρῃ Βιυ]6 δοοσίοιγ, δὰ τ γὸ 
ἰηἰτοάἀιισοί ἱπίο ἴπΠ6 Μ|ίβείοπ ϑΐομοοβ, μοῦ ἴῃ 1ῃ6 ΕΠρ 15} ἀπά 1)4ῃ15}} βϑι Ἰ]θτηθη. 

ὅ. Βυϊϊζοηι ῬεγϑβιοΉ. 

Τῆς ΒΟ] Οπρ ΤῸ ἃ ΠιΠ ΠΠΘΓΟΙ8 ρθορΐο οὐ ἴπθ ὑοβίογπ οοδϑὶ οὗ Αἰτῖοα, ἀπποπσ θοπὶ {πὸ 
ταἰπεϊ οπασὶοα βοπέ οὐδ ὕγ τ1Π6 ΟἸυτο ἢ ΜΙββιοπατΥ ϑοςιοῖγ ἰαθουγοα [ῸΓ βϑυογαὶ γοασς. [πίο 
{πὸ Ἰαηρσιαρο οΥ {}}18 ρεορίθ, }16 ἴουν οβρεῖβ, ἀπὰ {π6 Αοἰβ οὗἩ {πΠ6 ΑΡροβίϊθβ, ἤανὸ ὕδθῃ ἰγϑῃϑ- 
Ἰαῖοά Ὀγ πὸ ξεν. Ο. ΒΗ. Νυ]απήον ", 8 ἀϊξείησυ θα Ἰαθοιτοῦ 'π ἐπ βογνὶςο οὗ {παὶ ϑοεὶοῖν. 
Το Οοβρεὶ οἵ ϑαϊηὶ Μαίίθον νγὰβ ῥγϊηϊοα, δ (6 ὀχρθηβο οὗ {πὸ Βυιβῃ δἀπὰ Εοτοῖρη ΒΡ ]6 
ϑοοϊοίγ, ἱπ 1816. 

6. ϑίμξοο εγεῖομ 

[, ΤῊΡ ϑυβοοβ ἅγὸ αδἷθο ἃ Ὠυοσοιᾳ ἰτῖὶῦα ΟἹ ἴΠ6 τνοδίογσῃ ςἼοδοὶ οἵ Αἴῖσα, ἴῃ ἐπα νὶ- 
εἰπῖῖν οὗ δίοιτα Ι͂θοη6; διηοηρς ΠΟΤ ἴΠ6 881π|6 βοοὶογ 5 ΠΊ155] ΟΠΔΓΙ65 ἰδρουΓΘα [ῸΣ βουθσαὶ 
γοῦτβ. ΒΚ {Π656 τηϊβοϊοπάτίος (86 ἴουγ αοβροίθ, Αεῖς οὗἁὨ [6 Αροϑβίϊοβ, δηὰ οἵδοσ μαγὶβ οἵ 
ἴΠ6 Νοῖν Τβίαπιοπῖ, ἐοροί ον 11} βονογαὶ ὕοΟΚ5 οὗἔἁὨ πα ΟἹ Τοβίδιμοηξ, πᾶνὸ θθθη ἰσϑη8- 
Ιαϊοὰ ἰπῖο ἴμ6 ὅιιβοο ἰδηριασο. Βυΐὶ ἐδεῖν δυσγέποῦ θοπονοΐθης δπὰ ῥἱοιιβ Ἰδθουγβ σοῖο 50}.5- 
ρῬοῃάρά διηοηρ [86 ϑιιβοοβ ἀπά {πὸ ΒΒ] οτλβ, ὈῪ (ἢ τανῖναὶ οὗ 6 πείατιουβ βἰανο-ἔγαάα οἡ 
1Ποδβ6 οοδϑῖβ. 

7. Μαϊαφαδεέ Κετδίοπ. 

ΝΥ Τὴν Ν᾿ παἀγγαιηδηϊίγα, δἰδὸ ἢοθ, Τοϑίδιηοηίο ΠΥ͂ Φ}6805}7ὺ Κταϊβίυ 
ἴορο ᾿Νιβικία, ὅδαυ Μρδιμοη)ν πὸ Μραπανοίσα. Νὸο 11 Καὶ ΠΥ͂ ἰἈΠῚΥ ΠΥ 
θη Οἰγῖκα μῸ ἴθηυ Μαϊαραβυ, ὰ παπλρὶ[ΟΥ ΠΥ ΒΥ πὸ αἰ π] Ϊ᾽ ΠΥ [ΔΠῚΥ ΠΥ 
ΤΘΏΥ ββδηρ᾽ γοϑ Δ Κα. [Ιοβάοη [1880] 121η0. 
ΤΠ τραηβ]αἰίοη οὗἉ [Π6 δογιρίυγος ἱπίο [πΠ6 Μαϊαραβϑβό, οὐ Ἰδηρυαρα οὔ πο 1οαπά οἵ Μαάα- 

ζαβοατ, ψὰβ τηδάθ Ὀγν 16 Μ͵ϊβπ πα γίοβ τορι άθηξ οὐ ἰπδὲ ἰβϑἰαπὰ. Τῃὸ Νὸν Τοβίδιηθπε 
τὰ8 ὑτγιπίθαὰ ἴῃ 1830, η6 γρυϊηϊίησ οὗ τς ΟἸἹὰ Τερίαπηθπε τγαὰβ οοπιρϊοίοά ἴῃ 1838 ; 
ὕυς τῆς Οονοτγηιηθηξ οἵ ἴπα οουπίτν, υπάοῦ (π6 δυδβρίοοβ οὗ ἴΠ6 Ουδοη, πανὶηρ ὑτοὸ- 
βουϊθοά Ομ γι βεαπτγ, οδυδοὰ 4}} (σι ςείδη Ὀοοΐ8 δά ἐγαςίβ ἴο θὲ Ὀυγηῖ, ἰὰ 1896. ΑἹ] 
Δσί που οἰτοι]δεϊοη οὔ [Π6 Ξδογθά νοϊυτηθ 85 Ὀθοη βυβροπάθα, αηὰ 6 ΟΠ τ ϑεδῃ5 τηοβὲ σγυο }} Υ 
Ῥογβθουίοα. ὁ 

8. απαϊησο Κεγδίοη. 

1558} -ΑΠ}}}Ὸ ἘΠὰ Μία γα τῆθη βαΐθ. Μαπάϊηρο Καηροίο. ΙΟπάοη, 
1887. 12π|ο. 

1 ΤὨϊγ γεπῖηἢ Εεροτί, Ρ. οχυ. Ἐογί θη Βδροτί, Ρ. οχχῖν. Ἐοτίγ-θτεε Ποροσί, ἢ. 
οχ]ῖν. 

3 ΤΙ ἤν. Μτ. ΝΥ] δηάον ἢ85 αἶβο τοπάθγοα δὴ δα αἀϊίομαὶ βουνῖοα ἰο βυιοὴ οὐ {Ππ| Β.]Π]ΟτῚ5 
85 Ὦδγο οτηυταοοά {π6 ΟἩ τ βιίαη ΤΑ1 ἢ, ΟΥ̓ γα β]αζίηρ βοϊθοῖ ροτιίοῃβ οὗ πο Πἱταγρν οὗ 6 
Αηρ]οδι οἰ ατοῖ Ἰηΐο ἐμ6 ῖγ νοσηδουϊαῦ ἰδησυᾶρο. Ὑηεβ6 όσα ῥεϊηιθα ἴῃ ΒΏ]]οπ, απὰ ἴῃ 
Ποχηδη οἰϊαγδοίογβ ([Πδὲ ρῬΘορ]6 Βανὶπρ ΠΟ ομασγβοίογβ οὗ {ποὶσ ουσ ἢ), ἴῃ 1816, δ {π0 Θχρθβ 
οὔτπ Ῥταγογτῦοοξκ αἰνὰ ἩΥΆΙΥ ϑοςίοιν. 

2 Ὅν θη Ηἰβῖ, νοΐ. 11. ρ. 126. 
Το η γ-δονοηι ΒΒ Ποροτῖ, Ρ. ἶχ.υ Ὑνποπίγ-οἰ ρ Ποροτγῖ, Ρ. Ιχχν. Ὑνοπίγ-πίηι} 

Ἰϊοροτγῖ, Ρρ. Ιχχ. ἰχχ. Τμὶσιγ.εβοοοηά Εδροτί, ρρ. Ιχν. ἰχνι.Ό Ὑ]γίγοουγ ἢ Ιξοροτί, 
Ρ. ἰχχχῖ!,. Τιϊσίγεοῖσε Εοροτῖ, ρρ. ᾿χχχνυΐ. ᾿χχχνὶὶ, 
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ΤΠ Οοερεὶ οὗ 8ι. Μαιέμονν νσᾶβ ἰγδηβίδιοὰ ἱπίο 6 Μαπάϊηρο Ἰδησυασε (ποῖ ἰδ 
Βροΐκοη οὐ ἴπθ ψοϑβίθγῃ Ἴοαβὶ οἵ ΑΥΓ]|04), υπάορ ἰμ6 δυρογίπίοπάθποο οὗ πὸ ἤσουν. ἢ. 
αχνοῖ! Μδορταῖγ." 

9. ϑοιέλ Αὐτίσαν, ΚογβιοηΣ. 

ΤΠ οπεῖγο Νονν Τοβίδιηοηξ δηά {πὰ Βοοῖς οὗἩ Ῥϑξαϊπηβ, ἐἰγαπβδίϑα ἰηΐο {π6 δέολμαπα ͵Δῃ- 
δυλρα Ὁγ {πὸ ἔδν. Ποδονι Μοβδςι, τότ τ ηϊθα δὲ 1 οηάοη ἴῃ 1840 δηὰ 184]. Α ἰτγδῃβὶδ- 
τίου οὗ [Π6 ἔους Οορροὶς ἰπίο ἔπ Ναπιασγμα Ἰδυσιαρσο ὈὉγ (ἢ ἤν. 1. Η. ϑομ πο], ας θθθη 
Ῥτγίηϊοά δὲ ὅαρ Τόν; δηὰ {ΠῸ δπίϊσε Νὸνν Τεβίδιποπε, Ὀθοιἀ68 στοαὶ μαζὶ οὔ {πῸ ΟἹ, 88 
Ὅδοτι ἐγδηϑ)αιθα δηὰ ρὑτγιηϊθά 'π {πὸ ὕαῇγε Ἰαηρυδμο, το ἢ 18 σροκοη ὈΥ ποῖ 1655 ἔπδῃ ἃ σηἱ]- 
Ἰΐοῃ οὗ βου]β, διὰ ἴῃ 1845 δὴ οἀϊϊίου οὗ 186 δηιῖγα Β10]6 ψαβ ῥυϊηϊοὰ, ΤΉϊ8 νογβίοη ἰβ 6χο- 
εὐυἱοά ἔτοιῃ ἴπ6 οτἰ σίηα] ἰδησυδροβ Ὁ ἴΠ6 Ὁ ΘΒΙθυδὴ ΜΠ ββοπασὶος ἴο ἔπ (δῆγοβ Απὰ ἴῃ 
1857, ΜΜ. Ῥεϊιββϑῖοσ, Ανϑουββοῖ, δηὰ (δϑαὶὶβ, (ἢγοθ Μ:ββιοπαγῖθβ οὐ τη6 Εγθποὴ Ῥχοϊοείδῃης 
Ενδηροὶῖςαὶ Μ|Ιςβιοπάγυ ϑοοϊοῖγυ, ἰγαηβὶαἰθα δηἀ ργϊηίϊθα ἴμ6 Οοβροὶ οἵ 81. Μδείμον (θεβίάος 
τοδαης Ἰοββοπδ, εδίθο 8Π), ΠΥΠΊΏ5, ΔΠ ἃ ̓ ΓΑΥΘΓ8) ἱπ [Π6 ἰδηριαρσα οὗ ἴΠ6 Βαδεομΐοι, ἃ Ῥθορὶθ 
ἴῃ 186 ἱπίεσίοσ οἵ ϑουΐδβοσῃ Αἰτίοα, σγῆοβθ ὙΘΥΥ ΠΔΠῚΘ Ὑγὰ8 ὑπ πον πῃ Οξοσταρν, ἀπε] 
ΠΟΥ ποτα ἀϊθοονογοα Ὀγ {πΠ6 Θηϊογρυιδιηρ οϑοτίβ οὗ ἴπῸ Μ|βϑομδυῖοβ, το ἤανα ςαττὶοα 
ΕΟ τί βεϊδη Ὑ δηᾷ οἱ ν}]} βαξίοη ἀππιοησ ἴμοτ,. ὃ 

ὃ 6. ΜΟΡΕῈΝ ΨΕΒΒΙΟΝΒ ΙΝ ΤῊΒ ΓΑΝΟΌΑΘΕΒ ΟΕ ΑΜΕΕΙΟΑ. 

[1.1 ΝΌΒΤΗ ΔΜΈΒΙΟΑΝ ΥΕΒΒΙΟΝΒ. 

ΑἸ ΒουρΡ {π6 του ρ]]1οἱγ οὗ Τ᾽α]θοίβ βροκθῃ ὈΥ [πὸ Ιπάΐδη {068 οὗ 
Νονῖ Αππογῖοδ βθοιηθά ἴο ἱπίουροβθ 80 ἱὨΒΌΡΟΙΔΌΪΘ ὉΔῚ ἴο [Π6 ΙΑθουγΒ οὗ 
Ἴβοβα Ὀοηθνοίθηΐ ἱπάϊν! ἀ8}8 τὴ0 ΟΓΘ ἀθβίγουβ οἵἨἠ ὀοιηπηπηϊοαίπρ [86 
δουρίυγαβ [0 {μ6πὶ; γοῦ [18 Οὐ 8[8016 Β88 Ὀ66ῃ ἀπ} 186 ὈΥ [ῃ8 ἀϊΒοονγυ, 
{π8Ὁ 80 Ο1086 Δη Δ’ ΠῚ ΤΥ Β00518{8 ἀπλοηρ' {μοχὰ, [μδ΄ ἃ γοῦπρ' ππ]ρίξογοα Τπάΐδη, 
οἵ ροοὰ οΑρϑοΙΥ, οδη (10 18 881) τηϑῖκθ ἢ: ΠΊΒ617 Τηαϑίοῦ οὗὨ [βθπ 41}. Τῇδ 
[Ο]ονηρ ἅτ [Π6 ἀἸ4]6οἴ8 1ηἴ0 Μ ΟΝ {86 ΠΟΙ οΥ ρατΐ οὗ [Π6 ΒΙ016 Βδ8 Ὀθθῃ 
ἐγδηβἰδίθα : -- 

Ι. γὲγσιὶπίαη 7πιαΐαρ Ῥονδίοπ. 

Τῆς Ψιγρίηΐδη ΒΙυἷο τᾶβ ἐγαηβ]αιθα Ὀγ ἴδ δν. Φοϊιη ΕἸ1οῖ, ψτἢο [γ85 ἡ σε]γ θθοη ἀθποσηὶ- 
παρὰ ἐπα Αροβεὶο τὸ {π6 1πάΐδῃ5, ἔγοτηῃ ᾿ἷ5 υηνοατιθα ἰδοῦ ἴοὸ ἀἰβῆῖιεα (Π6 υ] οβδὶσ5 οὗ 
ΓΟ τἰβεϊδηϊ εν διποης ἴποπι. ὙΠ Νονν Ταβίδιρθηϊ νγ88 μι] }8ῃθὰ ἴῃ 1661. ὉΠ {ἰπ|6- Ραρθ 
βἰδίοβ, ἴῃδὲ ἴδ τσᾶϑ ““ογάογρα ἰὸ ὕδ ργϊηϊθα Ὀγ ἴῃ6 Οὐτηπη 55 ομοτβ οὐ Πα [πιο (ο]οπὶο5 ἴῃ 
Νεν Επρίαηὰ, αἱ {πὸ ομαγρο, δηὰ στ [Π6 σοπβοηΐϊ οὗ [Π6 Οοτρογδίίοῃ ἴῃ ΕπρἼδηά, ἕο ἐπ 6 
Ῥτχγοραρειίοη οὗ ἴπ6 δοβροὶ δπιοης ἴπθ 1πάϊαη8 ἴῃ Νονν Ἐπρ]απά." Τπα ΟἹ ὰ Τεβίβπιεπι 
τγᾶβ8 Ρ.Ὀ]5η6ἀ δὲ Οαπιυτι ἀρ 'π 1668; δηά [88 δηίῖγα Β10}]6 τῦα8 τοργϊηἰθὰ δὲ {Π|6 βᾶπιο ῃΪδοθ 
ἰπ 1685. Το [Ο]]ονίην 5βροοΐπηθη Ἔχ 115 (Ὠ6 

1ογα 6 Ῥχαψεν (αΑττ. τὶ. 9----15.} 

9. Ὑοπυΐοδο γοῦ πυρροπαπίδτηοοϊ : Νοοβδιπ κεϑυκααέ, αυςεἸἰδηδίδιηαπδοῖν ἰτπον αβυοηϊς. 
10. Ῥεγαυτβοουΐζοῖῦ Κυκκοιϊδεβοοίδιηόοηκ, ἰκυξιοπαμίαπιόοθκ ἢ ἢ ποῖ ἢ κοῖς πρλῃα 

Καοβυκαυΐ. | 
11. Νυτηπηροίβυοηραβῇ δβοἰκθϑυ οἰ ἰβἢ αββδυβδιιηθδῃ γθιγοι Κοβιϊκοά. 
13. Καῇ δηιᾳυοπέδπιδ πηθαπ πυτητηδίς μοβθοηρδβἢ, ὨΘθἢ6 πιδίοῃθηθα Και θα β πιδημαυοπ- 

᾿Γαηδυ Πηοηοζ:. 
195. ΑΠαια βαριοιηραριπαιηθδη οη φυοδοπρϑηΐ,, πεῦα ροπαυο νγιιβδίπθδῃ σατο]! 

τοαϊομυς. Νοπυΐοδο υϊαπέδυη Κοϊαβοοοϊδτηόοῃηϊ, Καὴ τηοηυμκοϑυοηῖκ, Καὶ βουϑυ ΠΟΘ 

τὶς ἤθπηθ. Ατωθῃ. 

1 Τοϊγιγεΐουνι Βοροτῖ, Ρ. 9]. 
: Τνοεπιγ- εἰρη Εδροτῖ, Ρ. ἰχχῖν. Ὑποηΐγ «πίπ Ποροτί, Ρ. ᾿χ!!, Ὑπιγγοείουτι Ἐδ- 

Ρογῖ, Ὁ. ἰχσχίχ, Ἐοσγίγ.ῆσγει Πθροτγῖ, ρῃ. οχὶϊ. οχὶῖν. 
3 ΤΡ Ἔυτορε Ῥτοϊοβιαπίθβ. Νο, ἴ. Οείοῦτο, 1838, Ρ. 128. 

1, 2 
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ΤῊΙΒ γογϑίοη 88 ΠΟΥ͂ ῬΘΟΟΠῚΘ ἃ [ἸΠΟΓΆΓΥ ΟὈΓΙΟΒΙΥ, [Π6Γ6 ὈΘΙμρ ΒΟΆΓΟΘΙΥ 
ΔΏΥ ΡΟΙΒΟΠΒ ᾿ἰνίηρ, γγ0 οΔη τοδὰ ΟΥ ὑπάογβίαπα ἃ 51η016 γῦβα ἴῃ 1{. ΓῊΘ 
«εἶθ οὗἩἨ ΑἸηογίοδη [π6]1 88, τ ἤοπὶ [ἢ 6 γΘΉΘΓΆΌ]6 ΤᾺ ΒΒΙ ΠΑΡ Ε]Ϊοΐ ἱπδίγιοίοα, 
8 ΠΟῪ ΥὙΘΓΥῪ ὨΘΔΙΪΥ ΟΧίϊηοί.} 

9. Το Ποίαισαγο Π]ιάϊαῃ Κογδβιοι. 

1, ΤῈ Ἡϊβίοσυ οὗ οὖν Ἰωοτὰ δηά ϑανίουσ “6888 ΟἸ γιὲ ; σοι ργθμοπάϊησ 
811 ὑπ4ὲ 186 ἴουν Ενδηρ 6} 1515 αν γθοοσάθα οοποογηΐηρ' Εἶτα ; 811 {86} τοὶα- 
[0Π8 Ὀαίηρ Ὀγουρ δ Τοροίθοῦ ἴῃ ΟΠ6 ὨΑΥΓΑΙΥΘ, 80 {πᾶῦ ΠΟ ΟἸΓουΒίβηοα 18 
οι (64, Ὀαΐ {παὖ 1ΠΘΒΕ Δ Ό]6 ὨΙΒΙΟΥΎ 18 οοηϊαϊ "6 1 ΟὯΘ Β6ΓΪ6Β 1π [Π6 ΥΕΤΎ 
γγΟΓ8 οὗ δογρίατο. ΒΥ {86 ον. βαῆλι6] ΓΙΈΒΕΒΕΎΗΝ, Μ. Α. Ὑτδηβίδίθα 
[ἴτοτὰ (86 (ὐοσιηδη] ἱπῦο {η6 Πδίδνγαγα πᾶϊαπ Τδησυδρο ὈΥ (Π6 Εν. αν ὰ 
ΖΘ ΒΌΘΓρΡΕσ, ΜΙΒΒΙ Ομ σῪ οὗ (π6 {Ππ|164 Βτγοίῃγοη, Νο Ὑοτκ, 1821, 12π|ο. 

2. Νεῖκ ΝΝΘΟΒΟΠΠΘΑΥΥΔΟΙΡ 551 50 }1Κ ΒΑΙΆΌΙ ΔΚ παρὰ ΒΟ ΘΟ ΒΔ ΟὮΒ1Ὁ ΡΘηη8 
ΦοΒΑηηθ888 ΕΘ μδηραρ. ΟἸΒο ΔΚ ἘΠ] πο βῖηκ ὑπίβκὶ Ο.Ὄ Ἐς ΘΈΝΟΚΕ. 
[Το ἐῆγθο Ερίϑι]98 οὗ 86 Αροβίϊα ομπ, ἰγδῃβὶαίθα ᾿ηΐο Π ίδνγαγα ᾿παΐδῃ, 
ὉΥ Ο. Ε᾿ Πθποκθ. Νον Ὑοῦκ, 1818. 18ιη0. 

ΤῊο Ποείανασε ἰδησυδρο 18 βροίκοῃ {Πγου ἢ ἃ ΥΟΣΥ σΟΠΒι ἀογ Ὁ ]6 ροτίΐϊοη οὗ Νουῖῃ Απιογῖοδ. 
Ιηἴο {π18 Ἰαηρτιαρο ρδγὶ οὗ {πὸ ϑδουιρίυγοβ νγᾶβ ἰγδῃβἰαἰοὰ Ὀγ ἴπῸ ον. ΝΜῖν. Ἑδυτίοιυβ, ομο οὗἉ 
ἴῃ Μογανίδη στη ϊβδί ομδυῖθβ ἴὸ ἴπΠ6 Ὠοίανναγο [ηἀΐδηβ, Ὀὰϊ 1 ἀοο8 ἢοΐ Δρροδγ ἴο ᾶνα Ὀδθθῃ 
Ῥτϊηιοά, 5 [ἢ 1818, [Π6 ἴἤτοο ΕἸ ρ 5:65 οὔ ΨΦοἤη ψοσο {γϑηβ]διθα ἰηΐο ἴΠ6 Ὠοίανγασο ἰδηριδρο, 
ὈΥ ἴπ6 ον. Ο. Ε. Τθροκα, ἃ τ 58: ΟΏΔΤΥ οτα {πα []πη|6α Βτοίῃτγοη, οὐ Μογανίδηβ. [{ 8 
Ῥγϊπίοᾷ δὲ {π6 ὄσρϑηβε οὗ ἴΠ6 Ατηογίςδη ΒΙΌ]6 ϑοοϊοῖγ. ὙΤΠα ἐγδηβιδιϊοη ἰβ ρεϊηϊθα οα {6 
Ἰεδ-δαπά ραβο, πὰ ς ΕΠ] 58 δυϊποτίβοα νουβῖοη οὐ ἴα τίσῃϊ, Α.8 σορί68 οὗἉ {Ππ|98 1) αΪ4- 
πλῖο [ηἀΐδη ἐγδηβίδἰΐο ἀγὸ ποῖ οοτηπηοη, ἴῃ6 ΤὉ]] οι βροοίπηιοπ οὗὨ ἱΐ, ἔγοιῃ 1 ΖΦ. αἰ, 
]---4. τὴν 6 ποὶ υῃδοοορί80]6 ἴο {πΠῸ τρδάθυ: -- 

Νεολεϊεπεγαολσίολὶπα ἀρέοπασαη. 
Ῥεπηδιηοοκ 1 οἰρσίφυϊ ροηυηάοὶυϊαυοηῖ Ὑ εἰοο τ ἱπκ τ ἀδοα ουγοάζδϑη, νθηίβοδιὶ [τυ 1] ἢ - 

υπβοϊδηῖς Οοἰδηϊονσίε νγἀδηηοπηθηβοτη αὶ. (Ουπίβοδὶ τηδὲδ τόδοιρυβοι σπθο τ ηίβοἢὶ 
Ῥοτβακασγαϊ χιεἰηἷς, 6}} ροιη μα Κδιαῖχις ἰδ το δ4᾽ Ῥαϊδτηδινο 558). 

2. ἘΠοΔΙ δο  σϊς 1 [σαι τηοίβοῆι Κι6}}1} τυ ἀδτηοτηθηβίηθοη Οοίϊδηϊίον ἰπκ, δόμα Κπθεαυο 
τηδ) αἱ 6151} ηἸκοῖο. ϑοθοκ ἰ 6}}} πιδ α τυ οἰ μἀδεηθηποθῃ ἡριοηίβοἢ τοδοῦηπαῖκο, Κ06}} {50 ἢ 
Ππαχίηθθη, οἰϊπαχιϊ, 61} ἰ5οἢ ποτνοάπαϑῃ οἰ πα χῖῖ, 

8, οακ νϑῆι ϑυνθη ΠΟΟΒΡΑΙο δὶς ἰὰπ Ὠδακους ϑοσοαβαη, ΚοδΙΘΟὨΙΟὨ συ ββἰτοίδοῦ, 
ποοδιηδ Ῥαδίδτηοδνυγοα οἱρίαιυϊ Κβο θο 5! ἀ. 

4, Αὐνοη τηϑίϑαςἢϑὶξῖ, ποοδτηδ ἢ6 δπάἀδῆϊ ταὶ κἰ πάδηκ παδεΐα τ οἰ οφ᾽, τοδὶ οἷ τηδο δυο 5: 
τυ η ϑοϊ τοῖκ πάδιηθῃ πιδίία το] οᾳ᾽. 

8. Μᾳαξεαολιιβεοίξ ΚογδίοΉ. ᾿ 

ΤῊς βα1π)5 δῃηὰ Οοβροΐ οὗ ϑδαῖπὶ 90. π σογα ἰγδηβιαιθὰ ὈΥ [6 ΘΧΘΠΉΡΙΑΓΥ Τὴ 55! ΟΠΔΤΥ, 
Με. Εχρογίοηοο Μαγθον, Ἰπίο [Π8 7παΐανπ Νδββαομιυικβεῖὶ ἀϊαϊοοῖ. ὙΤΉΟΥ πσοσὸ ῥσγϊηίθα δἱ 
Βοβίοῃ ἴῃ Νὲν Επρ]απα ἴῃ {Π6 γον 1709. 

4, Μολαιυὰ ΚγεγδίοἩ. 

Το Μοβιανΐκ ἰδηριαρο, Ὀοβὶάος {Π6 {τὶ θ6 ἔγομι σβοτα ἰἰ ἰδίκοβ 115 πατηθ, 15 πὲ}! σί] 6 ἰο 
1η6 Εἶνο Ναδίίοπβ, ἴο ἴῃ8 Τυθοδγοσγβαθ, δηά ἰο πὸ Ἦ γαηάοίβ οὐ Ηυγοῦβ. [Ἢ ἴμ6 φασὶν μδτγὶ 
οὗ 86 οἰ σμζοοπ( ἢ σΘΠΕΙΓΣΥ, 8 ἰΓδηβ] 0 νγᾶ8 τηδ66 οὗ 6 Οοδροὶ οὗ Μαίίπονν, δηὰ αἷβο οἵ 
ΘΟΎΟΓΑ] ΟΠδρίοτβ Ὀοίἢ οὗὁἨ {πΠ6 ΟἹὰ δηὰ Νουνν 7 οβίδπηοηΐ, ἱπίο {15 ἰδησυᾶρο, Όγ 1π6 δον. Μτσ. 
Ἐτϑοτηδῃ. ϑοπιὸ ρογίϊοπβ οὗ 186 ἰαϊίον σοσὸ ρυϊηϊοὰ δὲ Νενν Ὑοσκ, δπὰ σοργὶηἰρὰα δὲ [1 ,οἢ- 

1 Ομεϊβεϊδῃ Οὔβοσυοσ [ὉΣ 1830, τοὶ]. χχχ. ῃ. 318. . 
3 Βρ. Μασβῖ Ηἰδβίοσυ οὗ Τγαπβίδιοηβ, Ρ. 99., ψίθσο ἴξ ἰς βίαϊοά ἐῃδι δηοίῇοσ ΤῊ ΒΒΙΟΠΑΤΥ, 

ϑοιπιοκ, ἐγδηβἰ δία ἃ ρογιίοη οὗ μ6 ΘΌβρε]8 ἱπίο ἐπε Μαλίοαπ Ἰαηρυαζο. 
" Βτιονηβ Η!βίοσυ οἵ "6 Ῥγοραραίίοη οὗ (τ βεϊδπίεν, νοὶ, 1ϊ. ρρ. 57, 588. ϑοοομὰ ᾿θ- 

Ροτί οὗ {πὸ Βεϊεῖδιι δβὰ Εογεϊμη ΒΡ] 6 ϑοοϊεῖγ. Αρροπάϊχ, ὑ. 118. 
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ἄοη ψ τ τπ6 ΕΘ ἢ Γι τυγργ, δηά (Π6 Θο8ρεὶ οὗ Μαγὶς (ἰγαπβϊ δια ὃν (αρίαϊη Βγδηΐ) ἐπ 
1781, ἴον ἴῃ6 υϑὲ οὗ τ6 Μομανα, τῆο πᾶνὸ 8 οὔδροὶ δἱ Κίηρείοη ἰη ἴρροῦ Οδηδάα, 
ὙΠΟ ὨἰνΙ 6 ΒΕΣΥΪΟΘ 18 ρογίοττηρα ἴῃ {πος πδίϊνα ἰοηρσιιθ, ὈΥ ἃ ΜΙ ΒΒ ΟΠΑΤΥ, δυρροτίοα ΚΥ͂ 
[6 νϑῆθγαθ]ο ϑοοϊοῖγ ἴοσ ῥγοιηοίίησ (ἢ τ ϑεδη Κπονϊοάρο. Ὑηΐβ δαϊείοη νγὰβ ῥγὶπίοὰ δὲ 
186 Ἔχρϑηβο οὗ ἴπῸ ἘΡ] ἢ ρονογητηθηῖ. Τὸ ἔποβῈ ρογϊομβ οὗ ἴμ6 ϑδογὶρίυτοβ σοσο δα ἀθά 
πΠ6 Οοθρεὶ οὗ “οἴη, ἰγαπεϊαίεὰ ἱπ 1804 Ὀγν (δρίδιη ΨΦοθη Νοτίου ", 4 οἰοῦ οὗἩ ἐπ 51χ 
Ναιίίοη [πάϊδηβ ἴῃ ὕρρος σδπαάδβ. Τὶβ νουβίοη 'τνβ Ὀγϊπῖθα δὲ {π6 ὄἌχρβϑῆβα οὗ {πὸ Βυ  δἢ 
δηα Εογοῖχη Β10]6 ϑοοίοῖγ, δῃὰ 115 δοσιιγΑοΥ τῦ85, ΒΠΟΥΓΠΥ δῇοσ, αἰἱοείεα ἴῃ {πὸ τηοβί ἔδνουσ- 
ΔΌΪ6 τυϑηποῦ ΕΥ̓͂ (Π6 ᾿πίογρρείουβ ἰῃ {πὸ [πἀΐδη υἹ] 65. ἢ 

ὅ. Μολεσαπ γεγβίοη. 

ΤΩ Νὲν Ταβίδιηθης, τοείθον ἢ βουοσαὶ ροτγίίομβ οὗ ἐΠ6 ΟἹά Τεβίατωοῃηξ, νγδὲ ἰγϑῃδ- 
Ἰδιθά, ἰοτναγὰ8 ἴῃ εἶοβα οὔ {6 εἰριμίθομ ἢ σοπίυγυ, ἱπίο ἔα Μομοραη ἰαησυδρο, ὈΥ 1868 
ον. Ζομη δεσ)θβηΐ, βθῃ,, ἃ τη: ββι ΟΠΑΥΥ͂ δὲ διοοκύτιασο. Νο ρατὶ οὗ ἐδ νεγϑίοῃ. ἄρρεδγβ. 
ἴο ἢανα ὕδθη ργὲπιρα. ὃ 

6. ᾿εφιιηιαια; Κεγϑίοηι. 

Ιῃ τς ἘΕδβαυϊτηδιιχ Ἰαηρσιαρθ, ἃ ΒδυτποπΥ οὗἁ ἴπ6 Εὐυν ΟΟΒρ6}5 νγ5 τηδᾶθ ΟΥ̓ ἴΠ6 τα! ββῖοτ-. 
ΑΙΪο5 οὗ ἴπ6 Μογανίδη Βγθί ΓΘ ἢ ΠΊΔΠΥ Ὑθᾶγ5 βξίησθ. τότ [ἢ15 νογβίοῃ ἴΠ6 Οοβρεὶ οὗ Ζοδῃ 
τνᾶ5 Ξοϊεοίοα Ὁγ τη. ἤδν. Με. ΚοΙΙπιοϊβίογ, δηὰ ῥσἰηϊεὰ ὃῪ ἴμ6 ΒΙ0]6 ϑοοϊοῖν ἰπ 1809. Το 
ἘΠΠ|5 νσϑ8 δα ἀοα, ἴῃ 1813, ἃ ἐγαῃϑαίίοη οὗ ἴπ6 οἵπον ἴἤγοα Οοπρο]8, το πὰ Ῥφοη πιδᾶθ 
ὈΥ ἴπ6 νϑηογαῦϊο βυροτὶ πέοηάθηΐϊ ΟΥ̓ [πΠ6 1 ,ΑΌγδάοσ πιϊδϑίοη, τῃ6 ον (. Ε΄ Βυγριιατγάξ, ψγῆο. 
Ῥοββοββθὰ δὴ ἱπεϊπηδία πον)οᾶρε οὗ ἔῃ Ἐδβαυΐϊτηδιχ ἀϊα]οςῖ, δπὰ βηϊ5 6 [18 Του βίοἢ ΟὨΪΥ͂. 
ἃ 5δοτῖ τἰπια Ὀοΐοσο ἢἷ8 ἀθδίῃ, ἱπ 1812. [1ἢ τὴ γϑᾶγ 1819, (Π6 Αοἰβ οὐ 6 Αροκέ]ο5 δυὰ 
τὰς Ἐρίπιϊεβ σε ῥσϊπίρα ἴῃ ἴπ6 ββτηο ἀϊαϊοσῖ, Ὀγ ἔπΠ6 ΒΊ016 ϑοοίεῖγ, δῃὰ τοοοϊνθὰ (85 ἴΠ6 
ΟἾΝΟΣ ροτίΐοπϑβ οὗἩ {πὸ Νενν Τοβίαπιεηΐ μδα Ὀ66η} τ ἴπ6 ἀρορεοβῖ βοπεϊταθηῖβ οὗὨ ρταιμαα. 
1π 1826, {6 Νὸνν Τοβίαπηθης νγᾶ8 οοτηρ]οἰοὰ Ὀγ ῥγιητησ ἴ[Π6 ΑΡροσαῖγρθθ. Α σϑνϊβοὰ νογ- 
δβῖοῃ οὗ ἴΐε Αςἰ5, ΕΡ 51165, δηὰ Αροσδῖγρμβο, γαβ8 ρχϊηϊοά ἴῃ 1839: δηὰ ἴῃ 1836---9, 1.6 
Ῥρῃηίδίοιοῃ, ἢ Ῥβ8]πι|5, δὰ ἴὔγθα οὗ ἔῃ Ῥγορμοῖβ τπτοσγα ἐγαηβἰδίθα Ὀγ {π6Ὸ Μογαυΐδῃ τηΐ5- 
5ἰοηδεῖοβ, τνῦο ἀγὰ ργοσοθάϊηρ τι οἴου ρασίβ οἵ ἔμ ΟἹὰ Τεβέδπιοπί ἱπ Εβαυϊμπιθαχ. Ο6- 
Ποδὶβ πὰ ϑαΐδη μανς αἰγοδαν ὕθοη ῥγὶπίρα." 

7. Ολῴφρεισαν γετϑβίοη. 

πο Οοβροΐκ οὗ δαϊηῖ Μαίπονν δπὰ ϑαϊηὶ 9 Ππ ἤανα Ὀθοπ ἰγαηβἰβίθαὰ ᾿πίο ἐπ ἰδηρυδβο 
οὔ 1π6 ΟΒίρρονανβ, ἃ ΠΌΣΊΘΓΟΙΙ5 ἔτῖθα τοδί ἀθηὶ ἱπ Βγιεἰδῃ Νογίῃ Ατηοσγῖοα, ὉνῪ Νῖτ. Ῥεῖθε 
Φοηοβ, 8 Ὁπίρρεναν οἰϊοῦ, δπὰ [ἰνἷδ Ὀγοίποσ, ἰο {πὲ δαο] ἐγ οὗ σῇοβα νεγϑίοῃ Ἵοοτηροίθηϊξ 
7υάροβ μανα θογτῆς ψ]]]} ηρ εξ που. ΤΏ Οοβροὶ οἵ ϑαϊπε 920) τᾶς ῥγϊηίοὰ δὲ Ὑοσκ 
Τονη ὕρρεν Οαπαάα ; δπὰ ἰἰπ ἰσαπβίαίουβ ἤανα οοτητηθηςοα ἴπΠ6ὸ ΟἹ] 'Τοκίδιηθηΐ, ἰῃ οοπδε- 
΄ύυοηοο οὔτ Ατηογίσδη ΒΊ0]. ϑοοϊοεῖγ παυϊηρσ υπάοτγίδκοῃ ἴο σοτηρ]εία ἔπ Νεν.ὃ 

8. Οτεοορμίαπαϊδὶ Ῥογδίοηι 

Ιὴ 1744 ἃ ρατὶ οὗ {πδ δοτὶρίυγος τγὰᾶβ ῥγιπίθα δὲ (οροπδαροη ἴῃ δ ό6 ΟΥδοπ δ ]5ἢ [δη- 
δυδρε ὈΥ Ῥαι] Εροάθ. ΤῊ ννα8 [0] οὑσο ὃν πὸ ἔουγ Οοβροῖβ δὰ ἴπῸ Αςίβ οὗ 86 Αροβ- 
1165, ἴῃ 1758, δὰ {π6. θεῖτο Νὸν Ταοβίαταθηξ, ρῥεϊηιθά δὲ Οορεημαροη ἴῃ 1766. Αποῖδοσ 

λ ρὲ. Νογίοη νυᾶ8 δἀορίοὰ Ὀγ ἐπ Οοπίδαογδου οὗἩ ἰδῇς ϑ:χ Ναίίοηβς ἱπ 179], δπά ἴῃ 
1800 ἀρροϊπιρά ἃ οἴϊοῦ, ἀπάογ {Π6 εἰς οὗ Τογοηϊ Πμοκαγασοη. Ηἱἰἴδ8 ἐδίΠοσ τνᾶβ ἃ Ὁποσγοῖΐζθο, 
δηὰ κογυοὰ ἴῃ {με Βειεἶἰβι ΑὙΤΩΥ. 

᾽ Ονοη᾿5 Ηἰδίοτυ, το]. ἱ. ὑῃ. 126----185. Ν 
5 Βτονη᾿β Ηἱἰβίοτυ οὗ πε Ῥιοραραϊίοῃ οἵ Ο σἰβιϊαπιὲγ, νο]. 1]. Ρ.. 630. 
4 Ονρη᾿ 5 Ηἰϑβίοσυ, νοὶ. ὶ. Ρ. 460. νοΐ. ἰΐ, Ρ. 999. 359. νοΐ. 1. Ρν. 488. διχίθοηι ἢ σθροσὶ 

οὗ 16 ΒΙΡ]6 ϑοοϊοῖγ, ρὑρ. ̓ ἰχχχῖϊ. ἰχχχῖν. ϑονυοπίοοηε Εδροτί, Ρ. ᾿ἰχχῖὶχ. Ὑνοπίγ-βοοοηὰ 
Ἑρροτῖ, ῥ. ἰχῖν. Τνοηιγ-ἰγά Ποροτγῖ, Ρ. 'ν. ΤὨϊτιγ-βοσοπά Εθρουξ, Ὁ. ἰχχχ. Ταϊγίγα 
«(ηϊτά Περοτῖ, Ρ. εἰ. Τῆϊγίγ-βϑιχίῃ Ποροτῖ, Ρ. ᾿χχὶν. 

ὃ Τ νοπιγ-οἰρθε Ποροτῖ, Ὁ. ἰχχχῖν. Ὑποηϊγοεπίπ Βεροτί, Ρ. Ιχχχν. 

ι, ὃ 



195ὋΣ 4“οαογη Ῥετϑδίοης πὶ ἔνα Νοτί Απιοτίσαη Πιαπσμασοβ. [Ρατυ Ὶ. (ἸἩ. 1. 

(ταπβδιίοη, ΡΥ Μ- Ἑαυντὶοϊυβ (γῆο δὰ ἰοττηοτῖν ὕθοπ ἃ Πδη ἢ Μ|ββίομασυ ἰῃ ΟΥἸοοπ]δηὰ), 
νγὰ5 ῥὑχϊπίοά ἰπ 1799. ατίουπ βυλβοαυθηΐ οἀϊοηβ οὗ ἴΠ6 Νὸν Τεδίδιμθηὶς Πᾶνα βίηςε θεθη 
Ρτγϊηϊοά ; δηά, 'π 1848, {06 Βοοῖ. οἵ Ῥβαϊπις." 

9. Οὐγεοοΐεβδο Μογϑβίοῃ. 

ΤΙ Νοὸν Τοβίδιποπὶ τ ἰγαπδίαιθα ἰηΐο Ογροΐοξα ἴον (π6 ὑξα οὗ {ἶἷπ (γι βεϊδη πορτοῦδ ἢ 
ἔἰς Τ)απίδη ϑνοβὲ [πἀϊ6 [5] πά5, πὰ τγᾶβ μι Ὁ] 15Πῃ 6 δὲ Οσορθημπαροῃ, 1781, δὲ τπ ὀχροηβο οὗ 
ἀπ6 Κίηρ οὗ Ποηπιασκ. [πῃ 1818, τὴ Ὠδηΐθῆ ΒΙθΪ]Ὲ ϑοοίοιυ ρῥυϊπίοα δὴ δἀϊεέίοη οὗ 1500 
οορίοβ, τ Β]οὮ τ ΈΓΟ ἰγαπβιη εα το 1πῸ ΠΔηἾ8}} Υ εβὲ [πάαϊος. 

10. Διεσγο- πρὶ δὰ Ῥεγδιοη. 

1)ὰ Νῆοο Τοβίδυηθηῦ νὰ τὶ Μαβγα οὴ Ηρὶρίτηδη «“9}68ὺ08 ΟΝ τβίαβΒ. Ὑγδηϑ- 
Ἰαϊβα ᾿ἰπίο [π6 Νερτο- Πρ] 8} ἰδληραδρο, ὈΥ [86 ΜΙΒβ πα γίο8 οἵ [86 {Ππ|{88 
Ἐταίγαμ, οὐ {Ππ1||6α Βτνοίῃγθη : Ῥγϊηϊθα ἴῸΣ 186 86 οὗ [Π6 ΜΠδβίοη, ὈΥ ἴδιο 
ΒΡ 188} δηὰ Εογοίρῃ ΒΙΌ]6 δοοϊθίγ, 1ωημάοῃ, 1829. ὅνο. 

Αἱ δυγίηδπ),, ἃ τηΐβαείοη οὗ ἔπε {π|ιοὰ Βεοίῃγοη ᾿885 οχἰδιθὰ εἰποα ἔπ6 γρῶῦ 1738. Τ|ιο 
ΠῚ ΒΒ ΟΠΑΤΙΟΒ ἢανς ἴνο ἐπουβαπα Νορτοθθ ὑπάθσ ᾿πβίτυοϊίΐοη. Τηοβο, 85' τοὶ] δ οἴθουα, 
ΒΡΘΔΚ ἃ Ἰἰδηριιαρε οἵ {πεῖς οὑσῃ, ἢ ἢ 88 Ὀθοη ἀοποτηϊπαίοα {πΠ6 Νερτο- ΕΠ ΡΠ] 5} ; ἰηῖο 
ὙΥΠΊΟἢ ἃ ἰγαῃδἰδίίοη οὗ ἰπ6 Νοὸν Τοβίαπιθηϊς ἢ85 Ὀδθη τηδᾶὰρ. ΤῊ15 νογείου οοουρίοά τΠῸ 
αἰτοητίοη οὗ {Π6 τη ϊββι Π ΔΓ 65 [ῸΓ ον τ] γΘΆΓΒ; δηὰ δἷϊοσ 1 δα ὑπάογροπο ΟΥ̓ΟΤῪ ὨΘΟΟΒΒΔΓΥ͂ 
ΤΟΥ ΒΊΟΠ ἔγοπι Ῥοσοθη5 ἰοηρ ται ἀσηΐ ἴῃ ([Π6 σοΐοην, αηὰ ν᾿ 6}} δοιιαϊηϊοὰ τ ἢ (ΠῸ ἰδησζύαμο, 
1 τνδβ μτὶπιοὰ ἴπ 1829, δὲ {πΠ6 Ὄὀχρϑηβο οὗ ἴπθ Βυιεἶβῃ δὰ Εοτγοῖρῃ Β10]Ὲ ϑοςϊοῖγ,. ΑΒ {ἰἸ6 
τ 016 ἐπιργοββίοη, ψ ἢ (Π6 ὀχοορίϊοη οὗὨ 8 51148}} πυσωθον οὐὗὁἨ σορίεβ, τγὰβ βαεῃξ ἴο ϑυυῖπδπι, 
{πὸ (ΟΠ ον ἴῃς δρθείτηθῃ οὗ [ἢ 15 Νερτο- ἘΠρΊ5ἢ ἰγδηβίδίϊοη ν1}} ὯῈ ποῖ σι πουΐ ἰηίογεβὶ ἰῸ 
(ἢ τοδάοθυ : -- 

Τὴο 1,ογα5 χαγον (Δαττ. νἱ. 7--18.. 

ἤ. Ἐπ ΘΗ οὐπθ ὈΘρῚ, οϑηὸὺ ΠῸ τῃϑκὶ 8ο8ὸ ἐδ κι κκὶ, Ἰοκὶ ἄθμῃ Ηει ἄρῃ, 
ὈΪΚαβὶ ἄθιῃ στο ῦΓΟ, 6ΠῚ ἄθι τοὶ ἔοθοθ ἐκ Κι ακκὶ, (Δ4ο 88. ΠαΓΚῚ ἄσδμι. 

8. ὰ ἀδ μοααϊ ΟΘΠ6 ΠΟ Τῇοθβ86 ἀ] 6 σϑὶ ἄθιῃ ; οϑῃθ Ταίία 880], Β8ΠΠη6 ΟΘΠ6 
801 ναπάοθ, 6 νῸ οθῇθ ὈΘΡῚ ἢ6Πὶ. 

9. ὰ ἀὰ μοάὰϊ οδϑῃθ πηοθβϑα ὈΘΟῚ 80: ἯἮΣ Ταῖία τἰ ἵδρροΐ “06 Ὠθοπὶ 
ΤΊΟΘΒ886 Βδηΐίϑ. 

10. ὅοΘ Κοπάγα τηοθββα οιηω. θη τηοθϑβα ἅοθ Ὑ δηπὶ νὰ 9906 πᾶ ρτοη- 
ἴϑρΡο, 80 ἰοΚὶ ἀθτὰ ἄοθ ἢ Ηδπηοὶ. 

11. σ᾽ νὶ ιἰἄθ ἢ} δ 78η)6πὶ νἃ Ὑ]. 
12. Οἱ νὶ ἀδβϑηοίεϊ γὸ 8118 τη 881 σὰ ΜΚ, 16 Κ1 Ἧ1 ΟἹ ἀλβπ οί! δ Βοτησπηα, ἀ 158] 

ΤΪἾ881 Ὠ8 Ὑ]. 
18. Νο ττὶ Μὶ 88 ἱπηὶ ἰθβϑὶ. Μίδα Ἰοθββοα νἱὶ νὸ ἀἄὰ ἀρτίνγδῃ. ΒΙΚαδὶ 106 

ΠΔΌΪ 4114 Κοπᾶάστο, ἢδῆρ ἴγηρσα, πδηρὰ ρ]οσί, ἰθῆρο. Απηθη. 

Αε ἐπε οπά οὗ (πΠ6 νοϊυτηθ [ΠΟΓῸ 15. ἃ (40]6 οὗ {π6 οτάοσ οὔ {6 Ὀοοϊβ οὗ {πὸ Νὸν Τορία- 
τηθηΐ, ἰοχοίθοσ τε δὴ ἱπάοχ οἵ 4}} (πὸ ῥϑεβᾶροβ Ἐς ἢ ἀγὸ δρροϊηϊοά τὸ θ6 τοδὰ 85 ἔῃ 
ἘΡΊβ81165 δοὰ Οοβρεὶς ἴος θυθσυ ϑιιηάδυ ἴῃ ἴπ6 γοασ.0 ΤΉΪβ υϑυβίοη τῦδ8 οσοπαἀμῃοίοα [Ὠτουρἢ 
1Π6 ὑτθββ ὈΥῪ τ )οἰηιὶ ἰαδουν οὗ Μτ. (. Δ. Αυβίοη (6 πρέϊνε οὗ ϑυγὶηδη), δηὰ (π6 ον. Μτ. 
1, αἴτοῦο, οὗ που, [1 νὰ5 τοςοῖνοα ψ ἢ τρθοἷ σταίτυἀδ ὈΥ 1(Π6 ροοσ ὅ81ανοβ ἴογ σοι 
1ἴξ ννᾶ5 ργηϊοά," 

1 Του ον ΠἼυπίγδίιοηβ οὗ Ἐ10]1ς 41] 1, ἰτοταΐαγο, νο]. 111. ρ. 5935. Ἐοτιϊοιῃ! Ποροτί, 
Ρ- οχ]Ίν . 

“ Ααἰοτβ ΒΙΒ)οΐποςα ΒΙΌ]Ιςα, Ῥατγὶ ΓΨ. Ρ. 116. ϑιχίθοπε ΗΠθροτὶ οὗ ἴπ6 ΒΊΡ᾽6 ϑοοίοίν, 
ρ. 1271. Βεβιίἀθβ {πῃ ραγίϊου δῦ τοοοσάρ ἴῃ ἴπ6 ῥσοοθάϊης βοοϊίοηβ, ἔπογα 81Ὸ ΤΠΒΗΥ 
ἱπίογοβεῖηρ οἰσου τ δίδηοο5 τοΪαιϊνα ἴο ἴῃ Ἠἰκίοτν οἵ ἰγαπαοίαιἰοηβ δπά ἰγαπαίαἴουβ, τ Βἰοἢ ἴΠ6 
ἐϊπιιῖ5 οὗἨ 1π15 σοῦῖς ἀο ποῖ αἰϊονν ἰο ὕε ἀείαι!!εά. Ἐρτγ {Πε5θ, αῃὰ ἱπάθοα ἴοσ ἌνογσΥὺ {πη 
Τοϊαιῖνο ἰο ἴπ6 ΠΠΟΤΑΤΎ Ὠἰδίοτ οὗ πὸ ἩοΪγν ϑοτίρευτγοβ, τσ τοίου ἰπῸ σϑδάον ἰο {πο ον. Ὦτ, 
Τονπ]ογ᾽ 5 {Π᾿π|διγατιοηϑβ οὐὗἁἩ Β10] 164] 1 1τοταΐατο, ᾿οηάοῃ, 182], ἱπ 3 νοι πιοβ, 8νο. 

2 Ὑνοηιγ ἢ Ποροτῖ, ρρ. ἰχχ. ᾿Ιχχὶ. Α πον οὐἀϊίίοη τνᾶβ ῥτϊηϊοά ἴπ 1845 δἱ {πὸ Ἰοῖπι 
ὄχρθηβο οὗὁἁἨ πο Νοιμουαπαβ Β10]ς ϑοςίοίγ, ἀπά οἵ (ῃς ΒεῖεἾ5:} απὰ Εοτοίρῃ ΒΙ0]6 ϑοςϊοείγ. 
Εοτιγ-ἤγβε Εοροσῖ, ρῃ. οχϊνι!. οχἰ νη, 

4 Ῥμποηίγοβίχε Ἐοροτί, μ. ἰχχχ, 



ϑοοῖ, 1. Ἡαγηιοπῖεα οΥ ἐλ Οἰά απὰ Νίιειο Τεδίαπιθηίξ. 16] 

ΤῊΐα νογβίοη, μανὶηρ ὕθθη αἰίβοκοα ὕγ δῇ δποηνσουϑ ογι[ἰο ἰπ ἴπ6 ἘάΙθυτρῃ ΟΠ γι βεϊδῃ 
[πϑίγυοίου, τᾶς αν νἱηάϊοαιοα Ὀγ ΔΙτ, ὙΥ 1] δὰ Οτοοηβο]ά, ἴῃ “Α Βεοΐεπος οἵὨ ἔπ 6 διιγίπαπι 
Νοστο- ΕΠ  σῃ Μοτϑίοη οὔ 16 Νενν Τοβιαπιοηῖ, ἰουπάθὰ οα {πῸ Ἡ!βίοτυ οὗ ἴῃς Νερτο- 
Ἐπρ 5} Ψοτγβιοη, 8 ίον οὗ τς Βιτυδιίοη, Ῥορυϊδίίου, δηὰ Ηἱβίοῦν οἵἩ ϑυτγίπαιη, ἃ Ῥ]11ο- 
8ορῃ σαὶ Αὐαὶ γϑῖβ οὐ τπ6 Πιδηρυδσθ, δῃὰ ἃ τισὶ Εὐχαπηϊηδιίοη οὗ ἐπε ψεγβίοη." 1, πάσῃ, 
1830. ὅνο. 

[1.1 ϑοῦτη ΑΜΈΒΙΟΑΝ  ΕΒΒΙΟΝΒ. 

1: ἄοος ποῖ ἄρροαᾶσ ἔπδὲέ ἰῃ6 Ῥογειρυοβο νοῦ βῆνα ΔΩΥ (γδηβδίοη οὐὨ [πΠῸ δοτίρξιτος ἴο 
(πα παῖϊνρο5 οἵ δου Αἰπογῖσα ψἢο ψοτὸ κυθ)υρσαίοα ὈΥ ποῖ ; διά {πὸ ὑαγθάγοιυβ Ἵγυοί ἶος 
οὔ τπς ϑραπίαγάβ8 ἱπ Νίεχιοο ᾶἂγὸ γϑοογάθα ἰπ ἴῃ ρᾶρε οὗ μίϑίοσυ. Τοναγάς [μ6 οἱοβο οὔ εἰνε 
εἰχιθοηῖῃ σοηΐυγυ, μονγονοῦ, βοῦια οὗἨ 6 Θοο] 65: 63 Ε165 δ πα τη βϑιοματε8 δαἀορίοα ἃ ἀϊθδγοηι 
Ρἴαη ἥγοτα ἴμδὲ ρυτευεά ὈΥ τδοῖγ ργεάθοθββογβ, ὈΥ̓ ᾿γαηβίδεϊπρ ϑοπλ8 ρϑγίβ οὗ {π6 ϑοτὶρίωγοβ 
ἰηΐο ἴπε ἰδησίαρο οὗ 1 σουπῖστγ. Βεηράϊοί Ἐεδγπαπάθζ, ἃ ϑρβηΐϊβῃ οπιἰπίοαη ἔγιατ, υἱσασ 
οἵ Μικςίεοα, ἰὰ Νοῖν ϑραίη, ἰγβηϑίδίοὰ τπὸ ἘΣ Ρ᾽511685 δπὰ Οσοβρείβ ἱπῖο ἔπε αἰαἰοσῖ βροκϑη ἰῃ 

ἐπαὶ ῥτουῖποθ. ὈὨιάβδουβ ἀθ 8. Μαγῖα, δποίϊιογ. Βουλιΐοδη, ἀπά νἱςαν οὗ (μ6 ρῥγονίηςο οἵ 
Μεχίοο, (σμο ἀϊοὰ ἴῃ 1579,} νγὰβ ἔπ δυιῖθοῦ οἱ ἃ ἰγαπβίδίϊοη οὗ ἴπΠ6 Ερίβι]65 δηὰ Οοβρο]β 
ἰηἴο ἴα Μεσίοαπ τοῆῦσαθ, οὐ σϑῆογαὶ ἰδησύαρο οὗ [Π6 σοιηῖσγ. Τμδ Ῥσονεσθβ οὗ ϑο]οπιοῃ, 
διὰ οἶμον ἤτασπιθηῖβ οὗ [ῃ6 Ηοὶγ ϑετίρῖυτεβ, σέγὲ ἰγδηβ διά πο {Π6 δϑπια ἰδησιαρο ὈῪ 
Τιουϊΐῖς Βοάτίραιοξ, ἃ ϑρδηίβῃ ΕἸἼαποίϑσδῃ ἔγαῦ : δηὰ ἴπμ6 Ἐρ 5168 δηὰ Οοβροῖβ, δρροϊπιρά 

ἴο θ6 τοδὰ ἴοσ ἔμ6 Ψ οἾ6 υϑᾶγ, ὑγογὸ ἐγαπδίδιοα ἰηΐο ἔἰο ἰάϊοια οὗἁἨὨ 16 Ἡγεδίεγπ Ϊπαϊαν8 ὈΥ 
Αγμποϊά ἃ Βαξδςοῖο, αἶ5ο ἃ Ἐγδηςίϑοδη ἔγίασ : θα (Ὡς ἀδίος οὗ {{π||56 ἰδίτου νϑυβίοηβ ἤανο ῃοὶ 
Ῥοθη δοοοσίαϊποά. [}π 1612, ἔπ Φοβις Τυάονιὶοο Βοτγίοπιο, ρι]15Π6α 84 1,6 οἵ ΟἸτὶςὶ δὲ 
Ζυ]}, ἰὰ Αγτιᾶσά δπὰ ϑρδηΐβῃ 'π ἔσο ςοϊ πιῃβ8.} Α ἰγδηβδιίίοη οὗ ἴῃς Οοβρεὶ οἔἩ 8ι. 10Κ6 
ἱπΐο ἔα Μεοχίοαη βῆρυαρσο ὈΥ Ὦτ. Ῥαζοβ δηκὶ ᾽, νγαβ ργιπίβα 'π 1829 ὅ, ψ})ο αἶβο ἐγαῃβίαϊοὰ 
ἰδ Βοοῖίς οἵ Ρϑαϊΐπις ἰπίο ἴπ6 Ουἱοεία οσὐ Ῥογινίδη ἰδηραδρο, 'ῃ 1830.4 ὙΠῸ οπεῖσο ΒΙΡ]6 
ἰ5 βαἰαὰ ἴο αν Ὀδθοη τγαηϑἰαἰοὰ ἰπίο πὸ Βγαζέϊαπ Ἰδηρυάρα Ὁ δὴ ΕΣ σ] 151} τη πί βίο, τ ἢο. 
ποςοπιραηϊοά τπ6 ιέςι ἴο Βρεϊίδ, νι Ὥοη ΤΠΕῈῪ δοηυϊτοα ᾿{ ἔγοτῃ ἔθ Ῥοτίισιεεο. ΤΉ 
νογβίοη 395 πόνοσ Ὀοο ρῥτὶπίοα." [ἢ 1825, ἃ τημϑἰίϊοη οὗ ἴπ6 Νοὸνν ᾿Γοβίατηθπε ἰηΐο (ῃς 
Ῥοτγανίδη ἰδῆσυδσα 85 οοτηρίεἰεα. 5 

ΟΗΑΡΈΤΒΆΕ ἢ. 

ΗΑΠΜΟΝΙΕΒ ΟΕ Τ1ΠῈ ΟἿ ΑΝῸ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΈΝΤΕΗ. 

ΝΊΘΟΙΔΙ Ατπρὶ ΒΡΙΠ]οέμβεοα Ἡδτγιιοηῖοο- ΒΙ ]1οα, απ8, ῥγίος Ηἰβϑο- 
τίατι Ηατγπιοηΐσλμι, ἰγααϊῦ Νουαπι Βοσιρίοσαμη δυο ΠΙσοσπὰ συ} αβουπαιθ 
αἰαιδΒ οἱ το] σ]οπ8, ἴδ ρογρϑίθογιμλ αὐδτα ΒΙΠΡΌΪΑΓΙ τη ; Π6Ο ΟΠ]15815 1115, 
41 να] βρϑοϊδὶυβ φυοάάδῃι ἈγραμηΘηἑ πὶ Β8ΟΧΆΙΩ, γ6] Ὀΐπα, Οτγδουΐα ϑρι τ 
απο δὺ Αημ]οσίαγυπι οα] απληΐα νἱπαϊσαγαμί. Ηδιθριυχσὶ, 1725, ϑνο. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. 

ἩΛΉΜΟΝΙΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΟΙ,Ὁ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

1. Α ΟἸῇτοηΐοϊα οὗ {86 ΤΊπιθ8 δπά [86 Οτγάον οἵ 186 Τοχίβ οὗ {86 ΟἹὰ 

"Γοβίατηδηΐ, Ὑ]Βοτγοίη [π6 ὈΟΟΙΚβ, Πα ρίογβ, ῬβΆ]πη8, δίοσὶβϑ, ὈγΟΡ 6.168, ὅζο., 

8:6 τοἀιπορᾶ ἰπῖο 186 ρτΌροσ ογάθγ, δηᾶ ἔβη Ρ ἰπ [86 ὈΙΌΡΘΥ ΡΪδ668, ἴῃ 

᾿Τάρτο ἀα ἴὰ δά γΥ ΜΠ αστοβ ἀο ἡποβίτο ϑοῆον 9651: (τὶ ϑῖο, θη ἀο5 ἰοηριδ5, Αγτηαγά γ 

Ποτιαποθ. ἴπιργοβαο δὴ ἴα (αβα ἀβ 184 (οπιραῆϊα ἀθ «6805 ἀς Ψ}1, 1612, 410. οτγίοῃ!ο 

αἶδο σοτπιρ ]οἃ ἃ Οταπιπιδῦ πὰ Το ἸΟΠΒΓῪ οὔ ἴῃς Αγπιατγά, ψὩϊοἢ ποσο ῥτὶπίοά δὲ 5}, Α 

ἙΠΟΡΥ οὗἉ 118 νΘΤῪ γᾶγο (πὰ δἰπιοϑὶ απ αι6} νοϊα πιο 15 ἰη (πΠ6 1 ΙΌΤαΓΥ ΟΥ̓Δ Αἰ μαπθυτη αἱ 

1 ἱνογροοὶ. 
: ἘΠ Ενδηραῖῖο ἀο Κ6θὰ Οτϊβίο βορὰπ ὅ8η 1,688, η΄ Αγτηδτά ν Επραῆοϊ. Ττγδάιοῖάο ἄς 18 

νυϊραία 1,Δεἶπα : ἃ] Αγὐτπηδγά ῬΟΥ [)οη ιοοπίο ΡαᾳζΖοϑ- Καηκὶ ; αἱ Εβραῆοϊ μοῦ ο] 1. ῬΒοΙρῸ 

δεῖο ἀ6 ὅδπη Μίφυε!. ]οπάγοβ, 1829. 1 2τηο. 
3 Τοπίγ- πίη Βοροτί, Ρ. ἰχχνυ. 
4 Ὑψοπιγ-βονοπίῃ Εοροτῖ, Ρ. ἰχ᾿]!. 

: Τονπίογ᾽β Π]ιυπίτβιιοηδ, νοὶ. [1|. ρῃ. 46. 3555. ποῖρ. 

4 Τνοπίγοῆτει οροτί οἵ πὸ 10]. ϑοοίοῖγ, Ρ. ἵν. 
Ι, 4 

᾿Θ ᾿ 



152 ατπιοηπῖοβ ΟΥ ἐλε Οἰά Τεείαριοηί. [ᾧὀὃ᾿ὈῬαγὶ 1. Οἷν 1]. 

ΜΉΘ 186 πδίυγα] τοί μβοά δηᾶ σϑηυϊηθ 56 68 οὗ [86 ΘΕΤΟΠΟΪΟΡῪ Ταῦ ΓΟ ἢ 
[861 ο Ὀ6 ἴδῃ 'η. ὙΠ τϑδβϑοὴ ρίνϑη οὗ ἀϊβοοδίίοηβ, ΘῈ ΤΠΘΥ ΘΟΠΙΘ. 
Απᾶ ΙΏΔΗΥ͂ ΓΟΙΏΔΓΚΑΡΪ6 ποίθβ 8Πη4 οὔβογνδίοηβ ρίνθῃ 8]1 δοπρ, οὶ {Π6 Ὀθίϊοσ 
ἀπἀουβίδπαϊηρν οὗ {Π6 ἰοχῖ; {μ6 ἀ"ΠΠ]Ου] 168 οὗ (Π6 ΘὨγοΐο]α ἀθοϊαγοᾶ ; {86 
αἰ γθησοβ ὀσουγτῖηρ ἴπ {π6 τοἰδθηρ οὗὁἨ δβύοσ 68 γθοοῃςο δᾶ: δῃηὰ Ὄχοθθαϊμῃρ 
ΤΩΒΗΥ͂ ΒΟΓΌΡΪΟΒ δΔηα ΟὈΒΟΌΓΙ 168 ἴῃ {86 ΟἹα Ταβίδιηθηϊ οχρ] απο. ΒΥ Φοδῃ 
ἸΛΟΗΤΕΟΟΊ, 1)... 

ΤῊ “ ΟὨγοηο16᾽ ἰ5 ἴο δ ἔουπά ἰπ ἔπο ἢτει νοϊυπιο οὗ Ὧγ. 1ἱρηοοι᾽ 5 τνοσκβ, Ρυ] δῃοα 
αἱ 1,οπάοι, ἰη 1684, ἰπ ἵἴπτο νοϊυπηρα ζ0] 10, ὅπ ἴῃ {ῆ6 βοσοηά νοϊυπιρ οὗ ἴΠ6 8νο. 1,οηάοη 
οὐλίου, ρεϊπιοὰ ἰπ 1822-925. ΟΥ̓ 411] ἔθ τῃθοϊορίδης οὔ μὲβ {ἰπιο, 1018 σοὶ] εργαιοὰ αϊνὶπο 
(Ὑο86 ορίῃϊοπ ττ8β8 σοπβιϊθα ὈΥ̓ ΟΥ̓ΟΓΥ βοποΐδγ οὗ ποῖ, θοῖῃ Βυ ἸΒῃ δά Ἐοτεῖμη) 15 δὺρ- 
ΡῬοβοά ἴο αν ὕθεῃ {πῸ τηοϑὲ ἀθορὶν νογβοὰ ἴῃ τς Καονϊοάρε οὗἉ 6 δετιρίιτος. [1 88 ἢΠ18 
δυϑίοτη, ἴοτγ ΠΊΔΏΥ ὑϑδῖβ, ἰο ἤοΐθ ἄονγῃ, 88 Ὀρρουίι εν ρῥγοϑοηῖθά, ἴῃ πα σουγδο οὗ δϊ5 
τα] πηυ ἀϊςα] δὰ γαὈἱη16 4] βίυ ἀϊ65, τ6 ογάου δῃὰ {Ἰπ|ὸ οὗ [Π6 βθυθσαὶ ρᾶββαροϑ οὗ δου ρίυγο 85 
ἜΠΟΥ σαπηθ ὑπάογ ἢΐἷ5 ςοπβϊἀεγδίῖοη. ΒΥ ρυτευΐηρ [Π15 πηοῖποά ἢο σταάιι}}Υ ἐογηγχθα {Π6 ἰῃ- 
νυ]. οὨγοπῖοϊο, μ6 τ|1}6 οὗἨ τ ηϊοῇ Πᾶς 758 Ὀδ6η ρίνοη, τη οὶ ττὰ8 ἤγϑῦ ρυ }Π]5ῃοα αἱ 
Τιοπάου, ἰη 4ἴ0.. ἀπά ἴῃ {πὸ γοᾶῦ 1647. ἴπ 115 ψοσῖς, Ὁγ. ἱ᾿σῃεΐοοι μα5 Ὀγ ΘΗ 5ἰαϊοὰ (Π8 
ΒΙΙΏΤΩΒΘΤΥ ΟΥ ϑυθπίδησο οὗὨ (Ππ6 Ὠιἰβίοτίοαὶ ρατίβ οὗ τῇς ΟἹὰ Τεβίδπιθηι, δὰ π85 ἱπάϊοαϊοα (Π 6 
οτάογ ἴπ Ὠϊοῖ [Π6 9ανογαὶ ομαρίογβ, ρ5ϑῖπι8 δπα ὑτορθθοῖθβ ἅτ ἴο ὃς ρ᾽αοοά, [π {πὸ τηδτρίη 
6 88 ρίνεη ἔπε γοαῖβ οἵ [πε που], δηὰ οὗ πὸ υάχο5 οὐ βονογεῖρστιβ υπάθσ σγοϑ6 δαἀτηϊβίγα- 
εἰοη ἐπ 6 βονογαὶ ουθηΐβ ἱοοῖς ρΐαςο. Νοινιῃϑδπαϊης ἴδ αἰ δγθησοβ ἰη ορ᾽ πίοη δπίογιδιποὰ 
Ὅγ {6 Ἰοαγπθά Ἴσοποογηΐης {Π6 ΟὨΓΟΠΟΙΪΟΩΥ͂ οὐ ραγίοι]δγ ονυθηῖς, 1Π6 ρέηογαὶ τηοϊποὰ οὔ {ἢϊ5 
“ Ομγϑηίοὶο ἢ ἢα5 θθθη, δηά 511}} εοπεϊμυθβ ἴο 6, Ποῖα ἴῃ (6 Ηἰρίνεδὲ οβεϊπιβείοι Ὁ. 41} σθο 
ΔΤΘ σοιῃηροίοηϊ ἀπ} ἰο ἀρρτϑοϊδίο [18 προσ. 

2. Α )εβῖρῃθ δρουΐ ἀϊβροβίπρ' [6 ΒΙΌ]6 ἰηο δὴ Ἡδγιηοπυ. Οὐ, 8)ὴ Εββδ 
σοποογηΐηρ ὕπ6 ΤΓΔΏΒΡΟΒΙηρ [Π6 ΟΥΘΙ οἵὗἨ ἁ ὈΟΟΚΒ δηᾶ Ἄομδρίοσβ οὗ {π6 ΗοΙγ 
δοΥρΡίυΓΕΒ, ΤῸ [Π6 τοαποῖηρ οὗ 811 ᾿πίο 4. σοητϊηυ64 ΠΙΒίΟΓΥ. 

ΒοηρΗίδ. 
ΤῈ 7 ὈΠἼΟυ]16. 

ΗϑδΙΪραβ. 
ΒΥ ϑαμιιοὶ ΓΟΒΒΗΕΙ. [Ιοπάοῃ, 1647. 4ϊο. 
ΤῊ ἰσασὶ 88 ρὉ]}15ῃ6 ἃ ΠΟΑΥΙΪΥ δ {ΠῸ 588π|0ὸ {πιὸ τ ἢ} Ὁγ. 1 Ἰριποοῦ᾽Ξ Οῃγοηΐοῖο. ἴτ 

ΔΡΡΘΑΓΒ ἔγοιη ἔπο ῥτγοίβοθ [πὶ Μγ. ΤΟΥ β 6] τσᾶβ ρσεσερίον οὔ {π6 σι] άγθῃ οὗ Κίπρ ΟἸναγὶο5 1. 
ὑπάον τ ἔματ] οὐ Νογιπυτηρεγϊδηά ; δηά ἢ15 ἱγαςῖ νγᾶβ δά ἀγοββοὰ “Τὺ {πὸ ΕἸρθς Ηοπουτ- 
ΔΌ]. {Π6 1, ογάβ δηὰ (ὐοπιπιοπ5 δ5βοι) ]οα 1η Ῥατ] πγοηΐ ;᾽ το δο οπάδανουτγρα ἴο οχοϊίο ἴο 
Ῥαϊγοῃϊβα ἔπε τππάογίακιηρ, Ὀγ ἴ[Π6 σοπβιἀοταίίοη οὗἉ ἔπ ρον τ ΠΙ σἢ Π84 τοἀδοιιπάρά το ΕΤΔΠοΟ 
Ὀγ 186 ἴδει σεσθηΐ ρου] οδιίοη οὗΓἹὨἍ {ηε Ῥατίείδη Ῥοϊυρ)οῖί, ἰπ ἔθη ἴο]ο νοϊυτηθβ. Τῇ βίδίρ, 
Βονγονοσ, ραϊα η0 τορατγὰ ἰο 1ῃ15 δά ἄγεββ, δβηὰ {πὸ ἀθβι χη τυ δ! οἢ ΤΟτεοὶ Δαὰ ΔΌ]Υ βκοιο θα νναβ 
ὭΘΨΟΣ ΒΟΟΟΙΏ ἢ 5 η6 4, Ηδ ργοροβοά “ἴο αν {π6 τ 0]6 βΒίοΟΥΎ (οροίμιου ἴῃ ἃ οοητηπδ6α οςοη- 
ποχίοη, ἴδ ὕοΟΚΒ ΟΣ ραγίβ οὐ ὈοοΚβ απὰ 4}} [Π:|6 βθνθῖ8}} ράγςθ]β ἀϊϑροββὰ δηὰ μ]δοβά πῃ {ποὶν 
ῬΤΌΡΘΓ ογάογ, 88 {πΠ6 σοπιϊπυδηςα ἀπά οἤτοπιςα}} τποιποὰ οὔ πὸ ϑοτίρίυγο ἢἸδίοσυ τοαυΐταβ ; 50 
1πδὲ ὯῸ δεπέεποε ΠΟΥ τσογὰ ἴῃ {Π6 τ ῇοϊς Β|0]6 δ οπιξέέοα, ἸΟΥ ΔῺΥ (Πἰηρ γερεαίεα, ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ 
ννογα ἐπεογίεα Ὀὰϊ τ δὲ 15 ὨΘΟΟΒβΑΓΥ [ῸΓ ἐγαπείζοπ. 800 88 βοίηβθ οἷα σα ρίουβ οὐ ρίθοθβ Ὀ6 
Ρυϊ ἱπῖο οἵδεῦ ρ͵δοαβ, γθ8, στοδὶ ρατίβ οὗ βϑοῖηθ ὕθοοΐϑβ, δπά βοῶ τ ῃοΐο Βοοΐκ5, ἴὸ 6 σσονθῃ 
ἱπῖο ἔμ6 Ὀοάγ οὗ δηοίμον Ὀοοκ." (Τογβμο} 5 Ὠοδίρπο, ρ. 10.) [π τῆς ργοβθουζίοη οὗ (Πϊ5 
τὑπαογίαϊκιησ, ᾿νο5ἰ 465 τα υοὶηρ 4}} ἐπ Ὠἰβίοτιςα] Βοοῖκβ οὗ ἔῆε ΟἹ ὰ Ταεβεδιηοηΐ ἰμΐο ἃ σοπιϊηποὰ 
βοσΐθβ, ἴῃ6 ὈοΟΪ οὐὨἨ βδίτηβ, δῃὰ ἴῃ 6 βουτηοηβ οὗ (ῃ6 Ῥτγορἢοῖβ, ψγόγο ἰο δ6 ἰηδοτγίρα ἰῃ {Ποὶγ 
ῬΓΟΡΘΓ ρῥΐδοοβ, δηὰ {π6 τ τιτηρβ οὐὗἩ ϑοϊοιηοη ἱποϑγρογαίθά δοοογάϊηρ ἴο ἐμοβθ ρογιοάβ οὗ ἢ 15 
τοῖση ἤθη (ΠΟΥ 816 Βι ρΡοβοϑα ἴοὸ Βᾶνα ὕδοὴ συ τίοπ ; δηα [Πο86 ρατίβ οὗ ἴπ ῬοοΟΚ οἵ Ῥτγονογῦβ, 
“ψὨϊσἢ ἴΠ6 πιρη οἴ Εοζο κί οορίοά οὐ," σσογο ἴο θ6 ἀϊβροβοά ἴπ πὸ θοάγ οὗὨ [π6 ὕοοΚ5 οὗ 
Οπτγοπίο]ος, ἰοτννατάς {πΠ6 πὰ οὗἉ {πὸ τγεῖρῃ οὗ Ηεζοκίδῃ, Κίηρ οἵ 5ἀδἢ. [ἢ Παγτηοηϊβίηρ {Π6 
Οοβρεὶς, Μτ, Τουβῆοὶ ρσγοροβθὰ ἴο ἔοϊ ον {πὸ ρΐαθ ἐμθῃ τγϑοθπα]γ δἀοριοὰ ἴῃ πὸ 1,δεΐῃ 
Ἡδττθοηυ, σοτηπιθηοο ΡῪ ΟΠοπιπὶῖζ, ςοπεϊπιιοα Ὀγ 1 γϑ86γ, δῃά δηϊδηοὰ Ὀγ Θοσπδσὰ ; απά τῃ6 
ΔΡοβίο]Ϊο Θρ 51165 σσοσα ἰο Ὅς ἀϊξιγὶ θα ϊοά ἴῃ 1Π6 Αςἰβ οὗ τς Αροβίϊεβ, δοοογάϊπρ τὸ ἴ6 ογάδθσ 
οὗ {τὴθ ΨΉΘη ΠΟΥ σογο τϊἴοθπ. ὙΠῈ υυιἰπρβ οὗἉ δὲ. ΦοΠ στοσθ ἴο οἷἶοβο {πῸ ρτοροβϑά υἢ- 
ἀετίακίησ, ΤῊ ρογυβα] οὔ {}|8 τηοάεβί δῃὰ ὑπ 6 ]}- σεῖο ἴγασῖ, ΤΩΔΏΥ γθδγβ βίποο, βιισροβιοα 
ἴο ἴῃ στοῦ οὗὅὨ ἴπ688 βάρος (π6 1άθδ οὔ δἰἰδπιρέϊηρ ἃ ΒΑγμηοηΥ οὗὨ ἴῃς οηιῖγο ΒΊΡ]ς, οὔ ἴδ 
σοπηρ]οίϊοη οὗ {πε βθοοπά βαϊίοη οὗἉ 1πΠ6 ῥργοβθηΐ τγοτίκ ἰὴ 1821, Τμὶβ Ἰαδοσίουβ ποτα κὶπα» 
ΠΟΎΘΥΟΙ, νγ85 ΠΔΡΡΙΥ͂ γοπάοσοὰ Ὡπμθοοσβασυ ὈΥ ἔμ6 Ρυ] σβίΐου οὗὍὨἁ 

85. Το Εδν. ἀθοῦρθ Τον βοη8 Αὐτδηροιηθηΐ οὗ {π6 ΟἹ απ Ναὸν 
᾿Τοβίδιηδπί. 

[1.1 Ὑμὸ ΟἹά Τεβίδιηθηϊ, ἀσγαηρϑᾶ ἴῃ Ηἰβίογί σαὶ δπᾷ ΘΒ γοποϊορίοαὶ οΥοσ 
(οπ (μ6 Ὀαϑὶϑ οὔ Τὐρμεοοῦ᾽ Β ΟΠ γοηΐς!θ) ἴῃ βιθ τηδηπα, {πὲ 116 ΒΟΟΚΒ, 
ΟΠΒΑΡίοσβ, Ῥ5Ά]η18, ργορ δοῖββ, ὅτ. ΏΔΥ Ὁ6 ΓΟΘ 88 ὁη6 οοπηροίορα Π]δίοσυ, 



ϑοοῖ, 1.]} Παγηιοπὶος οὶ ἐδε Οἰα Τοδέαγποηί. 1δ8 

ἴῃ (Π6 ὙΘΙῪ πογὰβ οὗ (Π6 ϑδυνμοῦιβοα ἰγαπβίδίίΐοη. ΒΥ {μ6 δου. (θοσρο 
ΤόνΝΒεν, Μ.Α. ]Ιπάομῃ, 182]; δαοομα οἀϊϊίοη, 1826. πῃ ἴνὸὺ γΟΓῪ 
γῦρο νοϊυχηθ8, 800. 

ΤῊϊ5 Ὀοδυ Ϊγ ρῥεϊπιοὰ δη ἃ σδγοδι}]γ ἐχοουϊοὰ ποτὶ (85 115 {Π|6- ρα δῃμουῃοθ5) 15 
διτδηρϑα οἡ (6 08515 οἵ Ὦγ. 1ἱρμείοοι, α ΟὨγοΙ!ο]6, δον ηοϊοοα: ἔτοτα σῃϊο, πούσανοσ, 
Με. Τονῃεοηὰ [85 ἀονϊαίοα ἴον {πὸ Ὀοίίοσυ πῃ Ομδ ΥΟΤΥ τηδίοδὶ σεβρθοῖ. Ἀοοοτγάϊηρ ἴο 
1λαμείοοι᾽Β ρ'δη, ἴμ6 ΟἹὰ Ταοδιδτηεμὶ νουὰ μανθ Ῥθθ σοδὰ 88 οὐδ πηργοΐκθῃ Ὠϊἰδίοσυ, σἱ ἢ ς 
ουξιδὴγ αἰνίβίοη ἰηίο ομαρίοσβϑ, ΟΥ ΔΩΥ οὗὁ ἰποβο Ὀσοδῖβ, [6 οπιϊββίοη οὗ ψνϊςο ἢ σδυ865 ποῖ ἃ 
11 1|1|6 τυρασίπεββ ἰο ἴῃ τοδάθσ. [Ι}ἢ οτάορσ ἰο οὐνίδίο {8 ἀϊ συγ, ἀπ 8180 [τ {Π6 νἱονν 
οὗἩὨ πτιδικίηρ {πΠῸ ϑοτιρίιγο Ὡδυσϑίνα τΆΟΓΟ διίσδοϊῖυο, 85 τῦῦ ἢ] 885 ἸΠΟΤΘ ΘΘΒΙΪΥ ΤΟΙΠΘΙΩΌΟΓΟΩ͂, 
Νῖν. Τ. μᾶς ἀϊνιἀοα ἷβ ΠΑΣΤΩΟΩΥ ἱπίο αἰρμῖ δι}1180]6 ρμογὶοάδβ, νἱὶΖ. 1. Ετοια ἴΠμ6 ογθδίϊομ ἴὸ 
τς ἀείυρα : --- 2. Ετοτα [6 σοηβυβίοη οὗ ἰοησιοβ ἴο {π6 ἀδδίι οὗ 7δοοῦ δπὰ ἴῃς Ῥαϊγίδσοὶιβ ; 
--- 5. Ετοιι {π6 υἱγῃ ἰὼ (ὴ6 ἀοδίῃ οὗ ΝίοΞβοϑβ : ---- 4. Εσοτῃ ἐπὸ οπίσδηορ οὗ (6 [55 86]168 Ἰηῖο 
Οὐβῆδδη, υπᾶοὺ τΠ6 σοτητηδηά οὗ ζὈ5ηυ8, ἰο 16 ἀφβίἢ οὔ Ὠανιὰ ; ---- 5. ΤΏ τοΐίρῃ οὗ δοϊοπιοι ; 
---ὄ 6. Ετοιι ἴπα οἰονδίίοη οἵ Εθῃοδοδιι ἰο 186 ΒαΌΥ]οπ δὶ ΟρΕΙν"Υ ; --- 7. ΤΠ ΒαΟΥ]οΏ 5} 
Οδρενιγ, Βαυ ΠΥ ὙΘΆΥΒ, ἴγοτῃ Β. 9. 606 ἰο 586; --- 8. ΒΊοτα {Π6 ἱοστηϊηδίίοη οἵ [Π6 Βδργ- 
Ἰου ἢ Οδρεϊνιν ἴο ἴῃ Βείοττηδιίοῃ οὗ νουϑῖρ Ὁ Νοποιηΐδη, δηὰ ἀπὸ οοτηροιίΐοη οὗ {6 
Ἄσδῆου οἵ [6 ΟἹα Ταβίδιηθηϊ, Ὀ. ϑιίπιοη ἴδε «8ῖ, ἔγοτηῃ Β, ο. 586 ἴο δροι!ῖϊ 3800. ΤὭοδο αἷρῶς 
Ροσίοάς δια ἤγΠον βυθάϊν ρα πο οαρίοτϑ δῃὰ βεείίοηβ, (Π6 ἰθηρίῃ οὗὨ τυ] ἢ ̓β ΠΘΟΘΒΘΑΓΙΪΥ͂ 
τερσυϊαιοά Ὀγ ἴΠ6 δυ͵οοῖβ ἱποσγοΐῃ αἰβοιιβδοα ἢ δῃὰ ἴῃ βείἰος {π6 σΠτοΠΟΪ ΟΟῪ δηὰ οσάεσ οὗ 
ΒΟΙ16 Ρδγίϊουΐασ ουθηΐβ δηα ῥσορἤοςῖοβ, ἰΠ6 Δγγδηροῦ μ88 δν81]6 ἢ: τγ86] ΟΥ̓ 1Π6 ἰαῦουτβ οὔ 1π6 
ταοδὲ δου ποηξΐ πιοάογῃ Ὀ10]1ς8] οΥῖςΒ.Ό Α το ]]-π τιείοη ἱπίσοάυςίίοη ἀδνοίοραβ ἢἷβ ρδη δπά 
ἀφεὶση, δῃὰ ροΐϊηξβ ουΐ 115 δἀνδηίαροβ ἴο ναγίοιιβ οἰδββος οὗ γεδάθσβ, θβρϑοΐβὶ}ν ἰ0 οἸΘΥρΎΤΏΘη, 
δηὰ ἰἴο886 το ἃτὸ ργεραγίηρ ἴοσ {πε βδαοσοὰ οῇῆςθ, ἴο σῃοπι {118 σοσὶς 15. ᾿παΒΡΘΏΒΑΌΪΥ π6- 
φΟδδγ. Τδο νου 18 ἰουτηϊηδίοα Ὀγ δὶς [ηάοχοβ; ---- {π6 ἥγεί, οοηϊδϊπίηρ 8ῃ δοοουηΐ οὗἁὨ 16 
Ῥογίοάβ, ομιαρίοσβ, δηὰ βοσίίοῃβ 'ῃηζο υυὩϊο ἢ (Π6 τποτῖς 15 ἀἰνι ἀφ, ἢ ἴΠ6 ραββαροβ οὗ ϑευὶρ- 
ἴυγο οοτηρτίθοα 1π 680 ἢ : --- [ἢ6 δεοοπα, ἴῃ σοἰ απηη5, ΘηβὈϊΐηρ (Π6 γτοδάοσ ἰο ἀΐβοονος ἰῃ ταὶ 
Ρασὶ οἵ {Π6 ἀσυδηβοιηθηΐῖ ΔΩΥ ΟΠΔΡΙΟΣ ΟΥ ΥΟΥβα οὗ ἴῃ Β10]6 τδὺ ὃα Τουηάὰ; ---- {πὸ ἐλίγα δπὰ 
ουγίλ οοπίδὶη ἰ80}68 οὗἩἁ [πΠ6 Ῥβαϊτηβ δηὰ Ῥσγορηθοῖθβ, βοσίπρ ἴῃ τ ἢδὲ ρατὶ οὗ [Π6 διγδηρο- 
τηρηΐ, δῃὰ δον τ μδὶ ραβϑᾶρο οὗἨ ϑογιρίυγο, ΘΥΟΥΥ ᾿5881Πὶ ΟΥἩ ΡΤΟΡΉΘΟΥ 15 ἰπβοσγίεα ; δηὰ ||Κε- 
νΐδο οἢ Ὑμδὶ οσοδϑίου, δηά δὲ σῆδὲ ροσιοα, ΠΟῪ πογ ῬγΟΌΘΟΪΥ ττιοη, τι [Π6 δῷ ΠΟΥΪΥ 
ἴον τμοῖὶγ ρ]δασο ἰπ [6 διγδηροιηθηῖ; --- ἰὸς λ, σοπίαϊηϊηρ (πα ἀδίοβ οὗ [86 δυθηῖβ δοσογὰ- 
ἰῃς ἴἰο Ὧν. Ηδ]ε5᾽5 οἰαρογαίβ ϑυβίοετῃ οἵ (πγοποϊορυ ; δηὰ ἴῃ οἰσέδ, ἃ βθποσαὶ ἱπάοχ ἴο [Πα 
ποΐρ5, ψηϊςῆ, (που σὴ ποῖ ὨΠυΤΏΘΥΟΙ 5, ΓΘ ὙΟΓῪ Δρρτορτίαϊο, απὰ ροββϑοβδ ἴπ γαᾶσὰ τηοσὶ οὗ οου- 
ΡΓΟΘΒΙΩΡ ἃ ργοθί νδγι ον οὐἨ υὙδ᾽ 0]. ἱπίογτηδίίοῃυ ἰπίο ἃ 51|4}} ουπιραββ. 16 ἤδν. Μτυ. 
Ατοπάρδαδοοῃ Ναγεβ }5Ε}} ομασδοίουβοα [ἢ15 σσοσκ, δ5 θαϊηρ “ ἀϊροςιεά ἘΠ δυο 5111}, ἀπά 
"Πυδέγαϊοὰ τ τἢ διιςἢ ποίοβ, 85 ὑσονθβ ἴΠ6 δι ΠΟΥ ἴο ἴδνε βιυάϊοά ἢ]5 ἰδεῖς ψ ἢ ἀδαρ δἰΐθη- 
ἰοη δὰ ἀϊξεϊπρσυ ϊβηοά Ἰπάρταορμι." ( γ᾽ 5ιἴδιϊοη ϑογτθοη, Ρ. 24. πάσῃ 1823.) Το βθοομὰ 
αὐϊεΐοη μα5 ρδσβ]] οὶ τοΐίεσθηοθβ δημά [Π6 τρδυρβίηαὶ σοπάογίηρβ. 

[1.1 Το Νεὸν ᾿Γβίδπηθηΐϊ, δυσδηρθα ἴῃ ΟΠΓΤΟΠΟΪΟρΡΊΟΔΙ δηα Πἰβίογ 8] ογάσδσ, 
ἴῃ ΒΌΘΙ Τδηπ6Ρ {πᾶ (Π6 (ἀο5ρ618, {86 ΕΡ᾿81165, αῃὰ {86 Αοἴβ, τηδὺ ὃ6 τεϑᾷ 
88 ΟὯ6 σοπηροίοα βίου. 186 (ἀο8ρ6ὶ, ου {Ππ6 4515 οὗ π6 Ηδγιηοηΐαβ οὗ 
Τλρμοοί, οδάσιαρε, ΡΙΚΙησίοη, Νουοοῖηθ, δηὰ Μ|Ο]186}18; [8Π6 δοοουπὶ 
οὗ 186 Ἐδδβυσσθοῦοη, οα {π6 δ ϊμου 168 οὗ Υ εβϑί, Τόν ηβοη, δηα Οτδπηῆο]ά. 
ΤῈ ἘΡΙΒΈ16Β ἃγθ ᾿Ἰπβογίβαἀ ἴῃ {ΠΘῚΡ Ρ]Δοθ8, δῃα αν θὰ δοοοσγάϊπρ ἴο 186 
ΑΡοβί]οβϑ᾽ ΑσρυπιθηΐβιΊ ΠῚ οορίουβ Νοῖθθβ. Οοῃ ΙΏΔΠΥ οὗ {16 ῥγποῖραὶ 
Β 0] οοῖβΒ οὗὐ ὙΒθοϊοργ. ΒΥ 16 ον. ἀθοῦρ Τόουνβενν, Μ. Α. 1825; 
ϑοοοπᾶ οαἀϊοη οογγθοίοα, 1827. 2 γοὶβ. ϑνο. Βοβίοῃ, [Μίαββδομυβοί8] 1887. 
Τη οπ6 γοϊυτηθ, ϑ8νο. 

ΤΠουρ ἃ αἰδιῖηοῖ ποῦὶς ἴῃ 156} {1115 ὁ] αρογαΐο ριυι]] οατίου ἤοττηβ πα βοοοπὰ ρατγί οἵ 
Με. Τονπβοπα᾽ 5 Ηδγοην οὗ ἴδε δοτιρίυγοβ. ὙΠ τοπιδτῖβ οἡ ἔπ ρῥτοσοδίηρ ροτγίϊοῃ δγὸ 
ΘαυΔΙΪγ ΔΡΡ᾿Ί 8 0]6 ἴο ἴπὸ ργθβθηῖ ψοῦκ. Τα ποῖρβ8, ἱπάθοά, ἀγὸ τηυσῆ τόσο ναὶ δῦ], ἔγομι 
1Π6 οχίσηϊ δηὰ τατίοῖυ οὐ {ΠῸ ὙΘΥΥ͂ ἱπηρογίδηξ τορὶςβ ΠΟῪ ἀἴδουβ5Β. ΤῊ υβοδιΐηος5 οὗἁ (Π15 
Ῥοείίοη οὗ Μσ. Τ.᾿ 5 Ἰαθουγβ 15 πηδίου δ! ν ἱπογοδβοα ὈΥ (Π6 πυτηθγουβ δηά ἱτηροτγίδηϊ οἰποϊἀ8- 
[ἰοπ5 ψ Β]οἢ ἢ6 Πα5 ἀογινοὰ ἔγοτη πὸ σνουῖκβ οὗ 1 ἡσμιίοοι, δοποειίροη, Μουβοἤοη, δηὰ οἴβοτγς, 
νῃ οἢ ἀγα ποῖ τυ ὶπ 1Π6 τοϑςἢ οὗ Ἔν συ ὈΪΡ]1ς4] δι άοηῖ. --- Τῆς Νοτί Απποσίοδη τοργίηὶ 15 
οὐϊοα ΡΥ 1826 δον. Τ᾿ Υ. οἵ, Ὁ. Ὠ., Ὁγ τ δοτα {π6 ο]α π88 ὕδθη σονβοά, ἀϊνϊ ἀρὰ Ἰηΐο 
Ραταρσταρἣ8, ἀηὰ ρυποίιαϊοα δοοογαϊης ἴο ἔπ οτίεἰοα] ἰοχίβ; τ1π6 ψοσάβ ργὶπίθα ἴῃ 118]165 
παν ὕεθῆ στϑ- χη ηθα ; ραβῆᾶρεβ «πὰ ψοτὰς ἀφοπποὰ οὗ ἀουτι} δας μοσῖ Υ παν Ὀθθη 
τηδικοα ; δπὰ ἃ οορίοιι!5 βο᾽ θείου οὗὨ ρᾶτσα]] οὶ ραβϑαρσοβ 85 θθθὴ δηποχοα, 

[1.1 ΤΠ ΗοΙὶγ ΒΙΌ]6, ἀσταηρθα ἴῃ αἰβίογ!ςα] δηα ομγοποϊορίοαὶ ογάοσ, ἴῃ 
Β1Ο ἢ ΤΒΠΠΟΡ ὑπῦ (ἢ 6 ψΜΠ0]6 ΤΩΔΥ Ὀ6 Ττορ 88 ὁπ6 οοπηδοίθα ἢϊἸβίοσυ, ἰπ [86 
ΜΟΓά5. οὗ 1η6 δυῦπογιβοα Ττδηβϑίδίίοη. ὙΥ1| βιοτὶ Νοῖίοβ; δῃὰ 4 Ταῦ]ο, 



184 ἩἨατγηιοπῖοϑβ Ὁ ἐλ ἔοι Οοβρείδ. [Ῥαγὶ 1. ΟἹ. 11. 

ἀϊν!ἀϊηρ {μ6 Βαογθά ψοϊυπια ἱπίο 865 ρογίίομβ, ἴον ἀλη} γοδαϊηρ [γουρδουΐ 
186 γθᾶγ. Βγ {μ6 ον. ἄϑθοσρο Τόννβεν, Μ. ἃ. πάρῃ, 1884. ὅνο. 

Α πραῖ τερτίης οὔ ἐπα ἴτνο ργοοθάϊηρ σοσίβ, ἰῇ ὁπ οοπιηοάϊοιβ γο] απ), 1] υδίγαῖεὰ τ λτἢ 
ὈτΙοΙ͂ ποῖο8. | 

8. Α Ηδγιλοηῦ οὗ {Π6 Κίηρβ απᾶὰ Ῥγορμθίβ, Οὐ δῇ δισδηροπιθηΐ οὗ {Π6 
Ηϊβίοτυ οοπίαϊηθα ἴῃ {16 ΒοΟΙκΒ οὗ Κῖηρβ ἀπά Οβγοπιο 68, ἱορϑῖμον ἢ {Π6 
ΣΙ ηρΒ οὗὨἨ {Π6 ῬΙΟρἢοίβ, Δυσδηρθα ἴῃ ΟΠΓΟΠΟΪΟρΡΊΟΑΙ ΟΥΑΘΡ 88 {Π6ῪΥ ΘΓ 
ἀρ] νογθᾶ, σοπιμηθποῖηρ 1} {16 νοὶ οὗ (86 Τεέη ΤΥΌ68, ἀπα οἱοβίπρ 1} 
τ1ῃ6 Ῥτορῃθοῖθβ οὗ Μδδοθ. ΒΥ δίθρῃβοῃ Μεκβει. Κλ ίογΥ (λ[αϊπ6) 
ΓΝοσίΝ Απιθγὶοα], 1832. 8νο. 

4, ΤῈ6 Ῥάαγα}161] Η βίοσθβ οὗ “δ ἀπ δβγϑ8], ψ10}}σορίου 5 Ἔχ  δηδίοσυ 
Νοίε8. Βγ [6 ἔν. Μαχιπ]δη ΟἜΝΕΒΤΕ, Μ. Α. Ἰοπάοη, 1848, 2 νο]8. τογαὰὶ 
8γ0. 

ΤΒουρἢ ποῖ 80 βιαϊθαὰ ἴῃ τα {{|6- Ῥάρα, {Π||8 τοῦ κ 15 τα] γ ἃ ΠΒΓΙΠΟΩΥ ΟΥ̓ 80 τηϊιοῖι οὗἁὨ τῃς 
Ὠἰϑίοτὶςδὶ Βοοκβ οἵ (Π6 ΟἹ ᾿[δβίαπιοπί 85 σοπίδ! π8 ἴπΠ6 ὨὶςίοσΥ οὗ (6 ϊηρσάοπι οὗὨ [3180] ἀπά 
Ζυάδῃ, ἴῃ ψ  ῖσ ἢ τπ6 τυσιεη 8 οὔ ἔπ ρτορῃοῖβ ἀγο ἱπίογσονθη, ὑδίηρ αἰδιγιθυςοα ᾿πῖο {Π6 
γοῦτυ ἴῃ πγῃΟἢ} ἴΠ6 ΡΤΟΡ ΘΟἾ68 ἃγ δ ρροββα ἴο ᾿ινα Ὀθθὴ (ἀοἸνοσγοὰ, 17]ιο οΐθβ αγὸ οοτηρὶϊοὰ 
ἔτουα ἔπ Ὀοδὲ δοτηπηοηίδίοιϑ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 11. 

ΗΑΕΜΟΝΙΕΒ ΟΕ ΤῊΒ ΕΝΤΙΒΕ ΝΕῚ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ, ΑΝῸ ΟΕ ΤΗΕ ΕΟΌΕᾺ ΘΟΒΡΕΙ.8. 

Ι. Ηλεμονια Θυδίυοῦ Εὐνδηρο]: συμ 1υχία δοοίίοηθβ Αἰηπηοηΐδηα8 οἵ 
Εσβο ὶ Οδηοποβ. Οχοηὶϊὶ, α ΤΥροργαρῆθο ΟἸδγοπάοηΐϊαπο, 1805. 4ϊο. 

2. ΑἸηπμποῃὶ ΑἸοχδηάγὶηὶ, αὰῷ οὐ Ταίδηὶ ἀϊοϊλατ, Ηδτιηοηῖα Εὐνδηρο}}- 
οΟΓΌα ἴῃ [ἡπρύδιῃ 1μδ[πδη), οὐ 1η46 δηΐθ ΔΠΠΟΒ π1116 'ἴῃ ΕὙΔηοἰσδη, ἰΓδηδ8]αἴδ. 
Τηάϊοοα ἴδ δητ αι αυδπὶ ΤΟ ἀθης αἰ ν] ἀοΠα ϊ} βἰησιΐα τοί μοάο δοσοπι- 
τηοάεΐαπι Δααϊάϊ ΦοληΠ 68 Απάγοαϑ ΘΟΗΜΕΙΕΒ. Ὑιπάοροηδ, 1840. βῃ.8}} 
αυδγίο. 

8. Τὴ6 Ηαδγτθοηγ, ΟἸγοπ 616, ἀπ Οτάθγ, οἵ {πὸ Νον 'Γοβίαιηθπί, ΤΠῸ 
ἰοχί οὗ {π6 Εουν Ενδηρο] 1518 τηοί μοάϊβθα. δίογυ οὔ [π6 Αςῖϑ οὔ {π6 Αροβί]οϑ 
ἈΠΑΙγβοά. Οτάογ οὗ ἴἢμ6 ΕἸ  βί].8. πηδῃϊοβίθα. ΤΊτηο8 οὗ 1μ6 Βονοϊδίίοη 
ΟὈδογνϑά, δηᾶ 1]υδίγαϊοἀ ὙΠ ἃ νυ οίυ οἵ οὐβοσνδίοηβ ἀροη (6 οἰϊοίοβι 
αὐἰβιου 168, Τοχίυλὶ πὰ Ταἰτησα!οαὶ, ἴον οἰθασγίηρ οὗ [8610 5686 δῃηὰ ἰδηρδβασα. 
ΒΥ δοῖῃ [ἸΘΉΤΕΟΟΥ, ἢ. Ὁ. Τοπάοῃ, 1664, ἴο]1ο. 4180 ἱπ [86 ἢγβί νοϊυπιο 
οὗ "8 ψόοσκβ. [οηάοῃ, 1682, [0]1ο. 

7 [η18 να] 8016 ποτὶς τ. 1ἱριείοος πα5 ρυτγει θά {ἢ6 κᾶτηα τηθιμῃοὰ τυ ϊοΐ Π6 μδά δἀοριοα 
ἴῃ ἰἷα (πγοηῖοῖο οὗ ἴπ6 ΟἹ ά Γεοβίδιηεπι. Ης διγίμοῦ Ρυ Ὀ 15η6α, αἱ Τ,οηάοη, ἴῃ 1644 δηὰ 
1650, ἴζτεοο ραγίβ οὔ 7λὲ Πατγπιοην οΥΓ ἐλε ΕομΡ Εὐυαπρείἐδές, ἀπιοπρ ἐλεπιβεῖσοα, αἀπὰ ισὶίΐ ἰὴςε 
Οἰὰ Τεείαπιεηί. ΤὮε ἰουτὶ ἢ δηὰ ΒΡ ράαγίβ, σγῃ!ο}} ὉΤΘ ἴῸ ἤάνα οοτηρ]οίοά ᾿ἷβ ἀοοῖση, πόνον 
ἃρροατοὰ. Τηΐς ἩδυποηΥ 18 οΠγΙοΠ ρα τυ] ἢ πιιπιογοιιβ ῬὨ]] ΟἹ ορσίοαὶ ἀπ οχρ] δηαίοΥΥ γοιηαγκο, 
οἵ ψῃϊοῖ τϑην δυΡδοηιθηΐ οὐ ἰο5 ἀπ ΠΑΥτηοη 515 ἤανο ἀναι]οαὰ ἈΠμοτηβοῖνρβ. 

4, Απάγοροὸ ΟΒΙΑΝΟΒΕῚ Ηδγοηΐο ΕΥΔΏρΡΌΪΙο ΠΙΡτῚ Ουδίυον, ατοο οἱ 
Τ,αἴϊπα. 1η αὐἱθὺδ Ενδηρθ]οα Ἡ] βίο! 6χ αυδίθοῦ Εν ηρ 6 1518 18. ἴῃ ὑπαπὶ 
οβδί σοπίοχίδ, υὖὐ Ὠ0}}18 νογθαπλ 1} πὶ ΟΙΩῚ 550), ΠῚΔ1] Δ] ΘΠ τὰ ἱπητα ΧίυΠΊ, 
ΠῸΪΠ1ὰ5 οτάο ζυγθαΐι8, Π1}1] ΠΟ 800 Ἰοοὺ ροβιίΐασω. Οἰηπΐα νόσο [16 ῖβ οἱ 
ποίϊβ ᾿ΐ8 αἀἰδιϊποί βαπί, υὖ αὐ] ουὐυβαὰθ ουδηρο βίας ργοργίυσῃ, αυἱᾶ οὐπὶ 
4.1118 οὖ ουπα ααϊθ0}8 ΘΟ .Π6 δ8᾽ἴ, ΡΓΊτηΟ βίαι κἀβρθοία ἀθργο θη 6 γ 411688 : 
ἰΐ6πχ ΕΘΠΟ τ8 ΗΓΠΊΟΠ8: Αἀποίατοπμι ᾿ΕΌΘΡ ὑπ5. Βαβ]οο, 1637, [ο]ο; 
ατγῴος οἱ [1μαἴπ6, Βαβι]θρ, 1567, [Ὁ]1ο; [,αἴϊηα, Τιιτοῖ ΑΓΒ Οσ απ ΟΧ 
ΟΠοῖπα Πορογα δίορηδηι, 1645. 121ηο. 

ΟπΞίδπάεγβ ΗἩδγηοΩν ἷδ μοὶ οὗἩὨ νϑσὺ ἔγοσυθπί οσσιγγοποο. [ΙῈ ἰ5 ΒΙρῺν οϑεϊπηαϊθα ὮῪ 
ΝΑ] οἰ υ5, ἱπουρὴ ΠΟ Δ0115 ταίποῦ ΠΥ Ϊγ Οὔβογνοβ, {πὶ Βα υηάἀοβίρηοαϊν σοπάους ἴΠ|Ὸ 
ὕὔὐϑρεὶ ἰδίου ποῖ ΟὨΪΥ βυβρίςοίοιιβ, ας ᾿πογεα 0]0, ὈῪ δάἀοριῃς πὸ ῥτιποίρὶο {παῖ τΠ6 ἐνδη- 
δ. 1118. σοηβίαμεΥ τοῖς ἴῃ σΠτοπο]ορίςαὶ οτάογ, απὰ (μαὶ {0 βατὴς ἰγαπβδοίίοῃς δηὰ ἀἷ5- 
σού γβος ἰοοῖ μἷαος ἐννίοο οὐ {Πγῖσο 1η τἰιο ᾿ς οὐ Ομγθι. Ης δοκπον]οάρες, μονγανοῦ, (Παΐ 



δοοί, 11.} αγπιοπῖος οὗ ἐδο ἔοι Οοϑρεῖς. 1δὅ 

Ουϊδηάον ἀἰά ποὶ Ψὸ 80 δ δ ἢ 15 βυσοβββοῦβ, δῃὰ ἔπδὲ 6 βοπηθίϊτηθϑ ἀθνὶδίθϑ ἴτοτῃ ἢ15 βθμεσαὶ 
ΠΣ ΟΣ 

ὅ. ΟΟΥ̓ΠΘΙ1 ΨΆΝΒΕΝΙ, Οδπάδνομβιβ, Οοποογάϊα Ενδηρο]οα, ἴῃ αὐυᾶ, ρΡΓΏ- 
ἰογαύδια αὐυοα βυ0 Ιοσο ροπίζυσ, 4υθ Θυδηρο δίβ ΠΟ Βαυνδίο στϑοθηβοηῦ 
οΥαΐπ6, οἴΐαπιλ Π}}]1π8 νουρθυπ Δ φυοᾶ ομλταγ. Τ τ 6γ18 δαΐθπι ομληΐδ 5ῖς 
αἰδηρσαυπίυν, αὐ αὐἱὰ οὐὐαδαυθ ρῥσορτγίαπι, ααϊά αὐτὰ 4118 οἵ ουτῃ αὐ Ὲ85 
ΘΟ. η6, Θὔδηι Δα 5: ηρῈ}45 ἀϊοίϊο 68 τιοχ ἀδρσθθπμαδίυσ. 1 νδῃϊ!, 1649, 
8νο. Απηΐνογρίδ, 1658. 121ηο. 

δηβοηῖυβ ρῬαγέϊαϊν ἴοἸ]]οννοά Οπἰαπήοσ. Ηὄδ ξυιλβοαυθηῖν ψ τοῖα 6 οι θη, ΔΥΥ οἡ ἢ 5 
Ἡκασίθοηυ, σῖο ἢ δ ΡΟ Π5μ6α ἰοροίθοσ στ 11 δἱ 1ουναίη, ἰῃ 1571. ὙΠῸ πυτηΡεν οὗ 
εὐϊιίομβ ᾿ῃσουρσῇ σοὶ 1Π18 τνοτὶς ραββοά (ἐλίγέεεπ οἴποῦβ δ ἐπυγηιογαίθα ὈΥ ΔΙ τι, 
μοΐμοθῃ ἴΠ6 γΘΗΓβ 1577 δηὰ 1624) δι! ςοἸ ΘΠ ΕῪ αἰΐοβὲ ἔῃ ἔδνυοῦτα θα ορὶηΐοη οηξοτγίδἰποα οὔ 
1:5 γαϊυθ. ῬδΙομἴυ5 οχίοἑβ  ηβοηΐυβ᾽5 Ἰθαγπίηρ, ἱπροηυ ν, δὰ τηοαοβέγ. 

6. Μαγεηὶ ΟΗΈ ΜΝ τι Ηδτγτηοηΐα Θυδίαον Εν ρ οἰ οσυχῃ, αὐλπὶ 80 ΘΟοάθμλ 
[6]1οἱἴον ἱπομοδίδπι ῬΟΪγοαγρυβ᾽ ΠΎΒΟσΒ οὖ ΦόμδηΠ68 (οΠασ 8, ἴ8 αἱ δ πὰ 
ΠΟΙ παΥ δ, 16 Ρογίθοϊ. Ἡδιδιγρὶ, 1704, [0]10. . 

Τῆς ὑοδὶ οἀϊίίοη οὗἁὨ α΄ τηοβξὲ ν᾽ υδῦϊα Ἡ διτῆοπγ. ΟἸθι ΣῈ Ζ σοτηρ!] θα ΟὨΪΥ͂ ἔμ ἔττο ἔτεϊ 
Βοοῖκ5, δηὰ ρματί οὗ ἃ τὰ, νγῃϊο ἢ νοτο ρου] 58ῃ6α αἴον [15 ἀθαίἢ αἱ Εσδηκίοσί, ἰπ 1593, ὈγῪ 
ῬΟΙΪΥσΑτΡ ΕἃὑὙ8οῦ ; το σοῖο ἔμ σεπιαϊπάο οὗἩ {πὸ {πϊτὰ ὑοοῖς, δἀηὰ δαάρά 186 ἴουτι ἀπά 
Ῥατὶ οὗ 16 ΠΕ ὕοοῖς. Τῆοβ6 τσεσα ρυ Ὀ] 56 αὐ ἀϊβδγθηϊ {1π|658 δἱ 1, ,εἰρϑὶς δηαὰ Εταηκίογε 
Ὀείϊποοι ἴΠῸ γοδῖβ 1604 δηὰ 161] : δπὰ οπ 1 γβοτ 8 ἀοαίῃ, Οεσμαγὰ οοτηρ]οίθα τπΠ6 πῃ άογ- 
ἰαἰκῖησ, τ ἢ Ἰρασγωϊησ ἀπά ἱπάμιδιγγ ποῖ ἰηΐεγίοσ ἴο (ποβὲ οὐἁὨ ἢΪ8 ργθάθοοββουσβ. ὍΤὴ6 θῃτῖγο 
ποτὶ, τὶ (ἢ (Ὠ6 δουθταὶ σοηἰπΔ 1105, νγα5 ἢτϑί ρα] 15Π64 δὲ ὅοπονα, η 1628. ΤὮϊ5 οἰαοταῖς 
ΟΣ 15 ποῖ ΟὨΪΥ ἃ ὨδιΟΩΥ Ρυ ἃ ἸδαΓηΘα ΘΟΙΣΠΙΘΠΊΑΤΥ ΟἹ {πὸ ἴουγ Οοβροῖίϑβ. 

7. Τὴ ΗδγθοηΥ οὗ [π6 ΕΓ Εὐνδηρο! δίθ, δηα {π6ὶ} ἰοχί τρϑιΠοαϊβοά, 
ΔΟΟΟΓΡΩΙρ ἴο [86 ΟΥΔΘΡ 8η4 56Γγ168 οὗ {Ππη68 π᾿ ὙΠ] Οἢ {ἢ 6 ΒΘΥΘΓΆΙ {Π]ηρ8 ὉΥῪ 
Ποῖ τηθηΠ]Οη6 4 Ο͵Θ ἰγδηβαοίθα, ΒῪ ϑίδιηιθὶ ΟΒΆΡροοῦκ, Β.ἢ. Τιομάοη, 
1668, ἔο]ϊο ; ἀπὰ ἀρδὶη ἴῃ 1684 δηὰ 1688. 

ΤΏ] ψοσκ ψγᾶ5 γονιϑοά Ὀγ [Π6 Ἰοαγηοὰ Ὦγ, ΤΊ ]οΐβοη, δἴζοσνσαγὰβ δυο βμορ οὗὨἨ Ὁοπίοσθυτν, 
ΌΥ ὙΒοτὴ ἴξ τᾶ ργοβογνο ἔγοιῃ ἀσθξίγυσίοη ἀυτίπρ [Π6 τλθιηοσαῦο ὅτ οὗ ᾿οπάοηῃ, ἰπ 1666. 
(μα πιοτβ᾿ 8 Βίῖορ. Ὠιςΐξ, νοΐ. χ. Ρ. 447.) [τ {π6 βθνυθῃηΐθοητ σοὨζΌΤΥ ᾿ξ τν85 ἀθβογνοαϊυ ποϊα 
ἴη ἴῃ ΠΙρἤοδι οϑετηδιίοη ; που ἢ ἰδ 18 πον βυροτβοαοα Ὀγ ἰαῖοσ δηἋ τηοσγα οὐ εἶσαὶ τνοτῖι5. 
Με. σγαάοςεκ μδ5 ἀσανσσῃ ἀρ τπῸ Οοβροὶ Πἰβίοσυ ἰπῃ δὴ Θχρ]ΠαΙΟΓΥ ραγδρἤγαθο, ἴῃ ἘΠρ] 5ἢ, 
πο ἢ 15 ΓΟ] ονσοὰ Ὀγ {πὸ ἰοχί οὗὨ [ὴ6 ουδηρο! εῖθ. [πὶ ἴπ6 πιδυρὶπ ῃ6 α9 φίνοη Ξῃοτί θυΐ 
0.561] ποίθ8 ἴῃ 1, διΐη, ψῃϊοἢ ἀγὸ σϑτὺ πα !οϊοιι 5} Υ οχίγαοϊρα ἔγοτα Οτοίϊυβ, σα. Ἰυἱρμείοοι 
δηὰ Ηδπιπιοηὰ, δηα οἵποσ οτιτο5. ΤῊ ῬΟΟΚ 8 ΟΥ̓ ΠΟ τηθδῃβ ἄθδγ; υυῃϊοῖ,, ἴο βιμἀοηϊβ (τ ἢο 
ΤΩΔΥ ποῖ Ὀὰ 80}]6 ἴο ῥσγοσισ στϑοθηΐ ἈΠα τοῦτο οχρθηβῖνο ΠΘΓΙΩΟΠ 168) 15 ἃ στοαὶ δἀνδηΐαρο. 
ΤῊϊς μασγτηοηϑί ἀ14 ποῖ δἀορί {π6 Ῥσγίποϊρ]ο οὗἁ ()5δηάοτγ. 

8. Βουμαγαὶ ΤΑΜΥ Ηϊδίοσὶα, βῖνσο Οοποογάϊα Εν δηρσοὶβίασυη. ΔΓ Β118, 
1689, 121ηο. ---- ΟΟΙΩΙΘΗ ΔΤ ἴῃ ΗδττοΠΐδπι εἶν (ΟΓΟογἀΐαπὶ υδίΌΟΓ 
ΕγΑΠρο] Ἰβίδσιη. ῬΑΤΊΒ115, 1609. [Ιη ἵτο νοϊαπι68, 4ῖο. 

1,Απιγ 5 Οοτηπιδηίασυ 15 μοὶ ὰ ἴπ πιο Βίρίετ οβεϊταδιίοι ἴπδη ἢ15 Ηδιπηοηυ. [Ἐ ἷ5 7.5} Υ 
οδδσαοίοσιβοα ὈγῪ Μίςἢδο] 18 88 ἃ ἰδδιπεὰ ψοσκ. πα ομγοποϊορίοδι δηὰ σοορσταρὶςαὶ δρρά- 
Γαΐ 15. ῬΘΟΌ Δ ΪΥ νά] 4016. 

9. Φοδηηΐβ ΟΕΕΙΟΙ Ηδττμοηῖα Εἰνδηρθ]ῖοα, οὐἱ 50] οοΐδ 6δὲ μἰδίοσια ΟΒ δε] 
6Χ υβίᾳοῦ ον ΔΒρ6}1}8 Θοποϊπηδία. ἀοοοββουαηῦ {{68 1)᾽ΒΒΟΓΓΔΊΙΟΠ68, 46 ἈΠ Π15 
ΟἸγΙϑι1, ἄθαιθ οοποογάϊα οὗ διοίουϊαθ θυ δηρϑ]οσιιμη. Αἀτηβίθοάδπι, 1699, 
ἴ0]1ο. 

ΑἹ] οτἰ εἶς απῖῖα ἴῃ σοτηπηοπάδείου οὗ [,6 Ο]εσο᾿ 5 Ηαττηοηγ. Ηδὸ [δ5 ἀττδηροά ἴπὸ ῃἰβέογυ οὔ 
{πὸ ἔουν ουδηρο ἰεῖβ, δοοοτήϊηρ ἴο Θῃτοποϊορίοαὶ ογάοσ, ἴῃ οοἰατηπβ μάγα}]6] ἴο ὁδοὶ οἴμογ, ἱπ 
Οτοοὰ απὰ 1,αἰΐπ; ἀπὰ υἀπάον {π6 ἰοχὶ ἢ6 [85 ρίνϑῃ 4 1,δί! Ῥδγαρῃγαβο, [Ππ6 ἀθεῖρη οὗὨ ψ οι 
ἰδ ἴο τϑῖηουα δρρδγοηΐ Ἴςοπίγααϊοϊίοπβ. [8 ΟἹογο ργογηΐῖδθα ἴ0 ρα] 158 Απποίαι!οηβ. ου [5 
Ἡυπιοπυ, τ ῃὶοἢ πανα ΠΟνΟΓ ἀρροατγοά, Α [ματΐη οἀϊοη οὗ 1ζ ννδβ5 ργϊπίβα δὲ ΑἸογῇ πῃ 1700, 
ἴῃ 40. ; δηά δὴ ἘπρῚ 15} (γα πϑιίοη οὐ ἰδ 15. βα: 4 δγ Ἰνδίσῃϊυβ ἴὸ ἤᾶνα Ὀθθη ρα} 18Π6α δὲ 
1οπάου ἰπ πα β8πΊ6 γϑδγ, 8150 ἴῃ 410. 

10. ΝίοοΙαὶ ΤΟΙΝΔΕΡΙ Ηδγιποηΐα ατϑοο-" δἰϊμα. Αγ 5118, 1707, [Ὁ]1ο. 

τ. Τοἰϊπαγὰ ἄγον τρ (Πἷ5 Ηδγπηοην ἴὺσ Πἰὶβ οὐ ῥτὶναία τι80, ΟΥ̓ Ψ ]Πἰς ἢ οὐἷγ ἤνο οἱ δἰχ 
οορὶο5 ψοτο ἰάΚοη ἴου [Π6 υ86 ΟΓ 1.15 ἔτἰοπά5. Αἷοσ ἢϊδ ἀσοοαδο, (μοΥ ρυ}}}15Π0α 1ι (845 Βο πὰ 



1866 αγηιοηῖοβ οΓ ἐδ Εομν Οοερεΐς. ΓΡαγῚ 1. ΟἹ. Π. 

ἀεςίγοά {πον νου] }) δἱ {πὸ ἐἶπχ6 διὰ ρίδοα αρονθ πηθηϊϊοπθά. [1 45 Ἰοησ Ὀδθπ ποῖ ἃ ἴῃ πὸ 
μἰρῆοβι οϑιϊτηδίϊοη, ἴον [Π6 οᾶγὸ δηά ἀϊέ[Ερσοποα τ Ὠϊςῖ 115 δυΐπον Ὀοδίονσεα, 1π ὁγάεγ τό β61]6 
(016 βονεγαὶ οἰγουτηβίδηςο5 πηοηϊοηποά Ὀγ ἴπ6 ἀἰ βαγοηϊ ὀνδηρο] δί8. Βίβμορ Μδτσβῆ ργοπουηποεῖ 
ἴς ἴο Ὀ6 οὗὨ ραγεϊουϊαν τὸ ἴο ἔῃο86 ψῆο τ ἰϑἢ ἴὁ ὀχϑυχϊηθ πο νογῦαὶ ἀργθοιηθηΐ οὗἉ ἴῃ ὄδνδῃ- 
«εἰ 8.8; 45 Μ. Τοϊπαγά [α5 ποῖ οῃ]γ μ᾽δοθα ἴῃ δά δοθιῖ οοϊυτηηβ τ 6 ὈΆΓΆ116] Ῥϑβδβδρθβ, ὑπ 
[88 4150 ρδγβὶ]ο] ἰβεὰ ὀνθῃ βίηχία ττοσάβ. 

11. ὅο. Βοϊπαγαι υδ, Ηδγιηοηῖδ Ενδηρο βία), 18 Δαοτγηδία, αὖ, ἰη- 
νοδβιραία βοάπ]ὸ ἰδχίιβ σομφγθηϊῖᾶ, Π0}}ὰ8 νοσβαδ, δῖνο γα) οἰ! Σ, δῖνθ 
ΡΓΘ ΓΘ ΟΣ βίπο ὈΓΟνΪ 86 Βιιοοϊηοίᾷ ΘΧΡ]οδὔίοηΘ, αδ } 18[ ΘΟΙ ΤΠ ΘΠ ΔΤῚΪ ἰοοῸ 
6886 ατιθαῖ. «76πῶ, 1727--1780. 4 νο]8. 121η0. 

Ὑ αἱοβῖυς Ῥγοποιηςος [ἢ]15 ἴο θ6 8π οἰδδογαίθ δηὰ Ἰθαγποὰ σψοῦῖ. ὙΤὨϊ8 Ππδυτηοηὶβὶ ἐο] ον ς 
(86 ρΐδη οὔ ἴῆοβε ψῃοὸ νἱῃαϊοαΐο ἰῃ6 σὨγΟΠΟ]οροΆ] οτγᾶοσ οὗ ἔπθ Βἰβέογτυ γοϊδίθα Ὀγ ὁδοὶ 
δυδηρο! σι. Το ἰοχὲ οἵ [Π6 βαοσϑα ὑσὶ λογ 15 4150 δχρ δἰηοὰ ἴῃ (μ6 σοριουβ ποίεβ οὗ Μ. Ει. 
ΑΙ οἢ ΒΙΘ]1οΐποοα, νοἱ], τν. ρ. 88]. 

12. Ιῃ {π6 γϑὰγ 1739 απά 1740, γ. ὈΠΟΡΡΕΙΡΘΕ Ρυ 1816 {π6 ἢτγβί δηά 
ΒΘΟΟΠα γοϊυπι68 οὗ Π15 ΕἌΤ]Υ ΕΧΡΟΒιίου, οὗ  Β1Ο ἢ Δῃ δοοοπηΐ ν01}} θ6 ουπᾶ 1ῃ 
ἃ δι] βοαθθηΐ ραγῦ οὗ [18 Αρροπᾶάϊχ. ὍΤΏΘΥ ἃγὸ πούϊοοα ᾿δγο, θθοδιβα ὑπο ν 
σοπΐδίη ἃ ΠΔΡΙΊΟΩΥ οὗ 186 ἔοιΓ ΟΟΒρ618, ψ 1 ο ἢ 186 δοκηον)οασοά ἴο Ὀ6 
δχϑουϊθα νι} σγοδῦ Ἰυδρτηηθδηΐ, ᾿Πἀθροη ἀθηθΥ οὗὨ {88 ὙΘΓῪ να] 86 Ἔχροβίίοη 
δηἀ ποίθ8β [αὶ ΔΟΟΟΙΏΡΔΩΥ 1. 

18. ΤΏ Ενδῃρθ θοαὶ ΗἸϑίοσυ δπᾶ Ἡδλγῆοηυ. ΒΥ Μαίπον ῬΙΠΚΙΝΟΤΟΝ, 
11,Β. Τοπάομ, 1747, ἴ0]1ο. 

ΤῊ15 Βαττηοηΐϊδι ργοΐθββοβ μοὶ ἴὸ δάϊιοσο ἴο δὴν οὗ ἴπ6 βοῆοτηθβ ἰα!ὰ ἄονσπ ὈΥ Πὶβ ῥσο- 
ἄεδοοδβοσα [ὉΓ δτγϑηρίηρς [Π6 δνδηρο] αὶ ΠιδίοτΥ. [11 15 ποῖ ἀϊδροβοα ἴῃ Ἴδοϊυπηηβ, κα ἔπ 
τοτΐ οὗ [,6 ΟἹ το, Τοϊηαγά, δηὰ οἰ ογβ; δυι (μ6 ἴοχί 15 οχ ἰδ ἰοὰ ἰπ κυςσῃ ἃ ἸΔΠΠΘΥ 85 ἴο 
Το]αία {πὸ νᾶγίοιιβ ἀϊβοοιγϑοος δηὰ [δοῖβ τοοογάοα ΌὈΥ (ἢ βδογρὰ ὑυζοσβ ἴῃ ἰποὶγ ᾿άἀθηεῖοδὶ 
νοτάς, δηά ἴπ ἴπ6 {168} ΤΆΠΠΟΥ Ῥοββί 6, γοῖ 50 85 ἴο δνοϊα ἰδιιϊοίοσυ. Τῇα Ὠἰβίοσυ 15 
ἀϊν!ἀφα ἰηΐο ομαμρίοτθ, δηὰ τπ6886 ὅγὸ βυ αϊνι ἀθὰ ᾿ηἴο βϑοϊϊομβ οἵ πιοάοσαϊα Ἰοησίῃ. ὉὙνο 
ΟὨτοποϊοσιοαὶ Π18ςογίδεοηβ ἅγὸ ῥσοῆχοα: .---- ]. Οὐ {πῸ {ἰπι6 οὗ ΗἩογοά᾽ 5 ἀβραίῃ, οἵ ἐμ Ὀἱγὶ ἢ 
οὗἩἨ 7685 ΟΠ γϑῖ, {πὰ ἀπταιίοη οὗἩ 18 τοϊηἰβῖτυ, δηα (6 γοᾶσ οἵ ἢΪ58 ογυςϊχίοη, ὅἄς., ἅτ. : -- 9. 
Ὁ 186 ἐπα δηὰ ρμ]δςοο οὗ {Ππ6 δαοταῖοη οὗ ἴπ6 ψ 156 θη. Νοῖδϑ ἃγὸ βιδ)οϊποά ἴογ ἴδῃ οἱὰ - 
οἰἀακίοη οὗ ρατίϊου δῦ ραβθασοθ. Τῆς τογκ 15 ὀχοοιυίοα τῦῖε}} στοαὶ σατο, δηά πᾶν ἔγοαυθπεν 
θὲ Ρυτοδαβοα δἱ ἃ ἴον ρτῖςο. 

14, πα Ἡλγιοην οὗ ἴμ6 Εουν (ἀο5ρ6}8 ; 'π ὙΔοἢ [6 παίαγαὶ οσάοσ οὗ 
ΘΔ 0 ἢ 18 ργαβογνϑα, 1 ἃ ρΑΓΆΡΉγαΒα 8ηἃ ποίθϑ. ΒΥ 4“. ΜΑΟΚΝΙΘΗΥ, 1). Ὁ. 
Αϊο. 2 νο]β. 1766: 24 οἀϊί. 1768 ; 88 οἀϊί. ϑνο. 2 νοϊ8βι ἘδΙπρυγρι, 1804. 

Ὧγ. Μαοκηῖρίε οἰ βοὶν δάθογοβ ἴο ἰῃ6 ρῥγιποῖρὶο οὐ Οπβδηάογ; θυϊ ἢ Ῥδγαρῆγαβθα δπὰ 
σΟΙ ΠΟ ΠἴΑΤΥ σοηπίαίῃ 50 τη ἢ τι5θι] ἱπίοττηδίίοη, ἐπαΐ 15 Ἡ δγιηομυ πᾶ5 Ἰοηρσ ὕδθη τοραγάθα 
ἃ5 ἃ δἰδπάδτγα ὕοοΚ διποπρ αἰνῖπας ; ἰξ 15 1π 16 115(5 οὗἉ Β΄βορ5 δ αἴδοῃ δπὰ Τοιωΐιπθ. Τῇδ 
ῬτΟΙ τ  ΠΘΡῪ 154 51{1005 στοδεϊν Θηἤδποο ἰ(8 γα]θ. Ὦγ. Μδοκη ἢ 8 νου τγα8 ἰγαπβἰ αἰρα 
ἴηίο [1δίϊῃ ὈΥ Ῥγοΐοδβθοσς Βυςκογβίθ! ἀοσ, ἀπ ρα] 5ηθα ἴῃ 8 νοΐβ. ϑνο. δἱ Βγειηθῃ δηὰ 
Πενοπίον, 1772. Βιβῃορ Ματγβῇ βαγβ, ἴπαὶ ΠΌΟΘΥΟΥ τάκ 5 56 οὗἁ [15 ΒΑΥΓΠΊΟΩΥ 5Που]ά 
σοιρασο ἢ ὁ τ, 1ἀγάποτβ ορβογνδίϊοῃβ οὐ 'ΐ, τσ Ἰσογο ἔγσί Ρυ ἢ }]15ῃοὰ ἴῃ 1764, δπὰ 
ᾶτο γορυϊπιθα ἴῃ {πὸ ο]ουθητῃ νοϊυπηα οὗ ἴδ οοἴανο οἀϊίίοη, δπὰ ἴῃ ἴπ6 ΠΗ͂ νοϊυτης οὔ τῃο 
αυδτγίο φαϊίοη οὗ [}15 νοῦ Κ5. 

1ὅ. Απ Ἡδγιοηγ οὗ [Π6 (ἀο8ρ6}5, ἰη Β ]ο ἢ {π6 οτὶρίηδὶ ἰοχὺ 18 ἀἸϊβροβθά 
ΔΙΟΣΓ 1,6 ΟἹ γο ΒΒ σθΠΟΓΑ] ΤΠ ΠΟΙ, ΜΥἱΓΠ 50 ἢ ν τ Ου8 ΤΟΔῚ ΠρΡΒ δὶ {πὸ ἴοοῦ οὗ 
{Π6 Ρᾶρβδ ἃ8 αν γϑοοϊν δα ΥΥ οἰβίθι Β Βα ποί:οη 1 18 ἔΉ]10 δα! οη οὔμ6 αἀσοὸκ 
'᾿Γοβίδηθπί. Οὐ ΒΟ ν 08 ἃγὸ ΒΒ.) οἰ ποᾶ, ἰθπάϊηρ ἴο βοίι]6 1886 {πὴ6 δπά 
ὈΪἶδοθ οὗ Ἔν ΟσῪ ὑγδηβδοίΐοη, ἴο θβί Ὁ18}} 1Π6 Β6Γ1658 οὗ δλοίβ, ἀμ ἴο ΤΘΟΟΠΟ116 
Βροιλΐηρ ἱποομϑιϑίθησθβ. ΒῪ ὙΠ] ΝΈΜΟΟΜΕ, ).})., ΒΊΒΒοΡ οὗὁἨ Οββοῦυ 
(αἴϊζογν ασὰβ Ασο ἢ ἰϑηόρ οὗ Αττμαρ). Ιοπάοηῃ, 1778, 0110. 

ϑοῖπθ ἐἰπι6 δϊου Αὐο σον Νονοοτηθ δά ρυ] 5 ηθὰ (Π6 ῥγοοράϊηρ μαστηοην, θοϊης 
““ρρηνϊπορά (πὲ {πΠ6 τηδῆποσ, ἴῃ  Πϊσἢ Πα δὰ οπάἀοανοιγχοά ἴἰο τϑοοῃοῖο ἴῃ 6 δοοοιηῖβ οὗὁὨ Οὐ ῦ 
Ι,οτὰ᾽ 5 γοϑιι γαῖ τγᾶ5 [ογορα δηὰ τπππαίιτγαὶ," ἢθ ἀοίρογηϊηρα ἴο τοίσαοϊ ἢΐβ ουύσοσ. Τ}15 
ἢ αἰά ἴῃ “4 Βονῖον οΓ' πο Ομ οἵ ΠΙΒου ἶο65 ἴὰ τ(η6 (ὐοβρε]- ἰβίοΥυ το]διϊηρ ἴο οὐν 1 οτα 5 
Ἠϑυττοοίοη." ΤΙ οηάοη, 179]. 410. [ἴῃ τἢ18 ἰγαοί, ψ ἢ ϊςἢ ἰδ ποῖ οὗ σοϊηπιοι Τσοσυσσγοποο, 
1Π6 το ῖβἤορ δάορίβ {Π6 ορὶπίοη οὗ τ. Βϑηβοη, ἀδνοϊορθα ἴῃ ἢ18 “ 1,18 οὗὨ (Ὠσῖδι ;" (1,οη- 
ἄοη, 1764, 410.) ἀπά {πὸ ἰοχὶ οὗ ἴπο ἔοιιγ ροβρεὶς τοϊδτίησ τὸ ἴΠπ τοϑυττεοιίοη οἵ 7655 ΟἸσίσι 
ἰδ Δγαπσοα ἴῃ ΡάΓΆ}1]0] σοἰ απλη5, τ [ἢ ἃ ἔδνν Ἔχρ]αηδίοτυ ποίο5. 



δοοί. 11.} Παγπηιοπίος Οἱ ἐδ ἔομν (τοβρείς. 18 

16. Απ ἘΠΡΊ 88 Ηδγτηοηγ οὗ ἴπ6 Εουγ Εὐνδηρο 188, ΡΘΠΘΓΑΙΥ ἀἰΒροβθα αὐ 
[Π6 τη ΠῸΓ οὗ ἴπΠ6 ατροκ οὗ ΥΥ Π] δὰ Νοοοπα, ΑτοῦΙΒθορ οἵ Ατσδρῇ ; 
ιοἰέλ α αρ ὁ Ραϊοδέῖπε αἰοϊάοα ἀσοοταάϊπρ ἐο ἐδ ἐισοῖυο ἐγίδεα, Βαρίαπαίονν 
ΜΝοίε5, απ ]}πάρχο8. [ΒΥ ὙΠ ἝἋαπὶ ῬΗ11,1.1Ρ8.1] Ιπάοπ, 1802. 8νο. 
Το Οτοοὶς Ηδγηοην οὗ Αὐτοῦ θίβμῃορ Νονοοηια [85 Ἰοηρ Ὀδοη Ππο]ά ἰὰ ἴδ Πὶρμοβί οβὶ- 

τηδίίου ; ὃυὲ 115 Ὀ0]Κ δηὰ ὑσχίοθ πϑοθβϑαυ Υ ρ͵δοα ᾿ὲ θογοπᾶὰ ἰἢ6 τϑδοῦ οὗ τηδηῦ Ὀ10]1ςα] 
βιυάοηῖ5. ἴῃ ρυ] δ τηρ τ 8 Ηδστηοην, ἴ[Π6 σοταμρὲ]ον (8 ταϑιηθον οὗ ἴπ6 ϑοοίοὶγ οὗ Ετοηά5) 
[45 τοηἀογρὰ ἴο ΕἸ ρ ἸΒἢ τοϑάοσβ [Π6 ξαπηα βογνῖσα τὶοἢ ἐμαὶ Ἰοαγηεὰ ῥτοϊδῖθ πδὰ οοηΐξεγσεα 
οὐ ὈΪΌΪ: “αὶ βο βοΐαγβ Ὀγ ἢ15 ἰασβοσ Οτοοκ σόοσκ. “ϑβουογαὶ ἰτἰδιηρ δἰ ἰογαίοηβ ἕδνα Ὀθθ 
δαοριοα ἴῃ {πῸ ἰοχὶ, δηὰ ἱξΐ 18 ἢοροά, “ΘΏΘΣΑΙΪΥ ἰο δἀνδηίΐαρο." (τοΐδοο, ἢ. ν.) Ὑηὸ δαᾶγ- 
ΤΩΏΟΩΥ 8}]6 ἔουτ πυπάτρα δηά τηϊτίγ-ἴουν ρᾶροδ; δπὰ (η)6 “Νοῖοβ δπὰ 1]]υβίγαι!οῦ 5" σοτη- 
ῬΓ886 ἐμ σῖγοβὶχ Ραρ68β: που ρὴ Ὀτίοί, {ΠΟῪ ὅγὸ ἡπαϊοϊουδὶγ βϑ] οί ἔτγομι ἴΠ}6 οΥΙ16 8] δηὰ 
ῬΒΠ]οΙοκίς8] Ἰαθουτγα οὗ Βοαυβοῦτγο δπὰ 1, Επίδπι, (αϊπηθὶ, στο, {πὸ ον. γβ. Ηδπι- 
τηομά, ΗἩαδγνοοῦ, ὅμαν, Ποαάτγίἀμχο, ἔτοτη ἴΠ6 Ηδστηοηῦυ οὗ ἴμ6 ᾿ἰδῖθ ιῃὶ ποηΐ ρἢγβίοίδη, 
Ὧγτ. ἢοδῦοτι 1] Δ, δπὰ νδγίοιιϑ Οἵοσ βδουσοοσ. ὉπΠῸ6 νοϊυτηθ ὁοποϊιάθα ἱ{Πὰὀ δὴ ᾿μάοχ ἴο 
[86 Ῥαγαῦ]οβ ἀο]νοσοὰ Ὀζ “Ψ96δι5 ΟΠ σιβῖ, δπὰ ἃ Τῦ]ς ἴοσ βηάϊηρ ΔΠῪ ραββαρε οὗ ἴῃ Οο5ρ6]8 
ἴὰᾳ 186 Ηδιτθοηυ. ΑἸτοροίμοσ, “ἴπὸ ἔογτη ἰῇ το (Π18 τοῦ 18 ῥγίηςοα 5 Θχίγοπλοὶν 
Ἄεοηνοηΐοηξ ; 80 πιυοἣ 80, ἴπδέ ΠΟΥ, ττῖο οδῃ υ156 ἔπ6 Ογθοῖκ, ΔῪ ΡῈ φαἰδά ἰο σοηβαὶὲ τπ6 
ἘΩρ 8} οεἴανο σϑῖμοῦ ἤδη [Π6 πιο] αγ ἴυ]1ο οὗ {π6 Ατομ ΐβῃορ." (Βιυλιβῃ Οτίς, (Ο. 8.) 
γ0]. χχὶ! ῃ. 497.) 

165. Απ ἘμρΊ 8 Ηδγτθοὴυ οὗ {π6 ΕουΓ Ενδηρο δίβ, ἀϊθροβοα δον ἴ86 
ΤΏΔΠΗΘΡ οὗ [86 ατοοκ οὗ ὙΠ] δὰ Νοσσοοτλθ, Ασομ ῖβμορ οὗ ΑΥὐταδρἢ ; τοῖέλ 
Ἐπρίαπαίοτν (Νοίε5 απαὰ ]πάφχοβ, απα α πεῖ για} 0 αϊοδίϊπε, αἰοϊάεα ἴπέο 
ΖΤείγατγολῖοδ, απὰ δλοισίης ἐδ6 Τταυεῖδ οΓΓ οἷν 7,οταὰ ὕεδια Ολγίδί. Τιοπάοῃ : 
ΜΙΡΟΟΟΙΧΧΥ͂ΙΙ. ὅνο. 

ΤἼουβἢ ΔΡΡΑΓΘΏΓΪΥ ἃ πον ποτκ, {Πἰ5 18 ἃ ΤΟΤΕ τορτὶπὲ οὗ (Π6 ργδοθάϊηρ Ηδστηοην, τ τἢ 
[86 οπϊβδίοη ἴῃ ἴπ6 {π|6 ραᾶσε οὗ [16 τνογὰ “" ζϑῃογα νυ," (τ! οἢ [Π6. οΥβῖπδ] σοπιρὶϊοῦ δὰ 
ῬτΟΡΟΣΪν ᾿ἰπβοσίθα, 85 Ασο ῖβθορ Νονοοταθβ τηοίῃοά τγᾶβ ΟὨΪΥ ζΘηογα ν Ὁ] ονγοὰ), δὰ 
τ! ἢ (Π6 νδυίδίῖοη, τ ἰσἢ [6 τοδάοσ ψν}}} Ὀ6 80]6 ἰο ἀἰβεϊησυΐβῃ, ἴγοτα ἴΠ 6 Ἰΐποθ δῦονο ρυϊηϊοά 
ἴῃ 1τ4]1ς5. Τῆς ἀκβίο οὗ ἴδ οτιμδὶ τγουκ 15 ἰῃ Αταρὶς ἤσιτγοβ ; ἰπ [86 νο]υπηθ ἀποὺ σοῃ- 
βἰἀοταιίοη ἴδ 15 ἴῃ Ἰϊοτίδη 514}} οδρίἰδὶ Ἰθϊίοσα.0 Πα ἥεισ οὐταίβ τυ δῖον τῃ6 οτἰῖπδὶ οοτι- 
Ρῖϊον δὰ ποιϊοθαὰ ἄγ Ὠθσα οογγεοείξα : Ὀυΐ ἔῃ 6 [0] οσίης ποίο, τ ῃϊοἢ πα μδὰ ρῥγοῆχοά ἰο ἢϊ8 
ἴάὈ]α οἵ οοπίθηίβ, υνἱΖ. “ Τῆε εἰ ἴα μγεβπεα ἰο εαοὶ! δεοίΐοη ἐξ ἀεειὶρπεα ἐὸ πιατὰ ἐλε σεπεγαὶ ΟΥ̓ΔΕΡ 
αἱ γε υἱεισ, απά ποὲ ζαϊλ εϊν ἰο ἐπλίδιξ ἐς οοπέεηπές,᾽" 15 οτηϊ ρα : δηά {116 Δ 06 οὔ δοοηϊοηΐβ, 
ΡΠ ἢ ἴῃ 86 οΥτἰ βίη] τοῦκ ἢ}1}5 δεῦεπ ραρβθβ ἰῃ σο] τη 8, 18 όσα ῥτγιηΐεὰ ἴῃ ἰός ᾿ἴπθ8 1. 
7)αν ρᾶρεβ. ΤὮδ (μἰγίγ- δὲς Ῥᾶροβ οὗἁὨ ““ ποίε8 δηά 1ΠυΞἰταιί οἢ5 "τα ἤθγα Ἴςοπιργοβοθὰ ἰηίο 
ἐδιγέγ-έλγεε; δηὰ πὸ “ Τ80]6 ἴὉΓ βπαϊηρ δὴν ραβθασο οὗ Ὡς Οοκρεῖβ ἱπ (18 Ηδιγαοην," 
τὶς ἢ 8}}5 ἔνα ρᾶρε5 ἴῃ [6 οΥἱρίπαὶ βαϊίοη, 18 μοῦθ οοτηργοββοά ἱπίο ἔοι ρᾶροβ. ΤΠ 
Μδρ ἴ5 {πὸ ΟὨΪΥ Ὧδνν ἀγίῖοϊθ : ἰδ ὌΧ Ὠἷ15 Ῥα]οβίϊηο, ἀἰνιἀοα ἱπίο ἰοἰγασγοιθβ, δα, ὈΥ πλθδῃβ 
οὗ 8 το Ἰἴηθ, βῆονγβ ἴῃς ἰτανοὶβ οὗ «Ψ9}ε8ὺ8 (ἢ γιϑί, [Ι͂π ὁη6 ΘΟτπεῦ οὗ ἰξ 15. 8 φστοιπά ρίβδῃ οἵ 
τς ἰθηλρ[ο δὲ Ψ9Θγυβαϊοι. ὍΠα νοϊαπιθ 18 ὙΘΓῪ ΠΟΔΕῪ ῥτὶηιεα, 

17. Α Ηδιιθοῦυ οὗ {μΠ6 Ἐνδηρο δίβ ἴῃ ασθοκ; ἰο ποῖ ἅσὸ ρῥγοῆχοαᾶ 
Οτιτῖςαὶ ΤΠ ββοσίδομϑ ἴῃ ἘΏΡΊ 8. ΒΥ «860 ῬΕΙΕΈΒΊΓΕΥ, 1... 1] οπάοῃ, 
1778. 4ϊο. 

18. Α Ἡδγτηοην οὗ [Π6 Εὐνδηρο ἰδίβ ἰῃ ἘΠΡΊ 88 ; πῖ ΟΥΙ0 41] ΤΠ 18Βογ- 
(Δἴ 08, 8 ΟΟΟΔΒΙΟΠΔ] ῬΆΓΑΡὮΏΓΑΒΟ, Δπα Νοίθβ ἔοὸσ [Π6 86 οΟὗἩἨ (86 πῃ]δασηθά. 
ΒΥ ΨΦόβθρὴ ῬΕΙΈΒΤΙΕΥ, 1.1... Ιομάοῃ, 1780. 4ο. 
ΤΟ βάτο τηρίποά οὗἁὨ διταημεμηθηὶ 18 [Ὁ] οά ἴῃ Ὀοΐῃ ἐπ 656 Παττηοηΐοθ.Ό Ὦγ. Ῥυσι βίου 

δἀορίφοα {πα ορ᾽πίοη οὗ βοιηθ δηϊϊοηΐ τυοσβ, ἴπᾶΐ (Π6 τ ηἰβέγυ οὐ Ψ651:5 Ο(Πγσιβὶ Ἰἰαβιθα ΟὨ]Υ͂ 
ΟἿ ΥΘΆΓ, ΟΥ̓Δ ΥΟΑ͂Σ δπὰ ἃ ἴον τηοηΐῃ5. ΕῸΣ δὴ δοσοιηῖ οὗἩ ἴΠε86 ἔψο ρῥιυ])οδίίοη5. 5866 6 
Μορῖμὶγ Βονίονν (οἱ ὰ 56γ165), νο]. Ἰν}}}. Ρρ. 89----94., ἀπὰ νοὶ]. ᾿χῖν. ὑῃ. 81] ---90. 161 ----1 78. 

19. ϑυπορβϑὶβ Εὐυδηροι σα Μαι:ι, Μαγοὶ, οἵ Ἰλιο, ὑπᾶ οὑπὶ 118 
") δ Πη8 ῬοσΊ ΟΡΙΒ, αυς Πἰβίοσϊδιη ΡΔΞΒΙΟΠΒ οἵ ΓΟΒΌΓΤΘΟΙΟΏ18 Πἰβίογ 8 ΘΟΙ,- 
Ρἰοοίππίυγ. Τοχίαπι γοοθηβι, οἱ βοἰθοΐδιῃ Ἰθο ΣΟ ἢ]8 γασϊοίδίθμι 84])6οὶξ 
.). 7. ΟΚΙΕΒΒΑΘΗ. Πα], 1776. ϑνο. ΕΟ βοουπάδ, οι ἀδίϊοσ οἵ Δ ΟἴΟΓ. 
Ηλ]ώ ϑαχόματ, 1797. ϑνο. ΕΔ ο αὐᾶγία, 1822. 8νο. 

ΤῊ οἰϊοῦ ρυγροεί οἵ (πΠϊ6 βυπορβιβ, Βίβῃορ Νασβῃ γουλδσίκβ, 15, ποῖ ἰο σίνε 4 οῇῃσοποῖο- 
Εἰσαὶ βουῖθβ οὗ ουδηΐβ, δυῖ [0 τοργοβθηΐ ἢ Ῥϑγαὶ οὶ σου πη 8 41} ἴἤοβθ βϑθοιίοῃβ τ ῖο δΓῸ 
δοτησηοη ἴο ἴδ6 Οοπρεϊὶκ οὗ Μαίπον, Μαγκ, δηὰ Γὰκὸ; ἴῃ Οοβροὶ οὗἩ 208 (δχοορὲ ἴΠ6 
ἰδεῖ ραει) δεΐηρ οτἱτῖοά, Ὀδοδυδα ἴΠ6 τεϑὶ οὗ 11 88 830 νὉΎῪ 11{||6 τπδίϊοσ ἰῃ σοτηπηοη σἱτἢ 
ἴα οἶπος (πτθθ.0 [ῖῃ οὁγάθσ ἰὸ πη 85 ἴδυν ἐγβΏΒρΟ 1: 1019 ἃ8 ροβ510}60, Μαγκ᾽κ οτάθγ ἰς χὸ- 
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1568 Πανριοηΐος Οὗ ἐλ οι Οοϑροῖβ. [ΡαγῚ 1. ΟἿ. 11. 

ΠΟΥΔΙΪῪ τοϊαϊποᾶ, θθοδυβα 1ἴὲ ἰς ([Π6 βαηθ ψῖῖῃ ἐἰαῖ οὗἩ ΓΟΚΟ, 88 ἴδ τ δ5 τοϊδίθβ ἴο πὸ ἔδοϊβ 
νυ Ὠ1οἷΣ ἀΓΘ ΘΟΠΙΠΊΟΠ ἴο 4}1} ἄγοθ. ἼΠοβὲ ραγὶβ τῇ οὶ ὁδοῦ ουδησοὶ ες 85 ρΘΟΌ 14 Υ (0 ΠΙπιβο] , 
Δ16 1ηϑοτίοα ἴῃ ἱπιογπηθαΐδίθ βοοίϊΐουβ, Τπὸ Ἰοαγποᾶ ἰγβηβίδίοσ οὗ ΜΙ] ς ἢ 86118 ργοπουῃοοβ {πΠ6 
ἀἰϊβροβι(ίοη οὗ [πὸ στ ποὶὲ σπσοῦκ ἰο ΡῈ νοῦὺ Ἴοοιηπιοαΐοιδ; δηα δαά5, ἴδδὲ ἢ Κῆονβ οὗ ῃ0 
Βαττήοηγ, ἢ] οἢ αἰογαβ 50 της ἢ δβϑιβίδηςο ἴῃ ἐπα ἰηνοδι χαίοη οὗ (8 οΥτρίη οὗ (6 ἴδτοα 
βγεῖ Θοεροὶς. [ἴπ 1812, δὴ Επρ 8 δυπορεὶς ΟΓ ἐλε ἐλγεε ἥγεὶ Οοερεῖε, ἱποίμαϊπο ἐδλε Κ0μγ 
ἰαβὲ ἐλαρίεντε ὁ δὲ. «ζολπ᾽Σ Οοδερεῖ, τ 85 Ῥυ] 15ῃρα ἴῃ ϑνο., οὐ ἴπε ρμίδη οὐ Οὕθβθβοῃ᾽ Β σουκ, 
ψΙ ἢ βοῖηα ναγδέϊοηβ, Ὀν ἴπ6 ον. Ομασὶοβ Ὠυπδίοσ, το [α8 τηδᾶθ ἴῃ παγγδίϊνα οἵ δι. 
Ταῖκα {π6 βιδπάασὰ ἴο ψῃϊο ἴθ6 οἴμοσ Οοβροὶβ διὸ δάδρίοα. Ὑ4]04}}}]6 δβ Οὐ οῦδς 
ϑγπορβὶβ σοηξεοββοαυ 18, βοιὴθ οὗ Πὶ5 [δ βροβιεοη58 βᾶνα ὕθθὴ ἀθεπηθά δ ΓΆΓΥ, δπαὰ βοῖηθ 
ἱπηρογίϑηϊξ ρϑϑβαρδβ ὑχογα οἵηϊ το ὈγΥ πῃ. Τὸ οὐνίαϊα πόδα ἀείεςϊ5, ΜΜΜ. δε εἴς δπὰ 
1,ὕσκα πᾶν σομηρι θὰ ἃ πον ϑυπορςῖβ ἔγοτα Οὐ οβθδοῖ᾿ 5 (μἰγὰ οἀϊἰοη, 80 δ5 ἴο Ὄχι (πὸ 
ἐπζΐγε Ῥϑββαοβ οὔ ἴΠ6 Οοβρο}8 ν᾿ τποῖτ μάγΆ}}6]8 : δὲ {πὸ ἰοοῖ οἵ οδοῦ! ρῶρβ ἰῃ6ὺ μδῪρ σίνθηῃ 
{πὸ ῥυϊποῖραὶ νδυῖοιιβ ἸθοιοΒ ἔγουι τί βυδοῖ 5 οὐ τἰςα] οἀϊτίοη οὗ 116 Νοιν ΤεἌίδιηθηϊ; δηὰ 
μον αν βυρρ!ϊοὰ ὑτὶοῦ ποξῖςαβ οὗὁὨἩ ἴῃ δυρυπηθηίβ ΟΥΓ σοπίθηϊβ οὗἁὨ Ἵδοῖ βεοϊΐΐοη. Τμδ τἰιἰ6 
οὗἩἨ τὴῖἷ5 νοῦν υβοι] Ρι}}}}σαἰλοῦ 15, 

20. ϑιγῃορβὶβ Εὐυδηροίὶοσυὰ Μαιμοὶ, Μαγοὶ, οἱ Το, οὐπὶ ῬΆΓΆΙ]6]18 
ὁ“ οΔΠη18 ῬΘΓΙΘΟΡΙ8. Εχ σϑοθηβίομθ (ΟἹ ΘΌΔΟΠ, ουτὰ Βοθοίδ [ΘΟ] ΟΠ ΌΣα 
ναγϊοίαίθ (Οὐ ππανογυπηΐ, οἵ Ὀγονθ5 Ατρυμπιοηίογυχῃ Νοίδιομο8 δα)]θοογαηΐ 
συ]. Μαγί. Το οσ. θ6 ὝΤΕΤΤΕ, οἱ Ετϊά. Πῦ σΚΕ. Βογοϊηὶ, 1818. 4ϊο. 

21. Ὀἰαύθββαγοη, βῖνα ἱπίοργα Ηἱβίοσὶδ Πουπὶ Ποβίσὶ 68ὰ ΟἸγβα, τοὶ, 
Ἐχ αυδίυοῦ Εν δηρ6 1118 ΤΟΙ 86 οΟ]] 18, ᾿ρβίβαυ: θ Εὐνδηρ ] βέγ πὶ γ ΓὈ1Β αρίὰ 
οἵ ογαϊπαίὰ ἀϊβροβιτὶβ οοηξδοίβ.Ό 0) αηρὶυΣ Ενδηρο]οσγμη Ὀγανὶβ ΗδΓ- 
πιοηΐ. ΕΠ 4. ιτε, 5. Τ΄ Ῥ. Τάηρ. Ατδῦ. Ῥτοῦ. Ὑ ουβίοηΐβ Θυσίδο 8 
ῬΒΠοχοηΐδης Νον. Ταβί. Τηΐουρσθϑ. Οχοηῖ!, ἃ ΤΎΡΟΡΤΆΡΠΘΟ ΟἸΑΓΘΠἀομΐδΠΟ, 
1799. 5118}} 8νο. 

Α Φιίαίεδεατγοπ 15 [6 τοβυϊὶ δηα βιυυπησηδσυ οὗ αἃ Παγηιοπψ. ἴῃ {πὸ Ἰδέϊοσ ἰπ6 τ Πο0]6 ἰοχὲ 
οὗὨ 106 ἔουγ ονδηρο}1518 15 χίνοη, ΟὨΪΥ 50 διγδηροὰ ἴῃ οοἸ Π]Πη5 ἐπδὶ τποῖν ῥδγα ] 6] 15τὴ5 δηὰ 
ἀϊθοσγθησος τα ὑ6 οχδοῖὶν βθοη: ὙΉΘΓΘΔΒ, ἴῃ 8 (ἰἰδίοββδτομ, οὔθ Ἴοπεϊημυοα πδισγβίϊνθ 15 
βο]οοεἰοα ἔτοπι ἴπ6 ἔουγ, δυοϊ αἴης 4}} τοροιτἰοῦβ οὗὨ [6 βδῆγηθ ΟΥ̓ βἰ ΠῚ}]ῈΓ ποθ. Ῥχοΐοββοι 
Ὑγμτῖ Τουιπαάοα Πὶδ Ὀοαυ Ἢ] δηὰ σογγοοῖν ὑσὶ πῖθα νοϊατηθ οὐ ἔπ6 ὀχοθι]θης Ηδυτηοὴν οὗ 
Ατο θοορ Νοινοοπιο, οχοορὲ ἱπ ἴμ6 ρατὶ τοϊδεϊηρ ἴο (Π6 τοβυγτθοίΐοη οὐ .9}65808 ΟἾ τσὶ, ἴῃ 
νὨἸσἢ Πα ἢ88 [Ὁ] το ἢ δγσδηροιηθηῖ οὗ ἔδοῖϊς ργοροβοά ὃγ Νῖτ,  εβϑὲ δπὰ Ὦγν. Τοσηβοῃ, 
ἴῃ {πο ῖγ του κ8 οὐ [5 βυθ᾽οςί, νος ὅτ ποίιοθὰ ἴῃ ῥ. 168. ἐπῆγα. ὙΠῸ ἐΐηιε δὰ μέσος 
ἴῃ το 680 ονοηΐς Ὠαρροηρά, δγὸ ἰυἀϊοϊουβΥ ποιϊϊσοὰ ἴῃ ἴπ6 τηδγρίῃβ : 8 πηᾶρ οὗ 
Ῥα]οβεῖπο 15 ὑγοῆχοα ; δῃά ἃ ὑοῦ ιι5ϑῦμ], (που ρὴ σοηοῖσο, Εὐνδηροϊοσυπι Ἡδτπιοηΐα, τ ηϊςῇ 
18 δαἀρὰ αἱ {πὸ διά, σοηηθοῖβ ἴῃ6 ἢ ο]6 τὴ ῥοου] αγ οἰθασηθθβΌ [Ι}ἢ 1802, Ὦγ, ΝΗ 68 
ὙΟΥΚ τυᾶ8 ἰγϑηβαἰοά ἰηΐο 1,δεΐη Ὁγ {πὸ ον. Τ. ΤὨΐ]ν 41}, τῆο τοϊδϊποά {π6 οὨϊοῦ ρδτὶ οὔ 
1Π6 Ὀτγο οββϑουβ 1116, απ δαορίοα ῥχϊηςί ραν ἐπα 1,δεῖη νογβίοη οὗ (βίο! ]Πϊο ; δἰ που ῖ, τ Βοτγο 
16 οὐϊον τοματάεα [115 βρῇ γαβθβ 85 [ογεθά δηὰ αθδοιθά (85 ἸΟῪ βοπιοίϊηθβ 8.6), 6 [85 πᾶ 
ΓΟΟΟΏΓΒΘ ἴ0 ἴΠ6 νϑυβίοῃβ οὗ Βοζα, ΤτοτηΉ]]} 1118, πὰ {πὸ Ψυΐραῖθ. ΤῊ 5 ΡΟ] σαιίοη τῆδὺ Ὀ6 
οὗ υβὸ ἴο ἴποβ6, το, ἴῃ τοδάϊορ ἴῃς ΟὝτοοῖ, ὅτ ὁσοδϑι δ ἱπάυςσρα ἴο δοπδι]ξ ἃ ἐγαπβὶδ- 
το ; Με. Τβῖγ 411} αἶθοὸ ρυ 5 ῃ θά, ἐπ 1803, δὴ ΕἸ ρ 5 ἢ} 7) αίεδεαγον; ογ, Ηϊϑίονν ο ουΐν' 
1ροτὰ “ὕεεις Ολτὶδί, οοπιρίϊοα ἤέονα δε 0, Οοερεῖς αοοοταΐπο ἰο ἐΐο αμἰλογίδοα Ῥετείοκ, ϑνο., 
8Πη4 1 ῷτηο. δοῖηο ὑτϊοῦ ποῖοβ, δηὰ ἃ οοποῖβα θυΐ ὑδοδιΐ ἱπίγοἀποίίϊ οι γα δπμοχϑά, ἱοροίμοτ 
ὙΠ ἃ τῊὰρ οὗ Ῥα]θβίζπθο. Α “ Εσεῃοῦ ἢ δϊοξβαγοι," γ)ϑ ρυ] δηθὰ δὲ 1 οπάοῃ ἴὰ 1837, 
ἴῃ 1 2τηο. ; 

Αποῖμοῦ Εηρ] 53} Ὠ᾿αἰοϑβασοη ννᾶ8 ρα] Ἰ5ηοὰ δὲ 1 ,οπάοη, οα ἴδο δα5ἰ5 οὗὁἨ Ὧν. ὙΠ 6 
Οτοοῖκ Ὠϊἰδίοββδγοη, Ὁ Μτ. 7. ἤυββοιι, ἰῃ 1840, ἱπεϊξυ]οά “« Τὴορ Ηϊείονν ὁ οὐν Βἰεδ5εὰ Ζιογὰ 
απὰ ϑαυὶοιν «)ε8μ6 Ολγὶεί, τεϊαξεα ἐπ ἰλε ισογας ὁ ἐδλε δογὶρέμγοβ : σοπέαϊπὲπο πὶ ογάον ὁ ἐΐπιε 
αἰἱϊ ἐΐλε εὐεπίε απα αἱδοοιιγβαδ, αϑ γεοογαεα ἐπ ἐλε Ευαησοϊιδέδ, ισέίλ δοπιε εἦοτί ποίεβ." ὅνο. Τα 
ἰοχὶ οὔ {πΠ6 δυϊποτίβοα ΕΠ] 15} νουβίοη 15 [Ὁ] ονσοὰ, 

22. Ῥιαίοβϑασου ; οσ, {86 ΟὐΒρ6] Ηϊβίοσυ, ἔγοιῃ 186 Τοχύ οὗ [86 ΕΟῸΓ 
Ἐν δηρο] 188, ἰἢ ἃ σοηποοίοα ϑδουῖθθ. ὙΠ Νοῖθβ οὐ 104] Δα ΘΧΡΙΔΗΔΊΟΓΥ, 
Ὀγ Βοροσί ΤΉΟΜϑΟΝ. ἘΔ ΠὈυΓΡῊ δπὰ 1 οηάοῃ, 1808. 8νο. 

28. Το ΤΠηϊοα (ΟΒρθ6] ; ογ, Μιηιβίγυ οὗ οὔῦγ Τωογὰ δῃηά ϑδυ! ουῦ «“680}}8 
ΟἸὨγῖβῇ, σου δ η64 ἔγοιι (6 ΝΑΓΤδίϊοηΒ οὗ ἴπ6 ΕῸῸΡ Εὐνδηρο βί8β. ΒΥ ΚΕ. δηὰ 
ΜΟΥ ΑΝ. Ιοπάοη, 1806. 8νο. 

Τηΐβ 15 ἴῃς ἐλέγα οἀϊτίοη οὗὁὨἍ ἃ ὑθῦὺ υϑοῖιϊ 2) αίοδδαγον, ἴοτ βοὴ [6 ποτῖς ᾿ῃ οἴδοῖ 15. ΤΠ 
ἤτβε ἱπιρτγοδδίοη δρροδτορὰ ἴῃ 1782, απὰ ἐπῸ βοοοῃὰ ἴῃ 1786, ὑπάθὺ [86 πδιηβ οὗ [86 ἰδὶθ 
Θηθης ΡἩγειοῖδη Ὧν. Βοροτὶ 1] ]4η. [Ιἐ ῥτοίδεδοβ ἰο ὀχδῖθιὲ {πΠ6 ονθηῖβ οὗ 186 Οοβρεὶ 
ἸνἸβίογυ ἴῃ ἃ σοῃποοῖρά οἰδὶπ οὔ ογάοσ οὗ ϑβιιοσοβϑίοῃ : δη, ὈΥ σοπιθί μη (ἢ6 δοοουηΐίβ.. 
ΟΥ̓ 68ο}} ουδηροίβί, ἰο σοϊδῖθ ἴῃ ἐμοῖσ οὐ ᾿γογὰβ ονογυ ἱποιάθηϊ, νὴ 81} 118 εἰγουτηβίδησεβ, 



ϑεοῖ, 11.} Πατρηιοηῖοϑβ Ὁ ἐδε ἔοιν Οοϑβρείδ. " 1569 

δὲ (Ὁ}} Ἰεπρίῃ. ὙΠ6 ποῖθβ ποῖ δοοοιρϑηυ ἴμ6 σοῦῖς ὅγ ἡ ἀϊοϊουβὶΥ βοϊθοΐθά ; {ΠΟΥ͂ 
τοϊαῖο οἰ ον 10 1π6 τηδῆποβ, ουδίοπιβ, ορπΐοηβ, δηὰ ἐχργοββίοηβ, ργονου δὶ οὐ ΔΙ] ροτῖςαὶ, 
δῖαοης ἴῃ οαοίθγηῃ πδίϊοπβ τῖτθ τ πιο [Π6 βΈΠΟΓΑΙΠΥ ΟΥ̓ τοδάθτβ οδηηοΐ [6 ἰΆτΩΣ ΠἸΑΥ]Υ 
δοαᾳυδιηϊοά. 

24, Α ΒΥΠΟρβ18 οὗ {86 Εουν Ενδηρο 8.8; ΟΥ, 8 σου Η]βίοσυ οὗ ἐδ6 
οοπορρίΐοι, ὈΙΓΈΝ, ἀοσίγίῃθ, παΐγϑο168, ἀθδίμ, γαβσυθοῦοη, ἅπα δβοθηβίοη οὗ 
“768.8 ΟἸγὶβί, ἴῃ [86 σψογαβ οὗ [86 Ενδηρο] 1885. ΒΥ Ομδῦ]θ8Β ΤΉΟΜΒΟΝ. ὅγο. 
ῬὨΣ]Δ 6] ρα, 181δ. 

ΤῊΘ δυῖμον οἵ {Π18 Ηδγιηοην, σγῃοβο: ἐγϑηϑδιϊου οὗ 6 ΟἹὰ Ταεβίδπμεηΐϊ ἔτοτα ἴμ8 ϑερ- 
τυλρὶπε Μεγβίοη 18 ποίϊσθα ἰπ μ". 59. σηργα, Ἵοῃβι θείῃ ἴΠ6 Οοβρεὶβ 85 πρϑιηοῖτβ οὗ τὸ- 
τράσκαθα ἐπιηρ8 βαϊὰ δηὰ ἀσπθ ὕγ ΨΦεβὺς ΟἸτσῖ, μ88 Ποῦ δττδαηρθά (πθπὶ δεσογάϊηρ ἴο 
εἰιὸ ἀδίοβ, ρίδοθβ δηὰ οἰγουτηβίδηοοβ, τ ῃιοῖ 6 ἔουπαὰ ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ ταθητοηθα ἴῃ ἴΠ6 βενοταὶ 
ΟοβρεοῖϊβΌ. Ἧς [5 οπιρὶογοὰ α [ἰογαὶ ἐγαπβιαίϊοη οὔ {6 ὑυϑσὺ ποτὰβ οἵ 106 ουδηρο] 55, 
σίου ΘΠΥ ΟΠ βϑῖοι οὐ δά αἰ τοη, Ἔχοορίϊηρ παῖ 6 [45 ἰπβογίθα Ὄχρ δηδίοπβ οὗὁἨ ρεοι ϊαγ 
ΡΏγαβοα δηὰ ᾿θομηΐοδὶ ἰδγῖὴς Ὀαΐνγθθη Ὀγαοκείβ [ 1. [Ιἐ ἰ8 ΨΘΓΥ ταβρθοίαοὶν οχοοιρὰ ; 
δηά δὲ ἴπ6 δῃὰ ἐϊογα ἀτὸ ΠΑ͂Υ ραροβ οὔ ποΐεϑ, οἰ ἰεΕνγ Ἔχρ] ηδίοτυ οὔ ἔμ πιδθποῖβ ἐπὰ οσυδίοπιϑ 
οὗ τς εν. 

25. Απ ΗδγοηΥ οὗ (π6 Εὐυγ (ἀ08ρ6]8 ; ΟΥ, ἃ 86 γ165 οὗ [86 ΝΑΡΓΔΙν6Β οὗ 
14 Ενδηρο] }δΐβ, 80 οοἸ]δοίοθα δπὰ ἀϊβροβοα δ8 ἴο Ὀσίηρ [Π6 8016 ᾿Ἰηἴο ὁΠ6 
Τορυϊαν τοϊαίίοη ; πιὰ Νοίδβ, βοθοϊθα ἔγοτη σαγίουβ δα μογΒ. ΒΥ Φοδπ 
ΟΗΑΜΒΕΒΒ. [ΙΟπάοῃ, 1818. 8νο. 

26. Α ΟΠγομοϊορίοαὶ Η]βίουυ οὗ οὰσς 1 οσᾷ δπα ϑανίουγ 6808 Ο σιβί, ἔγοση 
[86 οομρουπάδα τοχίβ οὗ {[π6 Εουγ ΗΟΙΥ Ενϑηρο 1818; οὐ, 1πΠ6 ΕἸ ρΡ}181} Π]18- 
το ΒΒΆΓΟΙ ; 1 ἃ τὴ} οὗ {Π0 ΗοΪγ 1,4η4, Ἔχρ᾽παίοσυ Νοίθϑ, δῃα Π]βύγ [0 Ή8, 
ἔγοπι Ἰαΐθ οὐ θηΐαὶ ἐγαυθ]]ουβ ΔΠῚ ΧΑΌὈΣΠ10Δ] ἩΤΙ ΓΟΓΒ, ὅζ6. ὅ6. ΒΥ ἴμ6 Βδν. 
ΒΕ. ΥΔΕΝΕΕ. Βαίῃ δπὰ 1,ομάοη, 1819. 8νο. 

27. Οοποοτάδηοα ἀθ Θυδίτοε Εὐνδηρέβίθβ, βυϊνδῃί "ΟὉγάγο ἀθ ΜΠΊΟΘΒΔ6]18. 
ῬΑΓΙΊΒ, 1828. 1 21ηο. 

ΤῊΉ15, 10 15 Βα Ἰονοά, 15 ἐΠ6 ΟὨΪΥ ἀοίδοροα Πδγιηοηγ οὗ {ΠῸ Οοεροὶβ οχίαπὶ ἴῃ τπ6 Ετοπ ἢ 
Ἰδηριαρσο: 1 15 ἀγα ῸΡ ΔΡΤΘΟΔΌΪΥ το ἴπ οτάοσ οὔ Μ|οΐ86}15 ἴῃ ΠΪ5 ΠΑΥΙΠΟΠΥ ΟΥ ἴ40]6 οὔ 
ςοηίοηῖβ ἴ0 ἴΠ6 ἔὉΓ ὀνδηρο} 1518, τν ὨΙΟὮ ἔΌστ8 ρδτὶ οὗ ἷβ ἱηιγοἀποίοη το {Π6 Νονν Τ οβίδτηρθηΐ, 
(οἱ. 11. ΡΡ.[49--38. οὗ ΒίβΠοΡ Μαγβἢ᾽ 5 Ερ]15}} ἰγδπβι διίοῃ ; οσ νοἱ]. 11}, ρΗ. 58--93. οὗ Μ. Οῃεπο- 
νἱὸγοβ Ετοποῦ ἰγδηβ]δίίοη.) ὍὉΠο τοΐ8] ἀρβθῆσα οὗἉ ἃ ἰδῦ]6 οὗἁἨ σοῃίθηϊβ, οὐὁ δυφῃ οὔ ἔπα 5ιιπη- 
ταϑγὶο5 οὗ [6 σοῃίοηίβ ρίνθη ἴο θοῦ βϑοϊίίοῃ Ὁ Μ|]ςἢ 4618, σΥΘΘΙ]Υ 6550 }5 {ἰἸ6 ἘΠ ΠΥ οὗἉ {Π15 
γοΐϊυτηο 85 ἃ θοοῖς οὗ σοΐδγθηοα τὸ ἴμ6 Ετσοηςἢ γοδάοσ. 

28. Τα Μοποίθββδγοῃ ; οἵ", {Π6 σοβρ6ὶ Ηϊβίοσυ, δοοοτάϊηρ ἴο {86 ΕουΣ 
Ἐν Δ ρ 1808, ΠΑΓΤΔΟἢ 564 Δ Πα] ΟὨΓΟΠΟΪΟΡΊΘΑΙΥ ἀγταηροθά, ᾿η ἃ πον ΤΓΔΠβ᾽ίΐοη 
ἔγοπι ἴῃς Τοχί οἵ σίθβραςι. Βγ 186 Βον. Φοΐη 5. ΤΉΟΜΡΒΟΝ. Βαϊ ἔμπηοσο, 
1829. 8ὅνο. 

29. ὥὄπορβ18 Εἰνδηροιοσατῃ Μαίμοὶ, Ματγοὶ οἱ 1.686, οὐτῃ Φοδπηΐβ Ροτῖ- 
οΟΡἱ8Β ῬΆΓΆ116118. Τοχίαμη οΧ ογάϊηθ (ἀστιθβθϑ οι ἀϊδρογιϊ πὶ, ουτὰ νατία 
δουρίαχα βοϊθοῖα, θα Μδυγ 8 ΒΠΟΕΡΙΘΕΕ. ΗΔ4]118 ϑαχοόπαηι, 1829. ΕΟ 
Δΐοσα, οι δίϊοσ. Η8118 ϑαχοηῖπηι, 1840. 8νο. 

Α οοτητηοάϊουβ 5Υπορϑὶ5 ΟΥ̓ ἴ6 ἤτγβε (το σοβροὶβ. Τῇὰ ογάοσ οὔ Ὦγν. Οὐοβραοὴ (866 
Νο. 19. Ρ. 157.) 15 (Ο]] ον δὰ ἴῃ τπ6 ἀϊδροβίε(ίοι οὗ {π6 ἰοχὲ : θυ [Π6 5Υῃορϑβὶβ 1186} 5 ἀἰν  ἀεα 
ἰηῖο εἰχ ραγίβ, δἴζου ἴῃ ρ]δη οὔ [)6 οϊίε δὰ 1{,}εἶκο. ΤὮ βυχητηαγίοβ οὗ οοπίοπίβ ῥΓο- 
ἤχοά ἴο δϑςῇ βθοῖοη ἅγ6 ὑυ παρα ΠΥ ἴακοπ ἴσο Ὁγ. παρ᾽ βὶ οὐ εἰςαὶ οἀϊ του, Οὐτοαὶ ρϑίῃς 
μανα ὕδοη θεβίουγοα ὁπ ἔπ6 ρυποίυδέϊοη οΥ̓Ὦ (Π:3 τνοσῖς, {π6 ἘΥρορτγαρῃΐῖοδὶ ὀχοουζίοη οἵ ψ Ὡς ἢ 
δ ὙΘΥΥ πορῖ. 

80. υδίυον Ενδηρο)ίογταμα ΤΆθα]: ϑγηορίϊοβ «᾽υχίδ ΓΔΙΟΠ65 ἰθΙΡΟΓῚΒ 
αυοδα ἤσεὶ ρούυϊδ σοιμροβιῖῦ, δηπηοίδε οη θυΒα 116 6χ ρογροίιια βϑοῦϊομυσῃ 
ΒΙΠρΡΌΪΑγασα ΟΟ]]αἰϊοπο 1Δβίγαχι!, Ηδησίουβ ΝΙΟΒοίαδυβ Οσάῦβεν. Ηδαηΐς, 
1829. ὅνο. 

Νο ραζγὶ οὔ με Οτεοῖς ἰοχὶ ἰ5 ργϊποὰ ἴῃ {π|5 τσοτῖς, ἴῃ τ Βοἢ 1Π6 δυΐμον μ85 ἐδίζθῃ βἰπρυΐαῦ 
Ῥαΐηβ ἴῃ δαἀ)υκεηνσ [Π6 ογάοτ οὗ ουθῃΐβ, ἔγοτῃ ἃ ταϊηιο δηὰ Ἰαϊγογίουβ οΟ]]διϊου οὗἉ 1[Π 8 ῥδγδὶ]οὶ 
Ῥδεβᾶρθβ ἴῃ [Ππ6 ἴΌῸΣ Θνδηρο] 155. 

31. Ἡδγτλοπῖα ΕὐνΔηρΌ]Οἃ ; βῖνο, Θυδίαος Ενδηρο]α Οσοο, ΡγῸ θη ροΓ 8 



160 ᾿ ατγηιοηΐεδ οὕ ἐλε ον Οοϑβρείϑ. [ὃῬαγὶ 1. Οἷι. 1. 

οἵ ΤΟΡΓΌΠι ΒΟΥΪΘ ἴῃ ραγίθβ αυΐηαπα ἀϊδίτ θυΐα. ἘΝΙα1 Εἄναγάυβ (ΟἘΕΒΊΤΕΙΙ, 
ΑΜ. Οχοηὶὶ, 1880. ϑνο. ϑεοοῃά οἀϊέοη, 1834. Ταϊγὰ οαϊίοη, 1840. 

81". ῬΊΒβου Δ 0 ἢ8 ἀροπ ἴπ6 ῬΥηοΙΡ]68 ἀηα Ατὐτδηρθιηθπί οὗ 8 ΠΔΥΠΟΗΥ 
οὗ [86 οΒρο]8. ΒΥ (μ6 Βδν. ἀναγ σβεβνει, Μ.Α. Οχέογα, 1880. 
8 γο]8. ϑνο. ϑυρρ[οπιθηίασυ ᾿᾿ββογίδίϊομβ. Οχίογά, 1884. ϑ8νο. ϑϑϑοοπᾶ 
οἀϊπίοη, Οχίογά, 1837. ὅ νοἱβ. 8νο. 

915, Ῥγοϊθροιίθηδ δα Ηδττηομίδιη Εν δηρΘ]Ἰοτὰ : βῖὶν 6 ἀ6 ῬΥΪΠΊΔΥ 118 ΠΟΙ- 
μ0}}18 δὰ ΟἸγοποϊορίδμι Εν ηρ 6] τὰ βροοίαητυβ Πἰββογίαυομθθ υδίμογ. 
᾿Αοροράυπί ΑΙ ΠΑΡ ὅδοσι 80 δῇ. Α. Οἢ. Ν. 1611 υϑαυ6 δὰ 94, ἱπ 8Π}18 6Χ- 
Ρϑη518, Ταῦυ] ΧΧ ΧΙ, ΝΟοΙΘὨΙΆΓΌΙΩ ΔηΠὶ δὅδοῦὶ ΤΆΡΌΪα ϑυπορίοςω ΥἹ. 
ΟΠαγδοίοσαμη Μοηβίπτη ΔΠΠῚ 5΄' ΟΣ ΤΆθι]α (θη 6ΓᾺ}18 1. Αὐοίοτα αν γὰο 
ΟἜΕΒΨΕΙΙ, 5'΄.ΤΙΡ. Οτχοηὶὶ, 1840. 8νο. 

ΤῊο ἤωπαάατηρηΐαὶ ρῥγϊηςΐ 168 οὗ Μῖσ. σοββυ οὶ} 8 Ηδυτθοην τὸ, 1. Τμδὲ {πὸ γα 1451 
Οὐοβρεῖβ ἀγα σϑρυΐαγ σοπιροβιτοῃβ; 2. Τμδὶ 5ι. Μδιιμονν ας Οοβρεαὶ 15 ῬΑΓΕΥ τορυΐαῦ δηὰ 
Ρατον ἰγγοχυϊαῦ; 8. ΤΏδι οδοῇ οὗ ἴπ6 ΟΟ5ρ6}5 γγαβ8 γι ἐἴθπ ἢ 1Π6 ογάθγ ἴῃ τ] ἢ 1ἴ κἰδηαξ ; 
4. Τμαὶ [Πη6 Οο506]5 Ἰα5ὲ τυιτίθη, ἸΏ ΘΟΥΟΤῪ ᾿ῃΞΆ 66, γΘ.Θ ΒΌΡΡΙοΙηθη(8] ἴο {Π6 Ῥτῖογ σοβροΐϑβ. 
“ Ἡϊς Ἡδγπιοῦν ἔοτηβ Ὀυϊ 4 ροτίίοῃ οὗ {πῸ νδ] μαῖα οὐ 1ς 4] ἀρραγαῖυβ, Ὠ1ο ἢ ἢ6 Πα5 οοη- 
βιγυοϊοὰ ἴον ἴπΠ6 Ὀθηθί οὗ πὰ ογἰ τς 4] κι ἀφηΐ; 8η4, ἰδίκθῃ ἐοσοίποῦ τ} {Π6 ΤΠ) 5βογίδιοης, 
τ μι }} δπϑΌ]Ὲ {Π6 τοδάθῦ ἴο τῆδῖκα ΠΙἰτη 56} σηδϑῖοῦ οἵ ἴπΠ6 σῆο]6 ταηρο οὗὨ ἸπαΌΙΓΥ το αιηρ ἴο 
πὸ σὨγοποίομυ οὗ ἐπ Νὲν Ταοβίδιηοηΐϊ, δηα ἰμ6 5Βἰγιισῖισα δηὰ οοϊηροβιζοῃ οὗἩ 186 ο5ρε]8." 
(Εοϊοοῖῖς Πονίονν ἴον Ζ79υηο, 1853, νο]. 1χ.ν» [τὰ 5ου165, ἢ. 313.) [Ια ἴδ {πϊτά οὐἀπίοη οἶ 
Μ τ, Ογοβϑννο}} 5 εἰδθοσαῖα Ηδεσιοην, ἴμ6 Αοἰβ οὗ [86 Αροβὶ]θϑ σγὸ ῥυϊπίοὰ ἴῃ Οτρεκ, δπὰ 
ἀττδηροὰ ἴῃ σῃτοποϊορὶςαὶ ογάογ. : 

82. Α ΗδιοηΥ οἵ [86 Εου (ἀοΒρο6]8 ἴῃ 1π6 ΕἸΏΡΊ 8}: Δυ ΠΟΥ 86 γνοίη, 
ΑΥΓΔηρΡΟα δορογάϊπρ ἴο ἀὐτθβϑυ76}}} 8 ““ ΗἩδγπλοηΐα Εν ρο 1οα ἢ ἴῃ τροῖ, ψΊῈ 
ΤΟίογΘ πο 8 [0 [18 Π᾿ββου Δ .}100.8 Οἡ [86 88π|6. ΒΥ ΚΕ. ΜΊΜΡΕΙΒ8. Ιπάοη, 
1838. 8νο. 

Α πΘΟΟΒΒΑΤΥ σοτηραπίοῃ ἴο Μῖγ. γοβον ἢ] 8 οἰαρογαῖθ υνογίςβ. 

838. Α Ηδγιηοηῦ οὗ [μ6 ΕὈῸΣ (ἀ08ρ6]5, ἰουπάρα οα {86 δγγδηρεπιθηΐ οὗ 
[16 Ηδτγιποηΐα Ενδηρο] ὁ Ὁγ [86 ον. Εαπαγὰ σον 6}}. 18 (86 ῬΓΥΔΟΏΟΑΙ 
Ἐοῆδοίοπ5 οὗ Ὁγ. θοαάταρθ. ΒΥ {μ6 ἔδυ. Ἐ. ΒΙΟΚΕΆΒΤΕΤΗ. [ΠΟπάοῃ, 
1882. Ἰ2τοο. 

84, ΤΟ ΕουΡ (ἀοΒρ618, οχ μι δι 6 8248 ομθ δοῃι πυρὰ Ναγγαῖνθ, ὈῪ δῇ 
ΔΥΓΔΏΡοΙηΘηΐ οὗὨ [Π6]Γ σοπίθηϊβ ἴῃ ΡΆΓΆ116] σο]αλη8, Δοοογάϊηρ (ὁ ἴΠ6 ἀπ 
ογᾶδγ οὗ ὀθνθηΐβ γθοοσάθᾷ, Βγ {μ6 Βδν. Ο. Οσβεευ, Β..4. Τπάοῃ. [1884.] 
4ϊ{ο. 

ΤΏε δἀνδηΐδροβ πο (18 υπαββυπγΐησ Ὀὰ8 ΠΟΘΙ ἐχοουξοα νο]ιιπλθ ρΟβ865568, ἀγα βίδι θα 
ἰο ὕὲ (Π6 0] ον ηρ : --- 1. [Ὁ Ἔχ 0118 δὲ ομο νἱονν ἴμΠ6 το] Βἰβίοτυ οὐ «655 ΟΠ γῖβε, ψ Ὡς 
τηυβὲ Οἴογυγιβο θ6 ςΟἸ]Θοϊοα πὰ ἔουσ δοραγαῖθ βουγοοβ; 2. [ἰ ἀϊδεϊηρυ ΐθηθβ (ἢ6 ῥαγιϊου ὰσ 
Ῥογίϊοῃβ σοηίτγιδιιοα Ὀγ οδοῇ δνδηρο δὲ ἐοιναγάὰβ τηακὶηρ υΡ ἴμ6 σγῃμοἷα ὨϊδίοτΥ ; 8. [τ Ὀτίηρβ 
ὉΠΟΥ͂ ΟΠ ρΑαΓ80 {86 νΑσΊοΥ ἰπ βἰδίοιχθης, τ Ὠϊοἢ [Π6 ονδηρο ϑῖ5 δαορῖ, ἰῃ γοοογάϊηρσ ἐπα 
581Ὼ6 ἘΓΑΠ5ΔΟΓΟη5, τὶ που 186 τοῦ] οΥἁ τυγηϊηρ ΘΟΠΕΙ 041} ἔγοτα ζοβροὶ ἴὸ μοβροὶ, οσ ἐπ 
ἀοἰαν οὗ ἐγαηβοσὶ ίηρ ράγα 6] ρϑββαροβ ἴογ ἴΠ6 σοηνοηΐθηοο οὗ ιχῖδ- Ροβι(ἰοη. 

8δ. Α Ἠαδγοηγ οὗ (μ6 (ἀοβροὶβ ἴῃ ασϑοκ, ἱπ [86 φἜΠΟΓΑΙ οχᾶδ οὗ 1,6 
ΟἸοσο πὰ Νοινοοπιθ, τὶ ἢ ΝΟΥΤΟΟΙΘ 5 ΝΟοῖδΒβ; ρῥγϊηϊοα ἔσγοτῃ {π6 ἰοχί δπὰ 
1 {ΓΠ6 ναγίοιιδ Σοδα πρθ οἵ πδρρθ. Τλδ6 ΝΠΟ]6 στον 864, δηά [Π6 ατοοκ 
ἰοχύ ὩΘΨῚΥ ἀτγδηρθά. δ Εαναγὰ ἤοΟΒΙΝΒΟΝ, 0)... Απάονονς [Μδββᾶ- 
Οἰνυβοι(5], 1884. 8νο. ᾿ 

ῃ {Π18 νοϊππιθ, {Π6 σθποσαὶ ογὰοσ οὗ 1.6 ΟἹοσο δὰ Ατοῖθῖβῃορ Νοποοπῖο (Νο. 15. 
Ρ. 156.) 15 Ὀ]Π]οσοα ἴῃ ἐς ἀϊνίϑιομβ, 45 Ὀοϊπρ ὑρο ἔμ τ ποῖος ἰπαϊςοίοιι, απ 4150 88 
Βεϊηρ ἴδιαν ἴἰο τΠ6 στοαί Ῥοὰν οὗ ἐποοϊορίδηβ. [Ι͂ἢ τῃ6 βροςΐδὶ δυγδηροπιθηὶ οὗ ἴΠπ6 
ἰοχὶ οὗἨἩ {π6 ονδηρο] !εῖ5, 1πΠ6 ᾿τὶποῖρ]6 δαοριοὰ ἰ5 τπδὶ οἵ Ποεάϊζοτ, ἴῃ Πὶβ ϑυπορϑὶς οὐ {Π6 
ἤγβὲ ΠΣ Οοβθροὶ8. (Νο. 29, ρ. 159.) Ὅὕὴηὲ σβοὶο οὗ Ασομθΐθμορ Νοινοοπηθ᾽β ποῖθβ ἰβ 
ΤΟΙΔΙηΘ66. 

86. Α ΗδιτοηΥ οὗ (Π6 ΕὐὰΣ (ἀ05ρ618 ἴῃ ἀτοοῖκ, δοοογάϊπρ [0 {π6 ἰοχί οὗ 
Ηδδη ; ΠΟΥ ΔΥτδηροα, τ} ἜΧρ]δηδίοσυ Νοίθβ. ΒΥ Εἀναγά ΕΟΒΙΝΒΟΝ, 
11). 11... Βοβίοη [Μαββδομυβοίί8), 1845. 8νο. 



ϑεοῖ. Π.1 Ἡατηιοηῖοδ ΟΥ᾽ ἐδ ἔομν Οοδρεΐξ. 161] 

ΤΗῖ5 ΒοδῸ ἢν τὶ πιο πσοσῦῖς 15 τ ΠΟΪΎῪ ἃ πον Ηδγίοηγ, π6 δυγδηβοιηοπὶ οὐ ὑῃ] ἢ 
αἰ βδτς ἴθ βθνεγαὶ ᾿πηρογίδης ραγίϊουϊατς ἔγοπι {παΐ οὐὨἨἮ ΔΏγ ρῥτανίουβ Ηδγιηοην, ρϑγι οι ΑΓ 
ἴῃ τ86 ροτίΐοῃβ τοϊδεϊρ ἴο [πε ἱπίεσγναὶ οὔ εἰπλ6 μβεΐϊσγοοῃ οὖσ [οσα δ ̓δϑὲ δεγίνδὶ δὲ ΘΓ βδ] θῖι 
δηὰ τῃ6 ργθοθαϊηρ ἔραϑι οὗ ἴμ6 Ταρογηδοῖοβ, ὍΤμὸ ποῖοβ ὀχρίαἱη ναγίουβ οὨσοποϊορὶςαὶ δηὰ 
οἴδοσ ἀμ Ὁ] 1165, νοῦ Πάνὸ ρογρί χα ἔοστηθσ σοπιρι]οτε οὗ Ἡδγιηοπῖος. ὙΠ τοραγά ἴο ἐπα 
ἀυτγαῖίου οὗἩ ΟΠ τῖβι᾽ 5 ταϊηϊϑίγγ, [)γ5. Ἐοδίπβοη δάορίβ ἴπ6 ορίπΐοη {πὲ 1ξ ἱποϊμἀφὰ ἔοιιγ ρμδ858- 
ΟΥΘΓβ, ΟΓ ἀθουϊΐ ἴῃγΘΘ γὙθ 75 δηἀ 5βὶχ τηοῃἴη8. Ὑπουρῇ ἢ ['85 ῃοΐ πορ]οοϊοα τῃ6 ςὨΓΟΠΟΪοΟρΊοΔΙ 
οτάεον οἵ ὄονθηΐβ, μ6 [85 οἰ θεν (ἀπά βιυιοσοββι} } γ} αἰτηθαὰ ἴο “ Ὀ]δοα βἰὰθ ὈΥ͂ 5]ά6 {6 ἀϊ ἔδγοπι 
παγγαῖϊνος οὗἨ [6 βδτὴθ δνϑηΐβ 'π ἂῃ οτάϑγ σῇῃϊοὶὶ τᾶν δὲ ἰθαϑὶ "6 τοζαγάθα 88 ἃ ρτοῦδῦ]ο 
οὔθ." [Ι1 ἀοἰηρ {δϊ8, Π6ὸ 45 ὀχβι θὰ {Π6 Ἰορίεἰπλδῖθ 868 οὗ 6 Ηδγγηοπυ, δηὰ ἢδ85 δοοοτὴ- 
Ῥ᾿ἰϑῃδά 16 ᾿πιρογίδηξ ἐπτοοίοϊὰ οδ]οςεῖ, νῖζ. 1. ΤῸ τιδῖς {π6 δνδηρο! βὶβ ἐπ ῖγ ον Ὀοβὶ ἴῃς 
τογργοίουβ ; 2. ΤῸ βῆουν ον γοπάθγ[ Ὁ} } } Βυρρ]θιηθηι8] ἴο οδοῖ οἴπον ΠΟῪ ὅγθ, ἴῃ ταϊηΐθ 
85 Ὑ6]1 85 ἰῃ ἱτηρογίδηξ ρδγι οι ]αγβ; δηὰ ἴυ5, 8. Τὸ ὑτγίς οὐἱ ἔν δἤά οἰ οανὶΥ τπ6 ἔμη- 
ἀδηλθηῖ8} σμδγδοίου 861. 5 ΟΥ̓́ΈΠΟΙΓ [Θ5ΕΙΠΔΟΠΥ, --- ΠΣ 1η ἀἰνογβιιυ. 

837. Βγμορβὶ8 "δίυου Εὐνδηρϑίϊογσυη ατοο-[ δίϊπα. Εχθῖθοὶ Ταχίυμα 
Οομιρ] υΐδηβαπι ουτὰ γ8Γ118 Ἔχ οοἸ]δοϊΐοης Ποραγιὶ ϑίθρμϑηὶ, Ομ γ. Εν. ΜΙ δὶ, 
0.046. ατΙοΒΌΔοἢ, 4. Μ. Αὐρ. 8. Π01Ζ, ἂἊ (Ὁ. 1δομιηδηη, Ἰθοιοπ θ8, οἵ 
Μαυϊραίαιη Ὑ δγβίοποιῃ 1] ἤδη, 5110] αποίδιηααθ Ηαγιποπίδπι 1,αἰηαπι. ἘΣ 
ε΄. Α. ΕΟΤΕΕΜΌΝΟΥ. αββαυὶ, 1835. 8ὅνο. 

38. Α ΗδνΟΩΥ ; Οὗ, Κ'ΥΠΟρίο8] Αὐγδηρσοιηθηῦ οὗἁἩὨ 86 (ἀο8ρ6]8, ἐουηοά 
ὍΡΟΙ [6 τηοϑὲ δηϊτθηΐ Ορὶ πο ταβρθοίϊῃρ ἴπ6 ἀπγαίίοη οὗ οὐγ βαυϊουγ Β 
ΜΙηϊβίσυ, πὰ ὌχἸ δἰ τ ηρ᾽ [Ππ6 8 οοοββίοι οὗ δνθηἶβ ἴῃ οἷοβα δοοογάδησα τ] 
{16 ογάδσ οὗ {π6 ὕνχο Αροβίο]οδὶ Ενδησο] 85: τ Τββογίδιοπβ, Νοίθβ, 
δηα ΤᾺ0]168. Βγ 1δῃηὺ ΟΑΔΕΡΕΝΤΕΕ, 1[.1,͵]0. Βγῖβίοὶ, 1886. ϑδεοομα Ἐδ᾽!οη, 
1888. 8νο. 

ΤῊς ἢτβι δἀὐϊίοη αὗ 1Π}5 ἘΠ ρ] 15} Ἡδιτθοπυ τᾶ8 ρῥγὶπίοα βοΐ οὶν ἔοσ [πὸ βῸ βου θοΓβ ἴο 115 
Ῥυλ]ϊοδίίαπ, ἔογ σσοπι ἴΠ6 πγοβὶ στηδίθυ δὶ δ᾽ ἰϑγαϊίοῃς, ἂς. 1π [Π6 βοσοηα ρα Ἰο ἢ ΟΥΘ δορδγαῖοὶ ν᾽ 
Ρτγϊπίθὰ, ΤὍῆο ἰοχὲ ἷ5, ἔου {πὸ τηοϑβί ρασγί, ἃ ποὶν δηὰ οἷοβα ἰγαπϑίδιϊοη οὗ τη οτὶ ρίπαὶ Οσοοκ : 
1Π6 ᾿σοηςσίβο Πποῖθβ τὰ δυο 8485 ἴῃο παιγαίίοη οὐ ἴη6 τοηθσογῖηρ τοαυῖγοα, Ὑη6 δυῖμοσ 
δάοριβ 1π6 νῖϑυνν δηϊογίαϊποὰ Ὺ πὰ ογηϊπθης οὐ εἰς, [)τ. Βομ]ον, νἱζ. : ὙΠδΑὶ οὐν ϑανιου τ 8 
Μιηϊςιτυ οοπεηιιοα δοσιοίῃιηρ θαγοπὰ ἐϊσο Ῥϑββοόνθῦβ, ἰπδΐ 15, ὁπ 6 ὑγῃο]6 γϑαγ δηὰ μραᾶτί οὗἁ 
ἵνο οἴμοσβ. Ετοῖῃ Βοῃίίΐου 1Π15 ορὶηϊοη τᾶ σοτησηπιοδίοα ἴο Βιβιορ ἤμδτγο, δπὰ ὕγ Πἰτα 
ἴο Μσ, Μδῃῃη, πιδϑίογ οὗ 86 (μαγῖογ- Ηουβο, γῆοὸ ποῖ οὐἱν ἀοἴοπαρα 11 Ἰῃ 18 Εββδν οἷ 1Π6 
ΓΘ γαῖ οὗ πε Βιγῖἢ δὰ θα οὗ (Ἰιγῖσι (Ἰυομάοῃ, 1733, 8νο, ἀπὰ ἴῃ 1 ατη, ἰὰ 1742, 
8ν0)}, Ρυΐϊ 4530 σοπείγιιςϊρα 4 (ῃγοποϊορίςα! Αττδησοιηδηΐ οὗἩ ἴῃ6 Οοβροῖ- ΗΙςΙΟΥΥ ἀροῃ 1818 
Ῥτϊηςί ρα; Ὁροη ψῃ οὶ Ὠγ. Ῥυίθβε ου ἔοτιηθα ἢϊ5 Οτοοὶς απὰ ΕΠ 5; Ηδγτηοπίθβ, οὗ τ ϊοῃ ἃ 
ΠοΙϊοΘ 15 ρίγθη 'ἢ Νοϑβ. 17. δηὰ 18. ἢ. 157. Ὑῆα βαπις Ορ᾽ πίοη ἄρρθδῦϑβ ἴο ἤανε Ὀθθὴ δἀορίοἀ ὑγ 
1Πς ἰαῖο Ἰρατηοά Πορίυβ Ὠινιην Ῥτοίδββον, Ὦτ. Βιετγίοη, οὗἉ Οχίογά, ἴῃ Π15 Ποοῖατος οὐ 1Π6 
ἘΣ ςοἰοβιαοῦοαὶ Η ἰϑίοσυ οὐ ἴῃς Εἴἶγδὶ σοπίυσΥ (ρ. 19.) ὙὍηα ὀχοϊυβῖνα ροου]δτν οὗἩ Ὦγ. 
Οδγροηῖοτβ ἀσγδηροιηοπῖ 18, [πΠαὶ ἢΪβ ΕΠ ΔΥΙΉΟΌΥ 15 ἔγαιηοα ἀρο Π6 ροβιτίοη, (παὶ ἴΠ6 μδ58- 
ΟΥ̓ΟΥ τΤοΐεγγοα ἴο ἴῃ Ψ0ἢ}π νὶ. 4. νγδ8 {ἰαῖ αἴ ἘΠ σῇ οἷν 1οτὰ 88 στυςϊῆο, ΗἰἸ85 ΤΠΘΟΤΥ ἰ5 
Ἄοοηοίβοϊγ, Ὀυΐ ἰοπηροταΐοὶγ οοηϊτονοσίοα ἴῃ ἴπὸ Εο]οςτὶς Ενίον ἴον Οοἰοθοτ, 1839, ΡΡ. 510--- 
5185. Ὧγ. Ὁ. [ᾶὲ8 ρῥτοῆβχοά ἰο [8 Εϊδυθοηυ ἴοι οἰαδογαῖα Ὠοβοτίδιϊοηβ: 1. Οη ἴΠ6 
Βυγαῖίοη οὗ οἷν ϑανίοιιτ 8 Μ|ηϊβίτυ ; 2. Οπ τἶἰ6 βἰγυσίωυγα οὗὁἩ ἴ[Π6 ἤγδε {Πγοὺ (σοβροὶς ἴῃ 
τοϊδίϊοη ἴο 16 βυςοοββίοη οὗ Ὄυθηῖβ ἴῃ οἱἱγ 1οτὰ᾽β πη ΠΙβίγυ ; 85. ἡ ἴμο Ῥο σαὶ δηθὰ Οοο- 
ταρ 64] βίαια οὗἨἩ Ῥα]οβεῖπο δὲ ἴπ 6 ροσὶοὰ οὗ ουῦ 1 οτα β τηϊηϊβῖγν, σι νὴ ηρ ἃ ἀθ5οι ρῖϊνα ΒΌΓΥΘΥ 
οὗ τΠ6 αἰπιτιοῖα 'ῃ ν ἰσ Π6 τοι θα οσ ἠουγπογοά ; δηὰ 4. Οἷι {πῸ βιισοοββίοη οὗ ὀνθηῖβ γο- 
ςογάρα ἴῃ τῃ6 Οοβροῖβ, σιν δῇ ουτ]πα νἱονν οὗ οὖ ϑδανίουγ 5 ΠΠΪ ὨΙΒῖσΥ. ἜΠ6θ6 αἰδβογίδ- 
τἰοπβ, ἢ 4 βοϊβοίίοη οὗ ποῖδθϑβ ἔτοτη 6 ρρϑῃάϊχ ἴο {πὸ Ηδστιηοῦυ, ἀηα ἃ ἰδουϊατ νἱοῖν οὗὮ 
ἴη6 ϑγπορίϊςαὶ! δγγδηρσογηθηΐ, Ἰγογα δι: Ὀ5θα ΘΕ Υ ΡῸ ] Βῃθα ἴῃ ἃ βοραγαῖθ νοίπτηθ, ἱπειτυ]ρὰ 
“Ὀ᾿ββογίδιοῃ5 οα ἐῃ6 1)υτγδιίου οὔ ουγ ϑανίουτ᾽β Μιπίβίσυ, δπὰ τθ6 ΟὨτομοϊορίςδὶ Ασγάηρο- 
τηθηΐ οὗ τς Οοβρο]- Κοοοτάβ." 1,ομάοῃ, 1886. 8νο. 

89. Α Οατϑοῖς Ηδγηλοηυ οὗἉ [π6 (ο8ρ6]8, 1 Νοῖθ5 ἔοσ [6 86 οὗ δέπαθηίβ 
αὖ {πη6 {Ππϊνογβι 68. ΒΥ {π6 ον. Ε. ΟἜΛΡμαν, Β.. Δ. Τωόπάοῃ, 1836. 4ϊο. 

“ ΤΏΙ5 15 ἃ γοιηδυκ ὈΪΥ παπάβοτηθ απϑτγίο νου] πη6. . . . . . - Με. Ομαρτωδῃ δος Μ|Π|}}} 
ἴοχὲ; δ᾽ ]οῖβ ἴουγ ραββονοῖβ δυηὴὰ τπογοίογο ἴἤγθθ γϑαᾶγβ ἴο Οὐγ 1 οτα 5 τἸ ὨἸβιτυ ; αἰ βοτβ ἔγοτῃ 
βοῖηο οἵ Μγ. στοβνο}} 8 ροβι το η5᾽ (566 ἃ ποίϊςε οὗἁἨ ἢΠὶ8 Ηδγπιοηυ, ἰῃ Νο. 5}. Ρρ. 159, 160.) 
“ὁ δῃὰ ρῖνϑβ γθϑβοῃϑ ἔγοπη Νουνοοτηθ δηὰ ον ῃβοηὰ ; δπά, 85 ἰο {80 Τοσιγσθοίϊοι, 0 ]] ον ὟΥ εβῖ. 
Ἧς [49 ἀτγδηρθά ἃ σοόσκ, νοΐ 18 ὙΟΤῪ σοηγνθηϊθηΐ [ὉΓ δϑοουῖδι Πρ ἴΠ6 νοῦ] ῥδγα]] 6} 5πὶδ 
τιτπουξ ττοῦ ].. ΤΠ ποῖος δον 8 ἀορτθα οὗἩὨ δἰϊθηξίοη δηὰ τη ἀιιβίγυ, ΒΙΡΉΪΥ σγθα!0]6 το 

“ ἐΠὸ δυίπον." (Βε 5 Μαραζῖπο, 70}γ 1886, Ρ. 59.) 

κ0.Α ΗδιτιοηΥῦ οὗ [Π6 (ἀο8ρ6]8, θδΐῃρ' 8 Οοιπραγαίϊνα 1 οὗἉ {Π6 α1ἢ- 
ἔογοηΐ βίαίοιηθηίβ οὗ ἴμη6 ΕὈῸΣ Εν ΔΠρ ] 1515; ΒΟ ΠΡ Ἡ ΠΘΓΘ [ΠΟΥ ΔΡΤΕΘ, Ὑ ΠΘΓΘ 

νΟΙ,. Υ- Μ 
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ΤΏΘΥ ΨΆΓΥ, ἈΠ ὙΠΘΓΘ ΠΥ 8Γ6 5116 ηΐ. Τὸ τ ΠΙΟὮ ἀγὸ δαἀοα [ῃ6 Μαγρῖπαὶ Εδ- 
ἔδγυθηοθβ 1] υδίγαϊϊηρ [π6 ἰοχῖ, 1} Ιπάρχοβ ἀπ ΤΆ0]68. [Βγ ΤΥ ΠΠ]1ατὰ 
ΒΕΝνιΝα.}] Ἰοπάοη, 1886. 121ηο. 

41. Τα. Εὐυν (ἀοΒρο6]85, αυτδηρθα 1π ἃ 86.168 οἵ ΤΑΡΌ]ΑΥ ῬΆΤΆ11618, Οἢ 8 
ΠΟΥ ῥτϊποῖρ]6. [ΒΥ [86 ον. ----- ΟΒΟΣΜΟΝΡΕΚΕΥ, Μ. Α.1] 1οπάοηῃ, 1886. 
ΤΟΥδὶ 8νο. 

Ιῃ {18 δυσαηοιαθπῖ, ὙΠΟ ἔνψο ΟΥ̓́ΤΠΟΓΘ ΟΥ̓δΏρο 1518 βροϑὶς οὐ ἴΠ6 58 π)6 β0 ) 6 ος- ΤΩ ΟΣ, 
τῃοῖν ᾿πμαἀτνιάν4] τοσελτηοηΐοβ δὺο αἱ νὰν οοτηρὶοἰοα ἴῃ 1Π6 ,δᾶτηα ρᾶζθ. [ἢ 16 δῆ  Γ ΠΟΤΕ 
ΘΓ ΔΓ ἀἰβοοιιγβοβ ἴοοῖς ρ]δοα δὲ ἀϊβδγοης ρογιοάβ, ἔπ Ὺ γα ρ]δοθὰ ἱπ ᾿υχίδ- ροβιτοη, 85 νγ6}} 
85 ἰῃ οοηῖοχῇ; Ὀυΐϊ τ ῖτ ἱπάϊοδιίομβ, σῃϊοῖ γοναὶ [Π6 παιγαῖῖνε ἔτομῃ θαὶηρ ἀἰδιατθεὰ. 
ΤὭοβο [Δ ΌυΪΑΓ Ρᾶγ84}16]8 ἀγο ῥτιηξθα τυ} δἰ συ αῦ ποαίῃβββ. 

42. ΤΏ Θοβρϑὶ Ηδτιτηοηϊβοᾶ, ἢ Νοίοθϑ δηᾶ Εἰ ῆθοίοηβ, χρη δίοτγυ, 
Θχρυϊταθηΐαὶ, δηα ργδοῦϊοαὶ, Ομ] οΗγ Ὁγ Αἄδια ΟἸΆγΚο, 1,1... ; ἀγγαηρϑα ἔτοσα 
186 θαβῦ δυϊβου 68. ΒΥ ϑαϊηθθὶ ὔΝΝ. Ιμϑπάοῃ, 1886. ὅνο. 

48..Α ΗδγμοηΥ οὗὨ ἰπ6 (ἀ08ρ618, Δύγδηρϑα [ὉΓ ἀ4}}}γ σϑδάϊηρ {Ὠγουρ] (Π6 
γϑαγ, δοοογάϊηρ ἴο τοβνγ}} 5 Ηδγιηοηϊα Εὐνδηρο]ϊοω ; Ὑ{Π} ΟἾΒΘΓ 1 οστηδίίοη 
οΔ]ου]αίοα ἴο γϑηᾶον ῥγοβίμδθ]α [π6 τοδάϊηρ οὗ {πὸ Νὸπν Τϑίδαθηῖ. ΒΥ [868 
Ἐν. Φοβθυα ΕΑΎΟΘΕΤΥΙ, Α. Β. Ἰοπάοῃ, 1886. 12τ1ηο. 

44, Τα  ββάγοι ; ογ, ἴῃ6 ΗἰἸβίουΥ οὗ οὖῦ Τιογὰᾷ «“689808 ΟἸ γὶβύ, οοιαρ!] θα 
ἔτοῃ {πμ6 ΕΌῸΓ ἀοΒρ618, δοοογάϊηρ ἴο {Π6 δυϊπογιβθα νϑγβίοη. Οχίοσα, 

᾿ 1887. 8νο. 
ΤΠ τηοϊποά δἀορίοα ὉΥ Ῥτοΐδβεου  ϊϊθ ἴῃ ἷβ Οστθοὶς Π᾿δίθδβασοη (Νο. 2]. ". 158. 

δωργα), 15 ΖΘΏΘΓΑΙΥ [Ὁ] ονγοα ἴῃ (ἢ15 ὈΘϑ ΕἸ Ὁ} ῥτϊπιο προσκ; τ Πῖοἢ 8. δβουι θα ἴο {86 
Ἐδν. 7. Ὦ. Μάᾶσβαιρε, Ὦ. (. 1,., δμὰ Ῥυϊῃοῖραὶ οὔ Μαράαδϊθη Ηδ]], Οχίοστάβ. Τῇα ἰοχὶ δηά 
Ῥυποξυδίίοη ἀγο βίσί οι νυ (Πο86 οὗ [Π6 δι μοτβοά νϑγβίοῃ : γοίθγθηοοβ γα σίνεη ἴῃ ἴμ6 τηλγρίη, 
ΘΟ οὁπ6 546, ἴο {π6 ρἷαςο ἔγοσι ὑγῃ!οἢ οδοἢ ραβεαρο 15 ΔΚ; δηά, οἡ ἴῃ6 ορροβίίε 5146, τ. 
ΒΙΑΥ ΠΟΥ Β σϑίδγοποαβ ἴο ἔμ ΟἹά Τοβιαιηθηῖ, δπὰ ἴο {ἰἸὸ Αοἱβ απὰ Εἰ ρ βῖ]65, ἀγθ φοϊ]εςϊθα ἴτοτὰ 
41} τα ἔους Οοβροὶβ. αγίοιιβ γθδάϊησβ ἃσο ρίνθῃ δὲ ἴΠ6 ἔοοϊ οὗ ἴΠ6 ρᾶσο ἔγοταῃ ἴῃ 6 πιοβῖ 
Θϑίοοιηθα ρδγαρὮΓδβθ8. 

45. Ἰ,Θοἴυγ68 Ἔχρ]δπαίοσυ οὗ {πὸ Τί ββάγοη ; οὐ, {π6 Ηἰβίοσυ οὗ ουγ Τωογὰ 
δηὰ ϑανίουγ “6808 ΟἸγῖβί, οο]δοιοα ἔγοτα {π6 ΕΌῸΣ (ἀοΒρ618 ἴπ {Π6 ἔοστα οὗ ἃ 
οοηϊίπυουβ Ναγγαῖϊνο [ΒΥ 86 Βον. 4. Ὁ. Μάσββιρε, Π).0.1.,1 Οχίογα, 
188. 8ὅνο. ἡ 

ΤΠοβα Ἰοοΐωγος ἅτ ἀροϊσηεά ἔον βιυἀρηΐβ, το μανα ποὶῖ μοῦ Ἰθβυγα ΠΟΡ ΟΡροσίιΥ [0 
σΟΠβ.}}} ΤΩΔΩΥ ΘΟΙΩΙη ματος : “ [ΤῸ ΓΟΙΏΔΓΚΒ ΔΓΘ ΤΠΟΤΘ ἴγοαυθηίΥ Θχρ᾽δπαίοσυ δι ἀ6- 
νοϊϊομδ]." ὙὍὉΏΘΥ γα ἀοτγινοα ἔσοπι {Π6 ὑθβὶ δῃά πιοϑί δρρτονϑὰα οοτητπηθηίδίογϑ, δηα 8.6 τηοϑβῖ 
νυ δῦ]. Πεὶρβ ἴο ἴπ6 βευἀοπξ, τῦῃο πΊΔῪ ῥϑτγιιβα οἰἴποῦ ἴμη6 Οστοοκ Τ᾿ αϊοββαγοη οὗ Ῥγοίδββϑδοσ 
Ὑ ΜΙ, οὐ τπ6 ΕΠ] δ Ὠϊαΐοββαγοη, ποιοθα ἰπ ἴπ6 ὑσγθοθάϊηρ ραγαρταρἢ. 

46. ΤΊια (ἀοβρ615 ΟΟἸ]]αΐθα, ργθβθητηρ αὖ οη6 ΥἹΘῪ [π6 σοπουγγοηΐ Τ68- 
ΕΪΠΠΟΩΥ οὗ 1π6 Ενδῃρ]δί8β. ΒΥ ἃ Βαυγιϑβίοσ. οὗ Γλπ00]η 8 Ϊηη. 1 οπάοῃ, 
1848. 8νο. 

Τῆς ἀοβίση οὗὨἉ ἐς ΗΔΥΠΊΟΠΥ 15 ἴο ὀχῃϊοὶς (ἢ 6 γΠο]6 οὗἉ ἴΠ6 ἕουνς σοβροὶβ τ ιιπουΐ ἃ β'ηρὶθ 
ΤΟρ ΕΠ] ΟΏ ΟΥ ΟΥ̓ ΒΒΊΟη, ἀγγδηροὰ ἰῃ ΒΌΟὮ 8 ΤἸΏΔΠΏΘΙ 85 ἴ0 ῥγϑβοηΐ ἴΠ6 σΟΠ ΠΟΙ ττΘηϊ ΘΒ ΕἸΩΟΠΥ͂ 
οὗ ἴμ6 δνδηροὶ βία, τ 1 τοβροοῖ ἴο {μ6 ἔδοί οοηῃϊαϊποα 1η ΤΠΟΙΓ ΒΕνΟΥΔ] πδυσαῖῖνεβ. ΤῈΘ 
σοϊυτηο ἰς θϑδι 1 }}Υ ῥσιηίθα. 

47. ΝΙοοΙαὶ Ανάνοινι για οἱ οοίγιμα 68 ΟἸγ80) οχ ΕΥ̓. Ενδηρο 15018 
ἙοΟἸ]Θοΐα, οὖ 1ῃ τηϑαϊ δ] ταδίθγίδτω δα β'ρ]05 τοί 8 Δηηὶ ἀ168 αἸβίσι αΐδ. 
Τοχίαπι τοοορῃου οὐ ἀρίβ δυχὶΐ Δα αἰ Δι η118 Εἰ. ΥΥ. ὙΥ βίο, Μομδβίθσι 
ΓΜυμπβίον ἱπ Υ Θβίρ 8114], 1844. 12πιο. 

5," [πὶ ρσίνιπρ μα ἴοσγεσοίπα δοοουπηξ οἵ. {π6 Ῥγίπεοιραὶ Ηδιιηοηΐοβ μοῦ Πᾶν Ῥθθπ 
Ῥυθ) 5ηοά, ἐΠ6 Αυΐποτ 48 δηἀρανοιιγοὰ ἔἈΙΪΥ ἴο ἀθθοῦιθο {Π6 ρδη δηά οδ᾽οςῖβ οὗ βδς;}. Το 
ἀἴβου88 ἴῃ6 σοτηραγαῖῖνο τηοσιῖθ οὗ ἴμ6 σῃσοποϊορίοαὶ δγγδημβοιηοηῖς οὗ ἀϊδγθηὶ Ἡδγιηοῃΐθβ 
νοῦ ἀ σραιῖγο ἃ γοἹ πΊο. 
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ΒΕΟΤΙΟΝ 11. 

ΗΑἨΗΜΌΝΙΕΒ ΟΕ ῬΑΒΤΙΟΊΑΗ ΡΑΗΤΒ ΟΕ ΤῊΕ ΕΟῚῈ ΘΟΒΡΕΙ. 

1. Οομγϑαὶ ἹΚΈΝῚ Ηδιτηοηΐα Ῥογροββίομυμη ϑϑηουββί ὶ ϑογνδίοσ!β 7681 
ΟΒσῖβι. Εθουάὶ θα ουγανὶξ, Βπηυ] 6 Ηδτγταοπίδιη Η: βἰογί ΕΒ ϑυστθοιοηὶϑ 
76.88ι ΟἸσιβίῖ, αδὐυβαὰθ βθαπθίασαπη, σοποϊππαν δ Φομδηημθ8 ΗΘΙΙΩΒΠ.Β 
ΒΟΒΆΟΗΤ. Ὑτα]θοι δά ΕΒθηυμα, 1758. Δϊο. 

2. ΤῊο (ἀοβροὶ Ναγγδίνα οὐ μ6 Ῥαββίοῃ οὗ οὖῦ Ἰογὰ ΒαγτηοηἸΖαά : τ] ἢ 
Ἐοβοοϊίοηβ. ΒΥ ἐμ6 Εν. 1βδδς Υ̓ πι1.Μ5, Β. Ὁ. Τοπάοῃ, 184]. 8141} 8νο. 

3. .Α ΗδιτλΟΩΥ πα Εχροβιΐοη οὗὨ οὖν Ὀ]68864 1,ογ δ Ἰαϑὲ ῬΥΌΡΠΘΟΥ ; ἰπ 
ὙΠΟ) [06 ΟΜ ΠΟΙ 168 τπδὺ πᾶν Εἰ μοσίο ρουρίαχθα (ὐοτητηθηϊαΐζογβ δ. 
58 8 Δοἰ ΟΣ Ἔσχρίαπθα. ΒΥ Φόομπη ΕἌννιν, Α.Β. υθ]η, 1882. 8νο. 
Τὴ ῥτίηοῖραὶ ἀεοίζη οὗὨ [Π15 ρυ ]]οϑείοη 15 τὸ ῥῬτονὸ ἰῃδὲ ἴῃς ἀδῖαι!8, τ ΒΙΟ ἢ ἀγα ρίνθη ἴῃ 

Μαδῖϊι. χχῖν, 15--22., Μαγκ χὶλὶ, 14---90., ἀπὰ [μκὲ χχὶ. 20---94., τοῖον ἴὸ ἵτο δυθηίβ, 
ἀἰβέεγοης, ἀϊδιλποῖ, ἀπα ἀϊθίαης ἔγοπι θδο} οἵποσ ; 1π6 οπο, ἴπ6 ἀδβίσγαοτίοη οὔ Ψογυβα!θπι ὈΚ 
ἴῃς Ποπηδῃ8, --- δὴ δνοηῖ Ἰἰοηρ ῥϑϑῖ ; ἴπ6 οἴπον 5}}}} ἕαΐυτο, δηὰ ΠΙΚοΙγ τὸ ὁσοὰυγ αὔουϊ 1Π6 
τοβϊοσγδίίοῃ οὗὨ ἴπε 9ἐνγ8ὲ. στ, Ἑδπηΐη Ἴοοπβίοτβ ἴΠμαὶ 1κοβ δοοουηῖ τοίοσβ ἴο ἴπ6 ἀρβίτιιο- 
τίου οὗ ογυβαίογη Ὀγ Τιΐαβ, ἢ] 6 τηοβα οὗ Δίαιον απὰ Μασ σοίευ ἴο {πὸ βοοοπά δάνοης 
οὗἩ (γιὲ : δπὰ δ ἢδ8 ἀδνοίοα ἱνσσοηϊγ- Ὥγοα ρᾶροβ ἴο ῥγονὸ ἰδὲ ἴῃ6 Δθοπιϊπδίίοη οἵ ἀθεο]α- 
τίου, βροίκθη οὗἩ ὈῪ 1ῃ6 ἔννο ἰδίου θνδηρο] βίβ, 1 ῬΟΡϑτσυ. 

4, ΟΡ βουνδίίοπβ οἡ {π6 Ηἰβίοτυυ οὗ {πὸ Ενϊάθποθβ οὗ {ῃ6 Βδβυγγθοίίοῃ οὗ 
6805 Ομ γῖϑι. Βυ ΑἸΠΡοτὶ ΈΕΒτ, Εξᾳ. Τωοηάοῃ, 1747. 8νο. 

ΤῦΘ τυ εἰ ρ] 1οἀ οἀϊεϊοῦ5 οὗὨ {818 τηοβὲ ναί υδθὶθ ἰσοβϑεΐβο, τ ἢ ϊο Ρἴασοβς ἴπ6 ΠϑίοτΥ οὗ ἐπ 
ΓΕΒΌΤΤΘΟΙΟΩ ΟἹ ΠΏρΡΓΟΖΠΔΌΪ6 στουπὰ, κυ Β᾽ο οπΕ}Ὺ διίοϑὲ 115 να]αθ, διιὰ ἐμ6 Ὠΐμῃ οϑεϊπιδίϊοη 
ἴῃ ψὩ ἢ 1ξ ἰ5 ἀεοβογσνοάϊν μο]ϊα, Δῖσ. Νήεσι πδὰά ἰοσ ἃ {τἰπι|ο Ἰἰδίθπρα ἴο {πὸ ὈΪδ πη πη. οὗὨ 
᾿μλβάοι εν ; δηὰ τπ6 ἰγθαῖῖβα ἴῃ 4υδϑιίοη νὰ5 τὶ το ἴῃ σΟηΒΟ]ΌΘΠΟοΕ οὗ {πο ᾿παυΐτῖο5 τ ἢ 
[6 σοΟΠΒΟΙ ΘΠ ΙΟΙΒΙΥ ᾿πϑεϊτυϊοαὰ Ἰηΐο ἴπΠ6 ονϊάφηςος οἵ (ἸὨγΙβεϊδηϊγ, οὐὗὁἨ τ ̓ ΠΙΟἢ ἢ ᾿ϊνοὰ δὰ ἀϊθὰ 
8 ὈτΙρσιϊ ογπδιηθηῖ. Η!5 ψοσκ 18 ποιίίςθα πόσο, οη δοοουπὶ οΥὗἉὨ 88 Ἰυπιΐποι!5 ἀπα 56. }15Γ πο ῖοσΎ 
ΤΩΔΏΠΟΥ ἴῃ ὩΙΟὮ Πα Π88 Βαγιηοηϊδοῦ [6 βονογαὶ δοσοιηῖβ οὗὨ [Π6 δυδηρθὶ οὶ Πἰβίοτυ οὗὁὨ 186 
ΓΕΒΌΤΥΣΘΟΙΊΟΠ. 

ὅ. Α Βαγθοηγ οὗ [86 ΕΌῸΓ (ἀοΒρο]β, 80 [ὯΓ 88 σγϑὶαίθββ ἰο οὐ ϑδνιουγΒ 
Ἠϑυσγτοοίΐοι, τι ἃ (ΤΣ ΠΙΆΓΥ πα Νοῖθβ, Βγ Εἰομαγὰ ῬΆΒΕΥ. 1 πάοη, 
176ὅ. 41ο." - 

6. Α Ὀίδοουγεα οα [86 Ενδηρ611041 Η]Βίοσυ, ἔγοπὶ 1Πη6 [πίοστηοπῦ ἴὸ ἐπ6 
Αβοθηβίοι οὔ οὐῦ [ογὰ «πὰ ὅανίουῦ θϑὰβ ΟἾγιβί. ΒΥ {1|ὲι ἰαία δν, 
ἸΒοιηδβ ΤΟΎΝΒΟΝ, .Ὁ., Ασομάθβοοη οὗ Εἰομιαοπ. Οχίοσα δῃὰ 1, οηάοῃ, 
1798. 8ὃνο. 

0 {18 νοσὺ ἡμπάϊοῖοιι5 νους (πο ν88 οἀϊτοα, αἴθ ἔπ Ἰραγποά δυΐμοτβ ἀθοραβο, ὈῪ 
Ὧγ. Φοῖιπ 1ονοάδυ) {πὸ ΠασγΠΊΟΩΥ οὗ ἴΠ6 ἔοιιγ δναηρο  ] 4] δοσοιηῖ8β οὗὨ ἔπ ΓοβΌγγ ΟΊ ]Οἢ 8 
Θχμιοαὰ ἴῃ ἔουσ Ῥδγδ}]6] οοἰαπιπβ, ψῖτῃ ἃ οοἰΪαΐογαὶ ρδγαρῆγαβθ, ἰἢ6 οτάον οὐ ψῃϊοἢ 15 
1] υδιταιοα δηὰ οοηβτγπιθα ΌΥ νδγίοιιβ οὐυβογνδαίίουβ. Ὦγ. Του πβοη ῥὈγοίδϑβϑος ἴο ἰγοδα ΠΟΒΥΪῪ 
ἴῃ ἴῃ6 ἰοοίΞίορ5 οἵ Μίν. ἡ οβῖ, σἴοβθ σϑϑβοῃ θ8 ἢδ Θπίοτσεβ ὈΥ ΠΟῪ ςοῃδιἀοτγαίίοηβ; αδπά 
Ὧδ6 [45 1ἰ]τιδιγαίθα ἢ8 δοοουηΐβ ΟΥὉ ἃ ΠΟῪ ΔΙΤδροπηθηῖ, αηὰ ὑγν ἰδ ἰηϊἰτοαμοιίοη οΥ̓͂ Ξοτηθ 
Θοχρίαπαδίοσυ ραγιϊοιασβ. Ἐ16 “ δοουγδίοὶυ αἰβουι πη] μδῖοβ {ΠῸ τοϑρθοῖϊνθ ραγιϊουϊατβ Οὗ 16 
ἴδγοο ἀδγβ οὗ οὖσ ϑανυΐϊοιιγ᾿ 5 σσυοι ἤχίου δηᾶὰ γοκυγσθοίοη, τη παΐο]γ σομβι 65 ουογὺ οἰγουτη- 
δίδῃοο ἴῃ ἔθος αἰ δγοηι τοϊδίϊοηβ, γοοοποῖ}65 Δρρδγοηΐ Ἱποοηβίβίθῃςϊος, Βοσου 8 ἴον ρδτίϊ οι δῦ 
ΟΙΏ 551 0085, δῃηά ξωτδῆθ5 ἃ οἱεατ δπὰ οοπϑιδίθηϊ Ὠἰβίογυ, σοπῆτντηθα ὈΥ σομῃβι ἀθγδιίοηβ δηά 
ΤΟρτοβοηςδίοηβ, ἴπ το τηιιοῇ ᾿Ἰδαγηΐηρς ἰ5 ἀϊβρίαγοα, ψιμουϊ ΔῺΥ ράᾶγδάθ." (Βιι Ἰ5ἢ 
Οπῖς, Ο. 8., νοὶ. 1. Ρ. 735.) Τῆοδο “ ΟΡβογνυδίίοηβ᾽" οὗ Ὦσγ, Τονπβοῦ ἀσγὸ αἷβο Ὄχίδηϊ ᾽ῃ 
16 Ξοοοπά νοϊυτηο οὗ πο ςοἸ]οοιῖνο οδἀϊτοπ οἵ ἢἷ8 σσουΐκβ, ρυ ] 5 Πη 6 δὲ 1,οπάοῃ, ἴῃ 1810, ἴῃ 
ἔπτο νο]υ 68 ὅνο. 

7. Αἡ Ηδγοην οὗἉ {Π| (ἀοΒρ6]8, ἔσομι [π6 ξαβυστθοίίοι ἴο {86 Αβοθηβίοῃ 
οὗ οὺν [ωοτὰά δηᾶ δανίου 9688 ΟἸσὶβῦ; ἴῃ τ ΒΙ ἢ [86 ΕΠρ] 8 ΝΝΑΓΓΔΌΟΏΒ οὗ 
[86 ΕΟυΣ Εὐνδηρο 818 ΔΓΘ ΟΓΔΘΙΥ Ἔχ ἰἰοαἃ ἰπ ΔρΡρτγορτὶαΐθ σοϊυη8. ΟὈ- 
ΒΟΓΥΑΙΟΠΒ ἃΓ6 ΒΡ) οἰ ηθ ἃ ΓΘΠαΙηρ ἴο ᾿ηνϑβίραίθ [Π6 γὰρ ουδηρ 6] 108] 5686, 
ΤΘΟΟΠΟΙΪ6 βθοηϊηρ᾽ ἀἰἸβοσθρδηςὶθβ, 8Δηα ἀοίδπα {πὸ ογάοσ οὗ {π6 ἴδοίβ ἰαϊὰ ἀονγῃ 
ἴῃ 186 ΗδΙΙΏΟΠΥ. ΒΥ ὙΠοιμδβ ΟἙΑΝΕΙΕΙ, Α.Β. Θυ}]1η, 1798. ἴ0]1ο. 

Μ 



164 ᾿ αγπιοπῖοδ Οὗ ἐδε «Αεἐς οΥ ἐλ Αροδίϊοβθ, [Ῥατὺ 1. ΟἹ. Π. 

ΤΗΐβ ρυδ οαϊίοη τᾶ8 οὐ σία} δ δοδαοιηλραὶ Ἔχογοῖβο, απἀοσίδιθπ ἴῃ Ῥυσϑύϑησα οὗ 8 
1Πϑο]ορίςδ) βυ)εοῖ, σίνοη Ὀγ ἴῃ Ἰαῖ6 ον. Ὧγ. Ογανοβ ἴο {π6 σϑητοαθη δἰἰοπαϊηρ Ὠὶς 
ἀϊνιηἱγ οἶα55. ὙΠῸ δυΐῃοῦ ῥσοΐοβδβας ἴἰο ἴθ] ον Ὦτ. Του 50 5 βοῦθτηθ, τ βοῖηθ ἔδτν 
ναταἰϊοηβ. Ηἰβ ττοῦκ νὰβ ρυ )] ϑμοὰ {1} ἃ τοσοτωσηθηἀδίοσυ ομδγαδοίοσ σίνθῃ ὈΥ (ῃ6 
Ὠτβ. Οτανες δηὰ Βαιχείεὲ (αἱ {πδλ {ἰπὶρ (86 ΠΙνΙΠΥ 1 θσζιτοῦβ ἴῃ ἴΠ6 ἔπινον οὗἉ 
ΠΡ] 1η); σῖο εἴδῖο (δὶ, ἴῃ ἐμοῖς ορἱπίοη, “Ἅ ἰξ σοπίδϊπβ στηοῖ δοοιγαῖθ γοβθασγοῦ, δηά 
ΤΩ ἢ 861] ἰηογπηδίίοη ; δηα, Ἐπογοίοσα," (πδὶ (ΠΘῪ “ 5841} ποῖ μοβιίδία ἴο σϑοοϊητηθηά 
ἴξ ἴο 1Π6 αἰϊεπίϊοη οὗὨ ἴῃ6 βεμάθηϊβ ἴῃ αἀἰνιη!ν διϊοηάϊηρ τποῖγ Ἰθοΐιτοβ." 

8. ΤΏ ΒΑ] δοᾶ Βοβαυγγοοίοῃ οὗ «6818 ΟἸγιβί, δοοοσαϊηρ ἴο [86 ΕΟῸΓ 
Ἐνδηρο! δί8. Ετσοτῃ 1μ6 ἀσγιηδη οὗ Φόθη αν ΜΘ 8 6118. ΒΥ δῇὴῇΆς θοσρα 
ὌυσΚΕΤΊ, Βα. Ἰωοπάοηῃ, 1827. 1 21ηο. 

“1 Δῃγ Ῥοσβοη βῃοι)]ὰ θὲ ἀεβίτουβ οὐ βϑοὶπρ' 4}} {πδὶ τῆ 6 υϑσὺ ϑρὶτιὶ οὗ βυθεϊοῖν δπὰ 
ὨΔΙΒΟ 6 σα ρτοάμσθ δραϊηβί {πὸ ἔδεϊ οὗ 1Π6 Εοϑυτγθοί θη, τὸ βῃου]ά γθοοτωσηθηα ποτ ὈῪ 
8}1 τηϑδῃβ ἴο ρϑγιιβο {6 11π||6 σσοσκ οὐὗὨἨ Μ|ΊΓΟΠΔ6]15 οὐ (815 δι )]θοῖ, πο ἢ [45 το π ν ὈΘοη 
ἰγϑηϑἰδίοά ἱπῖο Ἐπρ 5ῃ. ΤὨΐβ σο]οργαϊοα σγτῖσ ἢ85 1Ποτα σοπδίἀογοα δἰπηοβὶ θυθσυ οαν]], 
πἢ πο {86 ψ|ῖ ΟΥ̓ τη] σα οὐἔἁὨ ἴμ6 δάνδγβαυιθϑ Ὧ85 Ὀθθὴ δ ]6 ἴο 85581} (86 ονϊάθποο 
ΟΥ̓ (58 στοδῖ ονθοηῖ, ᾿Απὰ νὰ πιὰ 5δίοϊ Υ νϑπῖισο (ὁ ργϑάϊες ἐπὶ ουοσυ πιο] ρσοης 
δπὰ Ποποϑὲ ΘΧαιλ ποῦ οὗ ἴῃ656 ΟὈ͵ οἴ ΙΟἢ5. ψν }}}] Ῥσγοηοῦηςθ, νὰ ΜΠ]Οἢ46]15, ἐμαὶ τπ6 στ ο]8 
8 “4 ςοηίοδί ὑοΐνψοοη ἴπ6 Δοσυγδου οὗὁἨ (6 Οοβροῖὶβ δπὰ {πῸ ᾿πηασί ηδίίοη οὗ [ἢρ ὑ}06- 
Ἰΐανοῦ;᾿ δηὰ ἰθδῖ, ψἼΠ νΟΥῪ ἔριν οχοορίϊοηβ, [Π6 σΆν1}8 ἃγῸ 50 βαρ! δπα {τἸνοΐοιβ, 85 
ἴο τὴϑκο εἰνοῖσ δι ξμοῦβ ὑνοσίῃυ οὐἁὨ βουηά δΒαρο]]διοη ; ΟΥ 50 δῇ δ Ὦ ΪΥ αἰ σοηυοιβ, ἃ5 
τὶ ὨϊθοιΥ ἴο Θπ. 1116 ποτὰ ἴο ἴπ6 Ποποιτβ οὗ ἔπ ΡΙΠ]ΟσΥ. [ἢ τοίσγιηρ᾽ ΟἿἿΓ γοδάργβ [0 {18 
ἰγοδίϊβο, ἰἃ ἸΔῪ ὍΘ ΠΟΟύββΑΤΥ ἴο ἈΡΡΓΙΒ6 ἴποτ ΟΥ̓́ ΨΑΥ οὗ σαιιϊοη, παῖ, οα ἴῃς βυθ͵οοὶ 
ΟΥ̓ ἱηπδριτγαϊίοη, {6 ἰαχὴ ΟΥἨὨ [Π6 δυςῃοτβ ποιϊίοηβ 5 βοιηνδὶ ριοδίοσ τ1ἢ8Δὴ ψουὰ 6 
Δρργονοὰ ὕγ ἰῃ6 Αηρὶίσαη δοιοοὶ οὗ Πινιηϊϊγ. 80 (ὯΓ 85 τϑἰδίθβ ἴο τῆθσο τηϑίζογα οἵ 
ἕαοῖ, 6 5 τηυσἢ ἀϊδροβοὰ ἴο ρίαςθ (π6 ϑνυδηρθ!δίβ (ΟΥ δὶ 4}} ὀνθηΐβ ἵῃοβα ἵνο οὗἁ ἔμϑῦη 
το ὍΟΓΘ ποῖ ΔρΟ51165) Ῥτεοϊβοὶν οὐ {πΠ6 ἰοοϊζίηρς οὗ 80 ΤΩΔΩΥ ΟΥ̓ ΠΑΤΥ ταοτία! τὶ Π65505. 
Ης οοπίοπάβ, πονγονοσ, 416 ἰσγθβιϑει0}]ν, ἰπδῖ (Ποὶγ ἰδϑι ΟΥ̓, ὄὀνθῃ 50 ςοπδίἀογοά, 15 
Δριπαάδητγ βυοϊοπε ἴο ρ͵αοθ ἴΠ6 τοδιγγθοῖίοη οὗ Οἢγῖσὲ θεγοπά 6 τρδοῖῦ οἵ ἀοιθῖ.᾽ 
(Βειϊεῖβῃ τς δηὰ Τπροϊορίοαὶ ονῖον, νο]. ν. ρρ. 331, 332.) 

9. Α Ηδυιοπυ οὗ (86 Ενδηρο]οα] Η]βίοσΥ οὗ {π6 ϑυβογίηρβ, ᾿Πδδίῃ, 
ΒατΙα], Β βαγγθοίοη, ἃπα Αβοθηβίοῃ, οὗ ΟἿΤ Ὀ]οββοᾶ Τ,οσᾶ πα αν] ουΓ 6508 
ΟἸγῖβῦ ; ἴὴ Βι ἢ 1[ῃ6 παγγδῖΐνα οὗ [Π6 ΕοὰΣ Εὐνδηρ 6} 1518, ΔΥσδηρϑα [ἢ ῬΑΓΔ]]6] 
σΟἸ 8 ΟἹ ΟΠ6 5146, 18 ΠΑΓΙΠΟΠΙ56α οἢ {Π6 οἴμοΡ. Βγ {86 Βδν. ΕἸβαργὶοκ 
Ἀύβϑει, Μ.Α. Ἡαϊϊίαχ δηὰ Τ,οηάοη, 1839. 8νο. 

Α ν}] ὀχοθοιϊοὰ [1{{| τνοῦκ. ΤῊ ρῥἴδῃ οὐἁὨ ἐχῃιδιεἴης ἴπΠ6 ἑοχὶ οὗ {πὸ ἴουγ ουδηροὶοῖ5 ἴῃ. 
ῬΆΓΔ116] ΘΟ] απλη8 Οἢ οὔα Ῥᾶᾷβθ, πᾶ οΥὨ πατηποιἰϑῖησ ἔΠ6 πὶ οη ἴπ 6 οἴμοσ, θη Ό]68 (ἢ6 δ ΠΟΥ το 
Ῥτοάυςος ἴπ6 ἡ ΏοΪο [ἢ οπο σοηϑβιβίθπξ παγζδίϊνα, ὴ 

5ΕΟΤΙΟΝ ΤΥ. 

ΒΗΑΝΜΟΝΙΕῈΒ ΟΕ ΤῊΕ ΑΟἸΒ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΞΒΊΤΙΕΒ ΑΝῸ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΞΘΤΟΙ]Ο 

ἘΡΙΒΤΙ 5. 

1, ΤῊΕ Αροβίο]ςαὶ Ἡ βίογυ, οοπίδι ηῖπρ' {16 Αοἴβ, ΤΆΡοιιρα, Τσαν 618, ΘΟστΊ 8, 
Ῥίβοουγβοβ, ΜΊγδο]θβ, ϑυςοθββθβ, πᾶ δυβοτγίηρβ, οὗ (π6 Ηο]γ Αμοβί]εβ, ἔτοτῃ 
ΟΣ 80 8 Αϑβοθηβίοῃ ἴοὸ {π6 ΤΠ) βιγαοίϊοῃ οὗ Φ γβαίθη. ΑἸβὸ 8 Ναγγαίίοη οὗ 186 
ῬΔΓΏΘΌΪΑΓ ΕΠΠλ68 84 ΟΟΟΑΒΙΟΠΒ ὍΡΟΣ ΜΏΪΟΙ [ῃ6 ΑΡοϑίο! 8] Ἐρίβι168. "ΓΘ 
ρθη, Τοροῖ μον τ ἢ ἃ ὈΓΙ ΟΥ̓ ΠΑ] γε168] ῬΑΓΆΡΉγαβα οὗ μῃθη. ΒΥ ϑαιμμοὶ 
ΟΕΒΔΡΟΟΚ, Β. ἢ. Τμάοῃ, 1672. 0110. 

Τμῖ5 δαῖμον, δ δπηΐπθηξ ποη-οοὨίογγηϊδὲ ἀΐνῖπα, 4150 σσγοΐθ “" Α ρίαἰῃ δηὰ ὑτίοῦ Ἐχροδί- 
Ὅση οὗ ἴπ6ὸ Βνοίαιοπ," πον βυροτβοάρα ΟΥ̓ Ἰδαῖος «πὰ μϑίϊοσ ψόσκβ;; “Τὴο ΟἹά Τοβία- 
τποπὶ ΗἸβίουυ τηϑιῃοη 8θα," [Ὁ]10, Ποὺ 4150 βιιροτβοήθά Ὀγ ἔδθ να] υαθ]ε πτοῖκ οὗ Μτ. 
Τονπβοηά, ποιϊςοά ἱπ Ρ. 158. δερτὰ; ἀπά (6 ““Ηδτπιοης οὔ ἔπ6 Εοιιτ Ἐνδηρο] 5.5," 
ἸἸκονῖβα ποιϊςοὰ πὶ ραρὲ 155. “Οτδάοοκ᾽β {Π|Ἰγθθ νοΪ πηθΒ ΔγΘ ὙΟΎΥ ψϑ]υδῦϊο: ἴμπα ἵτο 
ἴδβὲ οὐ ἴῃς Νεῖν Τοβιαηγομξ ὅτ πιθοῖ Ὀοίίοῦ ἔπαα ἐπ6 ἢτεὶ οα τῇς ΟἹά, ΗἷἘς οχίγδοιβ 
ἴῃ. {π6 τηατρίη, οπὶ Ηαπιιποηά, 1,14] οἱ, ἀπὰ Οτοιία5, ἃτο ϑέγν 7μαϊοίοιδ,; δπὰ 1 τιϊηῖο, 
οὐ ἴΠ6 ΨΠΟΪΟ, Ε σνοῦ στρα δὴν οὔθ διΐμπογ, εἶα δβοιβιθα τὴθ τποτα ἱπ ψὴδξ σοϊαίθβ ἴὸ 
ἴη6 Νεν Τεβίαπιοηι." (γ. Ποάάτίἀρ6.) Τῇ Ῥοοῖς 15 ὈΥ πὸ τηθϑὴβ ἄθβδασ, τνῃϊοἢ ἴο βία- 
ἀθηῖβ ἷξ 6 ρτϑαῖ δἀνβηίϊαρο, 



δοοῖ, ΓΥ.7 απα 0 ἐλο Αροείοϊε Ἐρέβεἶο8. 16ὅ 

2. Α Ηϊβίογυ οὗ {μ6 ΕἸἾτϑί ΡΙδηςπρ' οὗἨ Αγ βδηϊέγ, ἰδΚθη ἔγοσα {π6 Αοίθ 
οὗ {86 ΑΡροβίῖθβ δπὰ {πεῖν Ερ βί]οβ. Τορθίμεσ τὴ} [86 ΤΟΙΠΔΓΚΑΌΪΟ Εδοίβ 
οὗ {Π6 “276 18} δηα Ἐοια8 Η]βίοσυ, τὰ ὴη [Π18 ρογοά. ΒΥ αθογρα ΒΕΝΒΟΝ, 
Ὦ.1ὴ. Τρομάοη, 1785 ; δοοοηά δηά Ὀαβὲ δαϊίοπ, 1756. 8 νο]8. 4ϊο. 

Τπουρὴ {Π1|5 σοῦκ ἄοοθβ ποῖ ῥγοΐδθεβ ἴο Ὀ6 ἃ Πδσιηυῃυ οὗ ἴΠ6 Αοἰϑ οὗἩ ἔπ Αροϑβι}65 δπὰ 
ΟΥ̓ τμεῖς ΕΡΊ5.}65, ἴδ τῊᾶν 7 5Ε]γῪ θῈ σοπεοίἀατορὰ ἃ5 οὔποθ. Βοβίἀοβς 1] υβίσαιϊησ ἴῃ6 ἢ βίοσυ 
οἵ (ἢ6 Αοῖς {πγουρποιϊξ, ἀπὰ τιοβῖ οὗ {πὲ Ερ 5165, Ὀγ ἃ νἱοῖν οὐ 16 ἢἸβίοτυ οὐ τ1ῃ6 τἰτηο5, {18 
Οὐσσα5οη5 οὗἁὨἍ {Ππ6 5βθνθῦαὶ ΕἸ ρ 51168, δηὰ ἴῃ βἴαίθ οὗ (Π6 στο Π68 ἴ0 τ ΠΟ ἢ ΠΟΥ τσοτὸ δά ἀτοεβοά, 
1Π6 Ἰοαγποα δυῖμοῦ πᾶ5 Ἰποογρογαίοα ἃ ραγαρῃσγαξιὶς δρϑίγασὶ οὗἩ {ο86 ΕἸ ρ΄ 51165 ἰὴ ἐπα ογάογ οὗ 
εἶπλ8 γ θη ΠῸῪ πγετο υγιτθη ; δηὰ [45 4150 65 Ὁ} 15 πὰ τπΠ6 ἔτυτἢ οὗ τῆς Ομ τί βιϊδη το] σίοη 
ΟἿ ἃ ὨυτΡοσ οὗ ἴδοίβ, (Π6 τηοϑὲ ρυ}]}ς, ἱπηρογίδηςξ, δηὰ ἱησοπίοϑίδ 6. [δὲ ἰ5 ἱπάθοὰ ἃ τηοβί 
ν᾽ Δ Ὁ]. ΠΕΡ ἴο πὸ δίπαν οὗἩ με ΕΡί5|165; υυϊ 'ξ 15 (ο "6 τοφγείοἀ [πδὲ ἰΐ5 δοδυοῖ υ τοπάθυϑ 
11 ἀοοο58510]6 ἴο ἔδνν. 

8. ΤῈ [1|6 οὗ [π6 Αροβῇ]ο δα], ἃ8 γοϊαἰϑᾶ ἴῃ δογσίρίυγα ; θαΐ ἴῃ τ ΒΙΟἢ 18 
ἘΡ᾿50168 ἀγ6 ἰηβογίβα 1ῃ {μδΐῦ ραγύ οὗἉ [π6 Ἡ]ἸΒίοΣΥ ἴο τ ΙΟἢ {Π6Ὺ ἅτ βυρροβϑᾶ 
ΤΟΒΡΘΟΙΨΘΙΥ (ο ὈδΙοηρ ; τὰ 8βοϊθοῦ Νοῖθϑ, οὐ 1ο8] δηα οχρ δηδίοσγυ, δηὰ 
ΤΟΙαύηρ ἤο ῬΘΥΒΟΏΒ δηα ρῥΐδοθϑ, δπά ἃ Μδρ οἵ ἰμ6 σουηΐγῖθβ ἴῃ τυ] ἢ (Π6 
ἈΡοϑί]6 ἔγαγβθα. Βγ “οβθρῇ (ἀυ ΠΟ Υ ΒΕΥΑΝ. Ιοπάοῃ, 1807. 8νο. 

ΤἼΘ παγεαῖϊνο οἵ ὅι. Ῥδι}5 11Ὲ}8 15 διιιἀϊου5}Υ τοϊδιοαὰ ἴῃ ἴη6 τοῖν ψοσάβ οὗἁἉ ϑογὶρίυτο, Πᾶν - 
1πΡ ΟἿΪΥ 5 οἢ δά ἀπο] ππδίξοῦ 85 18 ΠΘΟΘΒΘΔΓΥ ἴο ἰηίγοάιϊιος ος σομπθοῖ {Π6 βθνοταὶ ραγίβ. 
Ατίδηκοη, Ὠονονοσ, μ85 ὕδθη ραϊά ἴο {πὸ ἰαΞὶς οὗἉ βε]θοϊϊησ, ἴγτοτη ἀργοῖς ρατὶβ οὔ τη 6 Νὸνν 
Τεσιδπιοηῖ, κυ οἢ ράββασοβ 85 θεΐοηρ ἴο {116 γτορυϊασ σἤδῖη οὗἉὨ 1πΠ6 Εἰδίογσγ. ΤῊΘ ποΐθδ δσὸ ῥτίη- 
ΟἾΡΆΠῚῪ βεϊθοϊοά ἴτοπι ἰῃ6 Ῥεδῖ οὐὶτς9. δηᾶὰ σοτητηθπίδίουϑ, δῃὰ ποβα νυ ἢ ἢ ἀγὸ ζοορτθρῃ σα] 
8τ6 {πὸ τηοβὲ δοῃβρίοιουϑ, δηὰ βἴϑιαρ 8 σϑδὶ να οἡ ἴῃς ποσὶ ; ὙΠῖοῖ, (που χὶι ἀοϑισπορα [ῸΓ 
γουπᾷ ΡΟ βοΏΒ οἵὗὨ δί5 οσσῃ γο] ρίουβ σοτησημηΐοη (ἾΤ 6 ϑοςίοίγν οὗ Ετὶθά5), τῦᾶν "6 βέυαϊοά 
ἢ δανδηίΐαρα Ὀγ ἴμοβα οὗ δυθῦν οἵμογ οἶδϑβ οὗ (τ βίζβῃβ, οβρθοὶα]]ν βιις ἢ 85 Πᾶνα ποῖ ΓΔ ΠΥ 
σοπλτηθη δῖοι τ ΠῚ ἐπ ὶγ τοαοῃ, “ ψὴΠπουὺΐ ἀδηρον οὗἁὨ βπάϊηρ δὴν τὨϊηρς ἱπιγοάυςοά ψΠοἢ 
σδῃ σίγα {π6 5:2 4]]6ϑὲ Ὀἷη5 ἰοναγἦβ ΔῺΥ ῬΥΙΏΟΙΡΙ6 ἴπᾶὶ 18 οΐ στρα] αθὰ ἔσιγ ΟΠ τι βιΐϊδη," 
(Βησα Οτιεῖς, Ο. 5., νο]. χχχ. ρ. 477.) 

4. Α Ηδγοηγ οὗ {μ6 ἘΡ᾿8{168 οὗ [π6 ΗΟΪγ ΑΡροϑβί]θβ, ἴο  Ἀ1Ὸ ἢ 18 δἂαρά ἃ 
ΟΠΙΠΊΔΓΥ οὗ τ6 Επῦσο. Βγ {86 Βεν. Ῥοίθς ΒΟΌΒΕΕΤΒ, Μ. ἃ. Οδισιάρο, 
1800. 4ϊο. 

ΤῊϊ8 Ἐδγιθοην οὔ ἴῃ6 ἀροκίοϊ!ς Ερίβ.165 αἰ οσβ, ἴῃ 118 ἔοστη δηά βἰσυοίωσο, ἔγοτῃ [6 ἴῃ ΓΘΘ 
Ρυδ]Ἰοδίϊοηβ ἰαϑὲ ποι οθὰ. [1 “ σομβὶβῖβ οἵ ἔτσο σο τη η8, ἰῃ ἴπ6 ἤγϑί οὗἉἍ ὙΒΣΟἢ ἃ Κιπά οὗ σοη- 
τἰηυοὰ Ερί51]6 15. ἔοσιηθα, Ὀυῖποῖρα  γ, θὰ ποὲὶ οητίγοὶυ, ἔγοση ἴμ6 Τρ 5116 το [η6 Ἐοτχηδῃβ ; 
νὨ]οἢ τὴ)6 δι ΠΟΥ σοηβι ἀθγβ α5 ἰπιοηἀθα τόσο ρατιςι]ατὶν ὺσ ἃ ἀσ] Ὠρδίϊοη οὗὨ ἐπο Ξβοῆοιηο οὔ 
ΟὨυιβε απ Υ, 849 ἴο [6 βροουϊαίϊνο ρατί." Τ7Τ}}18 σοῃιϊπυρα ἰοχΐ οἵ οἷπα '5 ρτιπιρα ἴῃ ἃ πᾶγ- 
ΤΟΥ͂ σοΟἸυ πίη ἀπ ἃ ἰᾶγρα ἰοξζογ, 1 ἢ} ρίνοβ γοοτὰ ον τη ᾿πιτοάποσίοη οὗ 4}} {π6 ρατγα]]οὶ 
Ρδϑβαμὲβ ἰῃ ἴῃ6 βοεοπά οοϊιπλη, τ ὨΙσἢ 15 πιο Ὀτοδάοσ, απ ρῥγιηιθά ἴῃ 4 οἴυβοῦ ἴσῃ απὰ 
ΒΙΏΔΙΙΟΣ ἴγρθο. Ὑπὸ ψ οἷο 15 αἰμοβίθα ὑπάοτ ἔθου ῥγηςῖραὶ εἰν ϑίοηβ. 1. Ιπἰτοἀποΐοτυ 
δάάγεββ. 2. Ποοίτιηδὶ ἱπβίσυσξίοη,. 383. Ῥγδοῖῖςαὶ ρτοοθρίβ. 4. (οποϊυβίοη. [|Ππ{}}15 ΨΑΥ͂ 
1πΠ6 στο] βυθβίδηοα οὗ ἔπθ Αροβίο] σαὶ Ερ: 51] 65. 15 δτγδησοά ; δηῃὰ δὴν ραγίϊσι]αῦ ρμ85- 
Βαῶ65 ἅττα ἰουπμὰ ὈΥ πηθδηβ οὗ ἃ 8016 δἱ (6 οῃὰ οὗ (6 ὕοοκ. δϑδυϊ)οϊποά ἰο {μἰ9 Ηατ- 
ΤΩΟΏΥ͂ ἴα 1Π6 ““ ΒυϊητΉδΓΥ οὗ {μΠ6 ΕρΙ51165; ἴῃ ψ ΠΙοἢ ἴπ6 νιον οὗὨ ἐπ σοπίοπίβ 15 ἀοϑδισηρα 
ἴο θὲ σοιηρίοἰοῖν οοπνογρα, βοοοτάϊηρ ἴο [6 δι Ποτ᾽β ϑγβίοτη." ΤῊ]5 ρᾶτί 15 [Ὁ] οιννοά Ὀγ 8 
ΨΟΓΥ͂ τἰ56] βοϊοοιϊίοη οὗἩ ποῖθβ. “Μῖγ. Εουογίβ ἀθβοῦνοβ ἴπ Ὠιρῆθϑι σοΙ τ ΘΠ ἀδίοη [ῸΓ 
ἢ15 ζοαὶ δαπὰ ἀπ σοηοα ἴῃ ἔῃ 1]Πυϑἰγαίίησ ἴΠ6 ΕἸΡΙ 5.165, δὰ ἔογ [Π6 διζοπίιοη δηά δουΐε- 
ΠΕ55 πηδηϊεδίοα ἴῃ ἀϊρεκίίηρς {ποὶς ναγίουβ οοηΐεηί8." (Βυιδῃ Οὐὶς, Ο. 5., νοὶ]. χχ. 
ΡΡ. 419----421.) 

δ. Ἡαγιιοηΐα Ῥαδυ]πα : θοὶηρ Δ ἈΥΓΔΏρΡοΙηοηΐ, ἰῃ 86 ποΤαΒ οὗὨ [πΠ6 Αροβί]ο, 
οὗ 186 σοτρ]οῖθ βομοιηα οὗ (Ομ τιβδη ΕΔ δπὰ ῬΓδΟΙΊο6, σοπίϊ ρα 1η [Π6 
ΒΟΥΘΓΔ] ΕΡ150165 οὗ 51. Ῥα]. Βγ [86 δν. Ηθηγυ ᾶτηαλν, Μ.Α. Ἰμοπάοῃ, 
1837. ὅνο, 
ΤῊ 5 Ὑ ΌῪ συ] Δ]. ψοσκ (πα Ἐἰ{}6 οὗἁὨ νῃῖοἢ ΓΌΠΥ ὀχργοββος [15 ἀοβὶρη}) 15 8ῃ αδἰίοιηρέ ἴο 

σοιρὶϊα ἃ 11 σγβίοπι οὐ ΟἩ γιβεῖϊδῃ δῖ δηὰ Ῥγδοίίΐοα ΟΥ̓ Δῃ δισδηρροιηθηΐ οὗ δι. Ῥδὺ]᾿5 
ἘΡΊ 5.165 ἴῃ ἃ οοπίϊηιουϑ σοηϊοχῖ; [Π6 οὐ͵θοῖ Ὀοϊησ ἴο θυ ὉΡ, δῃὰ ὄχ} ἴῃ οηα νἱονν ἴΠ6 
Ῥεγζεοῖ (Ὠ τ βείαη οἰαγδοῖοσ, ἴῃ {Π6 βᾶπὶ|6 ψογάβ ἴῃ ψ Ὡς} 81. Ῥδὰ] [85 ἔγοτη {Ἰπ|6 ἴο {Ἰπ|6 
ὀχθἰ τὰ 1ἰ9 ἀεέαολεαά ραῖιτο5." (πιγοά, Ρ. 1.) [π [Π6 ῥγοβθουϊίοη οὗἉ 1}}}8 ἀδβϑῖρτ, {πὸ δὰ- 
ἴπον 85 ἰυἀϊολου5}ν ἤτονγῃ ἱπίο δὴ ΑΡροπάϊχ 4]1} ἰἤοβο ραγίϑ οὗ [Π 6 βούθσϑὶ δρ 5.168, γῇ οῃ, 
Βεΐηρς δἀάγοςβθά ὀχοϊ υϑινοὶυ ἴο ἃ Ρδγί οι αν σμγοἢ οὐ ἰμαϊνιάα], ἀγὸ ποῖ οοπίαϊποὰ ἴῃ {Πα 
Ἡκατιηοηγ. Ηὸ [85 ἴπθη σοηάοηεοα τοσοῖθου βονογαὶ ραββᾶροβ οὗ 81. ῥδ}᾽ 5. ΕΡ!5Ε165, τ] ἢ 
ατα τοϊαϊοά ἴο ϑδοῖὶ οἴποσ, 50 85 ἴο ἔογπι 5ιχίθοη σοητίπιιοιιβ αἰ ἰβοοῦγβ65 ἱπ ἃ5 ΤΏΔΩΥ Οἢδρίοτϑβ ; 
νῃσἢ ἴγοαξῖ οὴ ον ΟΠ τ βεϊδη οἰ] πρ; οὐ δι ; οἡ ΔΙ ἴῃ Οοἀά τΠ6 Εδίποι ; ἴδ ἢ πη Οοά 

μ 8 
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116 ὅοη, --- 6 δἰοποιηθηξ οὗ ἢὶ5 ἀθαίῃ, δπὰ οὖσ υ5ι1|βοδέϊοη ἰΠπτου ἢ Ὦ15 πηοτὶβ ΟἾΪΥ, --- Π15 
ΤΟΒΌΓΣΥΘΟΙΊΟΠ, βοθηβίοη, δπὰ σοζυγη ἴο ἡπαρτηοηΐ; ἴδ ἴῃ Οοά ἴΠ6 ΗοΪγ ΟΠοεῖ, δπὰ οὖς 
βαποι  βοδιίοη ὈΥ ἷπὶ δἴοπο; οὐ οὖς ἀυιν το Οοά; {86 ξοςῖδὶ ἀμέϊοβ ; 16 Ῥθύβοπδὶ ἀυϊο5 οὔ 
ἴα Ῥοίίονοσ ; ΟΠ τι βεῖδῃ Ἰονα οὐ σα ; ΟΠ τ βι 8 η Πορο ; ἴμ6 Οδυτοῖ οὗὨ ΟὨσὶδὲ δηὰ 15 ἔνο 
ϑιδογαιηθηίβ ἴῃ σοττιρίϊοῃ οὗὨ 115 ἀοσέγι 65 δηὰ ἀϊβοϊρι πο; δπά {Π6 τηϊοητίοῃ οὗἉ ἴΠ 6 «6 15ἢ 
Ὀ᾿βροηβαίίοη. Ὑῃ6 ρβββαρδβ ἔγοπῃ ἴῃ δι] ΕἸ ρ βῖ]6β ὅτ ρίνθπ ἴῃ ἴῃ ψοσαβ οἵ ἴπε δὺ- 
τΠοτὶβοα νογβίοῃ ; δηά ἴο ἴπΠ6 τ Πο]6 [16 δυῖθποΣ Ὧ85 ργοῆχοα δ νψ 6 ]}]- υτιτῖοη τῃϊγοαποίίοη οχ- 
Ρἰαπαίογυ οὔ ἴθ ρίδη οὗ 18 νσουϊ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺἙ 11. 

ἈΡΟΟΒΥΡΗΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΑΝῸ ΜΨΕΙΤΙΝΟΒ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. 
ΔΡΟΟΕΥΡΗΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤῊΗΕΡ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

ΓΗΕ ΑΡοσγΥρἤδ]ὶ ΒΟΟΚΒ, αἰαοπ ρα ἰο {π6 ΟἹα ᾿Ιβίδιηθπί, ἀγὸ ἴο 6 ἰουπᾶ 
ἴῃ {Π6 ναυουβ Ροϊ]υρίοίι δἀϊοηβ οὗ [πΠ6 Β10]6, δῃα 4180 ἴῃ τηοβύ οὗἉ [86 ἸΑΥΡῸΓ 
δα οη8 οὗὨἩ [6 δοριυπαρὶης  ἐγβϑίοη. Ὦγ. Μίδβοβ (Β1:0]. ὅδογ. ραγί ἷ. ρρ. 427---- 
436.) ἢ88 ἀρβου θα 1π6 νϑγιοῦβ δα! ΠΟη8 οὗ [Π6 ΑΡοστΎρΒαὶ ΒΟΟΚΒ, 88 ν16}} 
ςοἸ]]οοὔ νον, 85 οὗ ραγίϊου]δῦ ΒΟΟΚΒ. ὙΤΒ6 [Ο]]ονσὶηρ ΓΘ [Π6 ὈΓΙΠΟΙΡΑΙ ἀπά 
ΤΩΟΓΘ ΘΆΒΙΪΥ ΡΓΟΟΏΌΓΔΡΪΙ6 ΘΙ ΟΠ 8, Ἰπο] μα] ηρ' Βοιη6 ἡγ16 ἢ} πᾶνα Ἀρρθαγθα β80Ὀ- 
ΒΘαΌΘΠΕΥ ἴο {π6 ἀδία οὗ κἴ8 ρυ ΠΟ ΔΙΟῊ : ---- 

1. ΤΑΡσὶ Ν οἰοτὶβ ΤΙ αβίδιθ τ! ΑΡΟΟΓΥΡὶ οὐμηθβ, ασθοο, δά ΕἸΧοσ ραν  δῇ- 
ΘἈΠῸΠλ ΘΙΩΘΠ ΔΑ 1581 π16 Ἔχργοβδιὶ. [Οὐχ Γἀο]ρ8ὶ ΓΕ ΌΒΡΕΝΙΙ] ΕὙΔΠοοΐ σι δα 
Μοαηυμπι, 1694. ὅγο. 

2. ΤΑῦτὶ Αροογγρμιὶ, αἀστοθ. Ταἰγοἀυοομθιῃ ρυφτη 810 θοσρίυβ ]οΠ δ, η68 
ἩΕνκιῦβ. Ηδΐα, 1711. 8νο. 

Το [πιτοἀυςίίοπ τγᾶ8 βι θαυ οηεὶν ρῥτὶπιθα ἴῃ ἃ βοραζγϑῖο ἕοόσγτη, ἴῃ 410. 

8. ΤΑΡτὶ Ν οἴοσῖβ Τοβίδπιθη! Αροσσυρῆ,. Τοχίυτη τθουσῃ γοοορῃον!ί, οἵ 
ναῦται [,θοϊϊοπαση Ὠαἰδούαμα δα]θοὶϊΐ, «“οδῆποθ ΕΟ γἰβίϊδηβ (αὐ 16] πὰ 8 
Αὐάαῦϑι1:. [λρβῖα, 1802. 8νο. : 

4. ΤΛΌΓῚ ψοίογῖβ Τοβίδιηθπι ΑΡΟΟΥΥΡΩΙ, ατῶσθ. ΑσουΓγαΐα τσϑοορηϊοϑ 
Ὀγθνῖχαο ἀϊνογβαγαμῃ Ἰδοοππτη ἀο]θοΐα 1ηδύγοΐοβ οα]ἀ 1 ΗΘητῖουΒ άυδΓάὰ 5 
ΑΡΕΙ.. [Ιλρδῖα, 1887. ϑ8νο. 

δ. ΤῊΘ ΒοΟΚΒ οὗ {π6 Αροογυρβα, ψὶτ ΟΥ̓ ἰς8] δηὰ Ηϊβίοσιοα] Οὐβασνδίϊοηβ 
ῥτϑῆχϑά ἴο ὁδοὶ Βσοῖκ : 4180, ἔτγο Τη γοά οί οΥΥ ΓΙ ΒΟΟΌΓΒΘΒ ; [Π6 Ηγβῦ Ἔὀχρίδίη- 
ἴηρ (6 Πιπε οἴ οπ8 Ὀθίνγθθη Οδηοηἶο8] ἀπα Αροογυραὶ ΥΥ̓ Υ τ Πρ8, Θβεϊηδίϊηρ 
186 αι οὗ [Π6 Ἰατίον, δηα δϑοθγίδϊ πῖηρ [Π6 τη ἤθη ΠΟΥ 6.6 ᾿ηἰγοάυσοά 
85 ΕΟ] οβἰ αϑιϊοαὶ Βοοκβ ἱπίο {μ6 ϑδϑγνίο οὗ {ῃ6 ΟΒυΓΟᾺ ; [86 βοοομᾷ 11118- 
ἰταϊηρ {Π6 ᾿πεπηδῖα οοπηθοίίοη Ὀοίνγθοῃ {πὸ ΟἹαὰ δηὰ Νεν Τοβίδιμθῃί ἴῃ 
το] ρίουβ ἈΠ4 ΤΔΟΓᾺ] νίθυ8, ἱῃ τηδίοσβ οὗ [410 δῃ4 ῥγϑοίοθ, 'π βίγ]6, οοπι- 
Ροβίοπ, δπα 8]] 8ϊ0ῃ ; υἱτἢ ἃ δικοίοῃ οὗ {μῃ6 Η]βίοσυ οὗ 116 “678 ἔγοϊη 186 
σοβϑδίϊοῃ οὗ Ῥγορῇθου ἴῃ Μα]δοῖ, ἴο {886 πα] ἀἸΒβοϊαΐζοι οὗ [Πποὶν δίαϊθ ἀπάθῦ 
[Π6 ΕἸροσου Ν᾽ εβϑραβίδῃ, ἃ... 706. Βγ Οβδγὶθβ ἥιϑον, ἢ.Ὁ. ἘΜΙμΡυτγρΉ, 
1801. 8νο. 

6. Το ΕἾνε Βοοκβ οὔ Μδοσδθθαβ 1η ΕΠρ] 8}. ὙΠ Νοίθβ δηὰ 1] υβίγδ- 
{10η8ὲ. ΒΥ Ηδθηγ Οοττον, ἢ.0.1.. Οχίοσγα, 1882. 8νο. 

ΟΥ̓͂ πὸ Αροστυρμαὶ ὈοοκΚ8 τ μῖοῖ ὕθασ ἴπ6 ἤᾶτηδ οὗ ἴπ6 Μίδοσδθοοβ, βοὴ δοοουηὶ νι ἢ]}] Βα 
ἴουπά ἴῃ Μοὶ. ΙΝ. ρὑρΡ. 947---249θ. ὭὮγ. (ὐοἰίοη [85 οοἸ]οοεϊρα (Ποπὶ ἰομοῖπογ ἴῃ {1118 θοδυ- 
ΓαΪν ρτίπιθα νοϊυπιθ, ἀπά ᾿88, ἴοσς {πε ἥγεΐ ἐΐπιε, ρίνθη δῷ ΕΏρ 15} ἰγϑηϑἰδίίοη οὗ συμδὶ δῖ 
οδἰ]οὰ {86 ἔουσἢ δπὰ Βἢ ὈοΟΚΒ ; δπὰ Β6 ᾿85 βιιοοοββί. γ δάδρίοα {π6 βίγ]α δά ᾿ἰδηρυαρο 
οἵ Πὶ5 νογβίοη ἴο ποκα οὗἁἩ ἴῃ ργϑοθάϊηρ Ὀοοΐοβ, 85 οἰ βοΥ 85 νγὰβ σοῃειβίθηξ ἘΠ ἃ οδτγοῖμ] 
δάμοσθηςο ἴο {Π6 οτἱρίπαὶ. Τῇηθ σγῃο]ο ἰβ 1] υβίταιθα ἘΠ ὙΟΓΥ Ὠυσιθγουβ ηοῖο8, 8 υδίυδῦ ]6 
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οτἰ εἶοαὶ Ιηΐγοάἀυοσέίου, ΘΟ οπραϊορίοαὶ ΤΆ0]65 οὔτμ6 Εδτα θα οὐ {πε ΜδἼοαθθοβ δηὰ οἵ Ἡοτζοά, 
ἰορεῖπον τ τ ἃ ΟὨτγοηοϊορίοαὶ ᾿ΓΔΌΪΘ, ἀπά ὁ οορίουβ [πάοχ. Τμῖβ οΥΚ 18 8 ὨΠΟΟΘΒΒΔΙΥ 5ῈΡ- 
ΡΙεοιπδηξ ἕο ΘΥΟσΥ δαϊίοη οὗ ουν δυιποτγίβοὰ Ἐπ ρ 158} Ν᾽ οτείου οὐ πὸ ΒΙΡ]6. 

7. ϑαρίθηῖα 685 4111 δΊτγαςθι, ασθοθ. ἸΤαοχίαμ δὰ ἤάθῃ (οἀά, οἱ οι- 
ΒΙΟΠΌΠΙ οαχοπάαν! οἱ 1Π]υδίγανὶς 908. (11. ΓΙΝΘΕ. (ἀοαδηὶ, 179ὅ. 8νο. 

8. ΙΔροὸγ 6ϑὺ ϑδιγδοιάβ, ατῷσο: δὰ βάρη Οοάϊουτ οὐ Ν᾽ Θυβι μα τὴ ΘΙΏ6Πῃ- 
ἀαΐαϑ, οἵ ρογροία δἀποίβίϊοπο 1]υϑίγαῖαθ, ἃ δγ. (ἀοίί]. ΒΕΕΥΒΟΗΝΕΙΡΕΕ. 
Πδίδβροι, 1806. 8νο. 

“« ΤῊῺ19 ψοτῖς 15, τὶζπουὶ σοπίταάιοϊίοη, ἔπ θ65ῖ {πὲ 45 ἀρροδγοὰ οἡ ἴ[π6 Βοοκ οἵ Εἰοο]ο- 
βἰδβίϊσυβ;; δηὰ {πῸ (ὐοματηθηΐαγυ 15 δὴ σοὶ ]οηὶ οὐ απο." (Ο]α5εῖοαὶ Τουτγηδὶ, νοὶ]. νυ, Ρ. 4.) 
1ι “ ἄδβεσνοβ ἰο 6 Ἰηἰγοάυςοα ἰπῖο (μ6 ΠΙΡΣΑΤΥ οὗἁ δνοσυ {μϑοϊορὶςαὶ βομοΐασ. ὙΠῸ Οτροκ 
ἰοχί 85, υπάουδίραϊν, Ὀθθῃ ὙογΥ τσὶ οογγυρίοα. .. . -.- Ὦγν. Βυθιβοβποῖαοῦ Πα5 βραγοὰ 
ΠΟ ἰαῦουγ πῃ ἰδ γα] 8 }}]ς οοἰ]δοίϊοη οὗὨ γοδάϊηρβ ἔγοτῃ {μ6  δίίεδῃ δηὰ Αἰοχαπάσίαθ Νῖ58., 
ἴτοπι ἐμὲ τηδπυβοτῖρί οα νυ ἰοἢ τπ6 ἰοχὲ οὗἩ [π6 Ο(οτηρ! υἱοηβίδη Ῥοϊ γρίοιϊ τγα8 ἰουπάρά, δπὰ 
ἔτοτω νδσΐουβ οἵμβοσ βου γοθβ. Μυςἢ Ἰπιογοβεϊηρς πιδίῖου ψ01}} θὲ ουὰ ἴῃ 18. οἰδθογαῖε Ῥγο- 
Ἰερογλθηβ, δηὰ ἰπ ἴπθ ἔνε ἀϊδεογίδιϊ οηβ δἵ ἢ οἶοβα οὔ [86 νοϊμπιθ. Ηἰΐ5 ρεογροίιδὶ δπποίδ- 
οης ου ἴδε ἴοχὶ αῇοσγὰ Ἵενυϊάθηςς οὗ ρτοαὶ οὐ ἶσα] 80} }}Υ δὰ ἐπεοϊορὶςαὶ ἱπέοστηδίίοη, νυ 
ῬδγΒδρ5 ὌΧ ΒΙΡΙ ἃ 1π||6 οὗἩ (μδὲ τοίου ῥτοϊχὶ εν πνῖσ 15 οὶ ἀποουπθοη ἷἰπ ἔΠ6 Οεδσγηδῃ 
5. 8οο)." ((ἰγιϑδη ΒΕ ιθτ Ὀγϑηςοσ, το]. ἰχ. Ρ. 2683.) 

9. Τρον Ἐποϊθδιαϑίουβ. ΤῊ ΒοΟΚ οὗ 186 ΟΠΌΓΟΙ ; οσὐ, ΕἸΟΟΙ ΘΒ ἈΒΌ σα 8 : 
ἰγδηβ]αῖθα ἔγοια ἴμ6 1,.8π γυϊραῖθ. ΒΥ 10κὸ ἩονλαΡρ. Τπάομῃ, 1827. 
Ἐογαὶ 8νο. 

“1 15. 8 τ ϑογαῦἷο διϊοτηρί δὲ ἂπ ἘΠ Ρ 188 νογβίοη οἵ Εἰς] οβἰ δβείουβ, ἔγοσωῃ ἐμ6 1,βεϊη ἴγαπ- 
Ἰδέϊοῃ οὗ {πὸ Ὑυΐραιο." (τίσι. Βοημδιηῦ. νοὶ]. ἶἰχ. Ρ. 268.) [1 Ῥρ. 266---272. ἴπδγὸ 15 δῇ 
ΔΗΔΙγ 815, τ σρασϊμλοῃ5 οὗ {15 ρ0}] ἰςαίϊοη. 

10α. Το Βοοκ οὗ “δϑβοσ. ὙΠ 

Τοϑυτοησοθ δα Νοίοβ δσρίδῃ- 

ϑίοσυ οὗ [6 Τοχί. 

Τὸ ψ 10} 15 Ῥγοῆχϑα νδγϊουβ Εϑϑα- 

ἸΏ 98. 

10. ΤῈ Βοοῖκ οὗ ϑαϑμοσ. ΜΠ 
ΤΟ λοπΐθ8 δηα Νοῖθθ, Ογίζοαΐ 
απὰ Ηϊίοτῖσαΐ, ΧΡ] μαΐογγ οὗἉ [86 
Ταοχί. 

Τὸ νι οἢ 18 ρτοῆχοα γασγίουβ ποδά- 
ἴηρβ, απ α γοϊπιϊπατῳ 7)21556}- 
ἑαξίοπ, ρῥτουΐπρ δε Αμέλοπεϊοϊέν οΥἢ 
ἐδς Ῥξονλ. 

Τταμηϑαἰοα ἱπίο Ερ}18}} ἔγομλ [16 
Ηδῦγον, ΌΥ ΖἼασοις Αἰδίμις ΑἹ- 
ουϊη5 οἵ Βυϊδίη, Αδόοἑ 95, (αη- 
ἐογδμγῃ. ὝΠΟ ψοηΐ ἃ ΡΠ ρτίμλασΘ 
ἰηῖο 1π6 Ηοὶγ [δπᾶ, απά εγδῖα, 
τολοτο ἦο αϊδοουοτεά ἰδὲς υοἴπμηιε, ἵπ 
ἐλε Οἐψ οΓ σαξπα. 

Ὑτδηβὶαΐθα ᾿πίο Επρ 5 ἔγοτα [86 

Ἡδρτον, Ὀγ ΑἸουΐη, οὗ Βυιίδίπ, 

ὙΠῸ ψοηῦ 8 ῬΙΠρΡΙ σα ᾿πΐο {Π6 

Ηοῖγ 1,Απά. 

ΤῊϊΘ ΒοΟΟΚ ἰβ ἔψίοθ τηθπεϊομθά ἴῃ ΗοΪΥ 
δοτιρίυτο, ΥἱΖ. ἰπ Ζ205ἢ. χ. 18., δαπὰ ἴῃ 
9. ὅδίη. 1. 18. ; ἴῃ Ὀοι Ὡς ῬΙδορϑ 1ἴ 15 
Δρροαϊοα ἴο 85 ἃ δ οιϊ οἵ Ἃτεάϊε δηὰ 

“ 7ε ποὶ ἐλὶα ιοτϊἐέεπ ἐπ ἰδε Βοοὶ ΟἹ Χαελεν ὃ " 
δοβθυϑ χ. 15. 

“ Βελοϊα ἱὲ ἰδ ιυτίἐέεπ ἵπ ἰλε Βοοῖ οὙ ὕαεῖεν." 
ῷ ὅδ. 3. 18. 

Βγίβίοὶ : Ῥυϊηίθά ἔογ {πὸ ἘαΙτοῦ ἷ, ὈῪ 
Ῥυιπίοα ἴῃ {86 ον ΜΌΏΟΟΙΗΙ. ΡμΙΡρ Βοβο, 20. Βχοδαπιϑϑδά. 

Α4ϊο. ΜΟΟΘΟΘΟΧ ΧΙΕΙ͂Σ. 4ϊο. 
ΟΥ̓ τπ6 ἸΙ οτασῪ ἔοσ ΚΟΥ οομίαϊποὰ ἴῃ ἴΠ6 νοϊυπιθ οὐ σαΐμογ ρϑιαρῃϊοὶ ρῥγιπίθά ἴῃ [Π6 ΥΘᾺΓ 
1151 (9 α), ἴδε [Ο]] νης δοοουηὶ 5 σίνθῃ Ὀγ Μν. Βονθ- ογοβ, ἃ ἀἸιροηΐς ἰορορταρῃοῦ 
δηὰ δηεϊυαγΥ οὗ ἐμ6 εἰ μίθοπιι σθηΐωτγ, ἰπ Πἰβ “ς Πἰϑθογιαίΐοη ὑρὸμ ΕΠ] 5} ΤΥΡοΟρτδρΒ1οδὶ 
Ἑουπάοτβ απ Βουηάοτιοβ," ρα Ὁ] 56 τη 1778 (ραρε 65.)». “ [ἢ {Ππ6 γοδᾶγ 1751, Μγ. Πῖνα 
Ρυῦ] βμοὰ “ἃ ῥγεϊθῃάρά ἐτδηβδιίοῃ οἵ ἱπ6 Βοοῖκ οὗ Ψ}4βῆδσ, 3814 ἴο βανὸ ὕδθῃ τηϑὰθ ὈΥ 16 
“ΑΙσυΐῃ οΥ Βυιίαίῃ. ὙὍμα δοοουπὲ ρίνθη οὗἩ ἴδε ἰγαηβίδιίοη 18 [.}} οὐὨ ρ]αγίηρ δθβιγα 11:68: 
“Βαϊ οὗὨἉ 186 ρΡυδ]σαίίοι 8 γα οδῃ βᾶγ, ἄοτα ἴπ6 ἰηέξοσιωδίίοη οὗ (6 Οηϊγ- Ομ6 σῦο ἰς 

Ἡεριυίδίίοη, δηᾶὰ 88 δ. ἢ} νὰ δὲ παῖ 
Τίῃης Πδὰ ἴῃ στοαί Εβίθθμηι. 

᾿ Τὴ 8 ργοβθρϑοῖυϑβ ἴοσ ἃ δοοοπὰ οἀϊείοῃ οἵ 188 γορσῖπε, τ μοῦ νσαβ οἰτουϊδίοα 1η Τοπάοῃ ἴῃ 
1888, ἐπ οἀϊίος δηποιιποθά Ηἰπλβο ἢ 85 “μ6 Ηονοσοπὰ (. ΗΕ. Βοπά, ἔοσιλογὶν οἵ Ετη. (οἹ]. 
(δηίαῦ.᾽" : 
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«ΒΡ 80 ]6 οἵἁ ἱπίοττηϊηρ υ5, θδοαιβα ἴπ6 Ὀυβῖπηο858 γ͵145 ἃ δεοεῖ Ὀοίσγοοη ἴΠ6 Τνο: Μίγσ. Πῖνο 
“1. τῃὴ6 ὨρὨ -ἰπη6 ἢδα σοὨΒία ΠΥ δὴ Ηοῦτονν ΒΊ]6 Ὀοίογα πῖπι (δεα φι. ἀε λο6), δπα δαδ65 
“Ἶῃ μῖἷς οἰοβεῖ. Ηδ ρτοαυςοα [6 σΟρῪ ἴον .Ψ9}45Π6τ, δὰ ᾿ξ τναβ8 σοτῃροβθϑᾶ ἴῃ ρτίναϊο, δηα ἴῃ6 
“ἤογπβ νψοτκοα οΟΗ͂' ἴῃ 1Π6 ηἰρἢ-ἰἴπγὸ ἴῃ ἃ ῥγίναϊα ρσθββ.γοοπὶ ΌΥ {{π|656 ἵνο, δήεσ ἴῃ τηξεπ 
“οὗ 1π6 Ῥυιητηρ Ηοιβε Παὰ ἸοΙ͂ τποῖν οσκ.᾽ 

76οο}» ΠΙνα, [Π6 ρεύβου ἤοτο τηϑηςοηρα, νγᾶ5 ἃ ἰγρο-Οὐπάον δὰ ῥτϊπίου, σῃο σδιτιθὰ οα 
Ὀυπίποβς ἰῃ Τοπάοη Ὀοΐνοοη {πὸ γϑδτβ 1730 δπὰ 1763, ἴῃ π!οἢ Ἰα5ὺ γθν Π6 ἀἸοὰ. “ Βεΐϊηρ 
““ποῖ ρΡογίροι]Υ βουπὰ ἴῃ ἢ.18 πηϊπὰ, μα ρτοάιυςοά ϑοπηο βίγαηρο τοῦκ8. [Ιἢ 1753, πὲ Ρυ] ]15ῃεὰ 
“8ῃ Οτδίϊου, ἱπίοηαρά ἴο ῥσγονο ἔΐπθ ρ] γα! τ οὗ τουτὶ ἀβ, δμα δεβοσιὶπηρ [παι τΠϊκ5 φαγί 15 ἢ ]], 
“{π8ὲ {86 5οι]β ΟΥ̓ τθῃ ἀγθ δροβίδίε δηροΐβ, δηὰ (ῃδὶ {π6 ἔσο ἴο ρυηίδη ἴμοβα οοηβηρα ἰο 
“1ῃ1ς του] δὲ τἰς ἀδὺ οὗἉ ᾿υάκπιοπί νν1}} θὲ ἱτηταδίθγίὶ .......... [Ι͂ἢ (818. βἴγδηρθ ρϑγίογπι- 
“Δῃ06 ἴΠ6 ΔυΪΠΟΥ ἀπΠγΥ61}5 5 ἀεἰβεῖ 61} ρυῖποῖρ]65, δπά ἴδκ8β Ὡ0 5π|4}} ρον ἢ} (Π6 5δοτρὰ 
“ δοτιρίυτοβ, ἃ πα ΘβρθοὶαἢΪν τυ 1τῃ6 ἘΠαταοῖοσ δ Μοβεβ. Επροϊἀοποά ὈΥ τΠ15 ἢγβι δὰ- 
“νοηΐυγο, ἢ ἀοιογπη πο ἴο ἢοοοπηθ {6 ρι]1ς ἔραοθον οὗ ἰπβάο]γ. ΕῸΓ {Π|15 ρυτροβθα Π6 
“ Πιγοά (Π6 τι οὐ (δσροηίογεο᾽ Η4]}, τι ἤογο ἴοτ βοπιο {ἰπ|6 πὸ ἀοἰἑνοτοα ἰδ ογδίϊοηβ, τυ! ἢ 
“ φοῃΒβίβι66 ἢ ΘΗ͂Υ ΟΥ̓ Βογα}5 ἔγοιη ΤΊη44] δηὰ οἴου β᾽ τ} ῦ γι ῖοτβ." (ΟΠ δ᾽ πτοσβα Βιορτα- 
ῬὨΐοαὶ ὨΙΟἸΙΟΏΔΥΥ, νο]. χῖχ. Ρ. 228.) 

ἴπ Νονοθοῦ 1751 πὸ ρυ] 5η6α “« ΤῊΘ Βοοκ οὗ «ζ45}16γ," οὐ σης ἢ τ 6 (Ὁ]Π]οσὶπηρ δοοουπὶ 
νγᾶ5 ρσίνθη ἴπ ἴῃ6 ΜοηδΠν Ἐονίον ἴοσ Ποσοτ ΟΣ ἴῃ ἴῃ 6 58Π16 Υ6 87 (γ0]. ν. ῥ. 250.) ----“ Τα 
“ ΡΌΒΠ ΘΠ ον, ἴῃ ΟΥΟΓ ἴο ρῖνο ἃ βαποιΐοη ἴο 10:18 ῥτοϊοπάραά Βοοῖς οὗὨ }45Π6γ, τοΐδτβ ἴο 1{Π6 
“τηρηίϊοη τηδάα ἴο βοὴ ἃ ὈΟΟΪΚ ἴῃ “οΞῆ. χ. 138., αῃὰ 2 86πι. 1.18. [Ι͂ἢ Ῥοΐῃ ὙΠΟ ἢ Ρ]δςα5, 
“9364γ5 6, ἰΐ 5 Δρροδὶρᾷ (ο 85 ἃ σοτκ οὗ σγϑάϊ δηὰ τορυϊδίϊοη, απὰ 85 βυοἢ τσᾶ5 δ [Πδὲ {1 π|6 
“δὰ ἴῃ στοδβῖ ἐβίδβοπθἥ. Βυΐϊ πο ψοτῖς ποῦν ρυ ] 5ηοα ἀοο8 ποῖ ἴῃ [πο ᾿δαβδὲ δρρθᾶσ ἴο ὃθ 
“παῖ ὕὈΟΟΚ γτοίδγγρα ἴο ἰπ {πὸ δοτίρίυτοβ; θα ἃ ρα] ρ80]6 ρίοςβ οὗ Ἴσοπίτγιναποοθ, ᾿πιθηάρα ἴο 
“ΠἸΏΡΟΒ6 ΟΠ ἴδε σγθάι]οι5 δπὰ πο ἱρηογαηΐ, ἴο βᾶρ ἴπ6 Ἴγάϊὶ οὔ 16 ὈοοκΒ οὗ Μοβεϑξ, δῃὰ ἴοὸ 
““Ὀ]ΔοΚοη {πα Ἑπατγαςοῖοσ οὐ δἴοβος πὶ πηβο θποο ᾿ἰ 5 πὸ π Ὅπου [παι [Π6 οαϊῖοτ οὐ δυῖπος 
“Ὧᾳ5 ἢδΔη ἴπ6 Ργδοδυζῖοῃ ἴο σοησοδὶ 15 πᾶτῆθ. Ης [85 {ἰγιιπιροὰ ὕὑρ δὴ [α]6ς βίοτῃ οὗ 1868 
“Τη684Π8, ὈΥ ἩΠΙΓὮ τὸ Μ 5. [6}} ἱπίο 5 απ, τ Βῖο ἢ 6 τοΪαῖοβ ἴῃ ἃ ῥσοίδίουυ θρίβίϊο ἴο 8 
“ΠΔΠΊ6655 οατ]. Ηο ἢδ5 αἷΞο ρτγοῆβχοὰ ἃ Πἰβίογυ οὗ ΑἸου π᾿ ρ᾿]ρτέπιαρο ἴο ἴῃς ΗοΪγ 1,δηὰ, 
“οΓ {Π|6 Ἰήβπηοῦ οὗἁ 5 ῥτοσυγίηρ ἃ β'σῃῖ οΥ̓ [Π6 Βοοῖ οὗ «}451ογ, δῃηὰ τπ6 πηθδῃβ Ὁγ τ Π]Οἢ 
“Ἐς οξαϊηεα Ῥογχηΐββιοῃ (0 τγαπδίδίθ 11 ἱπῖο Επρίσῃ. Βα {πὸ ψ»0]6 15 830 ὅ.}] οὗ Ὀ] πάρος, 
“. Σῃςοῃβ,δίοποϊο8, 84 δοβυγα ἰ65, {πὲ τὸ τΠῖηκ ᾿ξ Θηοδί ἢ δὴν (αγί!ογ ποίϊοθ.᾽" 

Ὑυ 1} 115 φιοϊδξίοη ἔγοτη τη 6 ΜΟΠΊΪγ Ἡνίον, ἴῃ δαάϊοη ἴο ἴΠ6 σΟΠ ΘΤΠΡΟΓΣΆΤΥ ουϊάθηοθ 
δθονο σίνοῃ, ἴπ6 δυιΐποῦ τοι] πᾶνα ἀἸεπηϊςεθα 1Π|6 ρτοιοπάορα Βοοῖς οὗ «9}45}6γ, μβαά ἴὲ ποὶ 
σοτηδ ἴο ἢΐ8 Κηον]θάρε (Παὶ νοῦν τηδὴν ἱπάϊνι ἀτια]5 μαὰ ὑδοη ἱπ]υςσοᾶ το ρυτγοθαβα (6 Γα- 
Ῥτὶ οὗἁ  {}}5 ἴὌγβοτν, ὀχοουῖοα αἱ Βσίβιοὶ ἴῃ 1829 ! (9 δ), οἵὁἩἨ ν» ϊοῖ δῇ δοσοιιηξ 15 σίνθη ἴῃ 
Ῥαφεβ 170--] 78, ἐπγγὰ, απάοτ τη6 Ἰάοα οὗ ᾿ϊ5 θεῖηρς ἴΠ6 σοηθΐηο Ἰοης ἰοδὲ Βοοκ οἵ «“7}45Π6γ. 
[ἢ ἴθ Βορο οὗὨ ρσονεητῖηρ ἤμίυγο ἢ ΓΑΓΥ Ρυ τοί δβουβ ἔγοπι Ὀεϊηρ δ᾽ τα τ] Υ πηϊ5]6ὰ, π6 Ὡον 
5 ] ΟΠ 5 ἃ ἔξυν βρθοϊπηθηβ' οὐὗὔ[Ὠ {ΠῸ ἔα]βθῃοοάβ, 8ηδοῃγοηΐβπιβ, πὰ οοπιγδαϊοιοηβ οὗ 1π6 ΗΟΪΥ 
ϑογιρίωτοβ, Ὑγ]οὶ σπαγδοΐθυϊβθ (815 ποσίυγηδὶ ρτοάυοιίοη οὗἩἨ ἴ[Π6 ποπ-ξαπα ἱπῆ60] δυίβοτσ, 
ψαςοῦ Π να. 
1. Τα δββογίίοη, 'π 16 {Ὶ6τραρο, {πὶ ΑἸσυΐη οὗἩἨὨ Βτίϊαϊῃ “πποπὲ ἃ ῥ᾽] ρτίπιαρο ᾿ῃἴο πὸ 
“Ἡοῖν 1,απὰ δῃηα Ῥογβῖα, ψῆοτο ἢθ ἀϊξοονοσο (8 νοϊιπηθ ἰῃ ἴδ ΟΥ̓ οἵ Οζι," [5 
οοπίτατν {0 ἀϊδίογίοαὶ Κατί. ΑἸοσυΐϊῃ ποῖῖθεγ νἱβιϊοὰ ἴ[Π6 ἩΟΙΥ 1,8πὰ ποῦ ἱσανο θὰ ἱπῖο Ῥὲσ- 
54: ἴο ΨΏΙΟΙ τὸ πᾶν δα 4, {πδὲ ποτ 15 ἃ σθοργαρῃῖςα) ἐαἸξοϊιοοά π᾿ βἰατίηρς Οάζπα ἰο Ὀ6 
ἰῃ Ῥοτγβία : ἴπθγῷ 15 ἃ οἵ οὗ {παῖ πᾶῖὴο ἴῃ Οααδεῖ, Αἰσαΐη ψψα5 Ῥοτῃ ἱπ Ὑογκϑῆῖτο ρου 
1Ππ6 τη 46]ς οὗἩὨ {πε οἰσῃε!Π σοηΐυσγ, δηὰ τγδ5 δἀυςαίοα δ ὕοτίκ, σῆθτο ῥτοῦὈΪΥ πα θτι- 
Ὀτγασοὰ 1Π|6 τηοπᾶβίϊς ργοξεβδίοη. [{ 15 ποῖ Κπονῃ τμδὶ ῥτοίοστηθηῖβ 6 μοϊὰ ἰνοίοσε ἢ6 
ἰεῖ Ἑπρίαπα ; που δοπιθ ποςσοιιπίς βίδίθ ἴδδι Π6 νγὰβ ἃ ἀθδοοη οὔ εἰ σμυγοῦ δὲ Ὑοσκ, 
ΔΠά οἴμϑιβ, {πὶ ἢ νγὰβ δυῦδοϊ οὐ (απίοσθατυ. Ηἰἱβ δῦ Ποῦ γοατβ ποτ ισλοὶϊψ βροπὶ ἴῃ 
Ἑπρὶδηὰ ; δηὰ Βανίπρ ὕθθὴ βθπξ Οἢ 80 ΕἸΏΡΑΒΕΥ ἔτοπὶ ΟΠᾺ Κὶπρ οὗ Μετςοῖδ ἴο (Π6 6π|- 
Ῥεγοὸγ Οασϊοτηασια (νγῆο ἔοιτηθα 50 πἰρσἢ δὴ ορίπίοῃ οὗ 8 δοαιυϊσγοτλθηῖθ δηα ΤἙἤδγδοῖοῦ 
85 ἴ0 ὈΘσΟΙΊ6 Β15 Ρ11Ρ1}1}}, Π6 τ᾿τχᾶβ ἱπάπσοα, ὈΥ ἴπε δπηρογοτβ ἰπίγοβεῖθβ, ἴο 6116 ἰῃ Ετδῃςα, 
1π παῖ σουπῖγν, δοσογάϊη συ, τ ἢ τὴς οχοορείοῃ οὐὗὨ οπα βῃοσί νἱϑῖ τὸ ἘΞ ρ]δπα, πὸ βροηξ 
ἔπε τοτηδί πον (ἐλε ολίς  ρατέ) οὐ ἰδ 11{6, μανίηρ τοπαογοὰ Θββθῃ 18] βοσνῖςθβ ἴο ἴἢ6. σαιι58 
ΟΥ̓ το] ίοη δπα Ἰθαγπίηρ, δηὰ ἴἢογα ἢ αϊεά, Α. Ὁ. 804, ἴῃ (6 αὔῦεγ οὗ 8ι. Μαγίϊη, δι 
Τουτβ, ευὐέλοιιξ δυεΡ φαϊεἰπν Εατορε. (ἀνο, ϑοτὶρίοσιιτι Ἐδοϊοδίδϑδύσοσυτη Ηβιοσία 1,1- 
τογατῖθ, ΡΡ. 420, 42]. (οἰἱοηία, 1720. ΟἸΠαἰπιοτϑ᾽8 Βιορτδαρῃίςοαὶ Ὀ1ο ΕἸ ΟΠΔΓΥ ; δγεϊοὶθ 
ΑἸςαϊη.) 

2. ΑἹ] τ86 σοπυῖΐπο νυ ΐηρβ οὐ ΑἸουΐη ἀτο ρῥγἰπιθά πὶ 1, δεΐη, 85 νι 6}} 85 βοὴ ἀουθνιι] ἀπά 
Βρύτσιοιβ ρίοςσοα τῇ] Πᾶνθ θθρθη βοτὰ ἰο τη. ἢ ΙΓ 6 δὰ σοπιροϑοά δηγ ἰτγϑϑῖϊβα ἴῃ 

1 Τὴ τῃ6 Ῥγοεραοσίι5 ἴοσ ἃ βοςοῃὰ οἀϊιΐοη οὗ (8 γερτῖπε ἀθονο δ]υάθά ἰο, ἰὲ 15 δέδια {δὲ 
“(ἢς ὅτε δἀϊείοη Πα5 θθοη ποπουγοὰ ψΠῊ {πὸ δυςζοσταρἢβ οὗἨ ΝΕΑΚΙΥ ΟΝῈ Τηούβανῃ οὗ 
“[Π6 πηοβῖ ᾿ΠἸΟΓΑΥῪ ΤΟΠδΓΔΟοΥΒ π8 ΒῈ ΒΟΥ ΘΓ: πη Ρ ΠΟΙ ἃτῸ πιαπν ῬπκιτῈ5 απα οἱλεν 
“ Βισνιτακικβ, αδ τοοὶϊ αα πιοϑί 97 ἰλε ρεδίϊς Ἐπειαδἰϊδἠπιενε 97 ἐλε οομπίνν." 

5 ΤὮο Ὀεβὲ ἀπά πηοβί οοτηρ]εῖα οοἰ!οοϊίοη οὗ ΑἸσυΐπ ΒΒ σου δα Ῥυθ] βποὰ αἱ Ἠδιΐβροη, 
ἴῃ 1777, ἴὰ ἵνο ἰαῦζο νοϊυπιοβ, ἔο]ἷο ; ἰξ τσαᾶβ οἀὐϊοὰ Ὁγ Μ. Ἑτοβρεηῖυβ (ΟΣ ΒτοΌΘΏ), δρΡοὶ οὔ 
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ΔΏΥ οΟἿΠοΥ ἰδηρυάαρο, ᾿ὲ ψου]ὰ ἀουθε] 688 αν Ὀθοη τε τθη ἴῃ (π6 (πο π νογηδουΐδσ Ϊδη- 
ἔυλρε οὗ Επρ]αηά, ἐπαὶ '5, [6 Αηρὶο- ϑάχοη ; ἔγαρτηθηῖβ οὗ σὨϊο ἢ ἰδηρσιαρο πᾶν σΟΠΘ 
ἄονψη ἰο ΟΌΓ τἰπλ6 ἴῃ 5οπγῈ ροτγίϊοῃβ οἵ ἔπε Αηρὶο- ϑάχοῃ νογβίοῃ οὗ ἴπῸ ϑογιρίυγοβ, οχθ- 
ουἱϊοά ἴῃ {16 οἰρῃτ σοπίυσγυ. ὙΠ ογοδβ ἐδ υηοχ οΥ ἑλὶς ργείεπαάεά Βοοῖ οΥΓ ὕαελεν ἐδ ἐπ 
ΜΟΡΕᾺΝ ΕΝΟΊΙΒΗ, 8δη0 ποῖ 8 ἔδνγ ραββδρβοδθ οὗ 1 ἀγ νογθδίϊτα τ6 βδῦὴθ 85 ΟἿΓ Ῥγοβοηΐ 
δυιποτγιβοὰ ΕΣ 181} νουβίο οὗἩ ἐμ Β:Ρ]6, ΠΟ ἢ 8 ἢγοί ΡῈ] ἸΒηῃθὰ ἴῃ 1611, οπὲν εἰσὴξ 
ἀμπάγεα απὰ εευεη ψεατε αἴἴεν Αἰομῖη᾽ 8 ἀεξαϊη ; πὰ ψπᾶὶ 15 ποῖ Ἴσορὶοα ἔτοτῃ οἷν ἘΠ, 5 ἢ 
Βιῦ}ο, 18 ἃ ἰαπια δηά διυάϊθα Ἰτηϊδιίοι οὗ 115 βῖγ]6 δηὰ ἀϊοϊζίοη, Ὀοὶδ ἴο σοηςοαὶ {πὸ ἔσαυὰ 
δηὰ το ἀφοοῖνα τϑϑάοτσβ. 

. ἰὴ “6 ἰγβῃβίδίου᾽ β ὑσοίδψοθ " (ρ. ἴν.) ΑἸουϊῃ 15 πιδθ ἴο0 58Υ, ---- “1 ἰοοῖς ὑπΐο πὸ ἔνο 
““ροπιρδηϊοηβ, [0 Ἰοαγπθα 1 τὴο, ἴῃ ἴπΠ6 [ὐηϊνογϑιίγ οὗ Οχίοσα, 41} ἴὩοβα ἰαβρυδροβ 
“ἡ ῃϊο 116 Ρβθορ)]ς οὗ {1π6 Εδαϑί βρεακ." Βῖ {πὸ []ηϊνογεῖγ οἵ Οχίογά, δοοογαϊηρ ἴο (ῃ6 
Θασ Ἰοϑὶ ἀδία σῃϊο ἢ88 ὕθθη κἰδίθα ὑγ 115 Ὠἰδίοτιδηβ, νγᾶϑ ποῖ Ἰουηάοὰ ὉγῪ Κιηρ ΑἸτοὰ 
Ὀεΐογα {Π6 γϑασ 886 ; ἰδὲ 15 ἴ0 88 γ, ΟἹΪῪ εἰσλέψ-ἔισο ψεαγ8 ΑΡΤῈΒ Δἰσαὶπ᾽ε ἄξοεαεε ] 

4, “μα Ν᾽ ογάϑβ οὔ “ΑἸσυΐπ, τις ἢ ἀγὸ γτοδὰ Ὀεοΐοτο (π6 Ῥοοῖὶς οὗὨ «451}6γ,᾿ δσὲ ἔμγι Ποῦ σοη- 
νἱοῖοα οἵἁὨ (Ἀ]βομοοά Ὀγ ἴΠ6 δηδοῆγοπὶβπι8 [ΠΟΥ οοπίδίη. 
[1.] [π Ρ. ν. τοϑητίοη 15 τηδὰθ οἵ “ ἐλε βαρεῖ οπ τιυλίολ ἐξ ἐδ ισγοίε " ΟἿΪΥ ἴῃγοα Ὠυηάτγοα 

γϑδγβ Ὀοίογα {86 ατὲ οὗ τηδκίηρ σοϊ πο ΡαρΡοῦ δ ᾿ηἰτοἀμυοοα ἱπῖο Εσορα (ἴΠ6 υὑκ οὗ 
10 ἢ ἀϊά ποΐξ Ὀεοοτηθ ΖΘ ΏΘ.Ά] ὑπ} [ῃ6 {πιτί θη ἢ σοπίυσΥ), ἃπά σΟΠΒ᾽ ἀοΓΌΪΥ ΤΏΟσΘ 
1Π8η ἰἴγοα πυπάγοα γοϑῖβ Ὀοίοτθ ρβροσ, πιδάβ ἔσοτῃ [16 ΓαρΒ, τγ88 ἴῃ 186, 

[1.1 [πὶ Ρ. νἱ. Βα πηθπεϊοηβ δέαξέοπετα ὑρτναγὰβ οὗ ἔοιιγ οϑῃίυγιοβ Ὀθίοτα Ὀοο β6 Πρ τῦδ9 
Κηονπ. 
σοηΐυγΥ. 

διδιίϊοηοσβ οτο ποῖ ποαγά οὗ ἴῃ Ευτορα, Ὀοΐογο {π6 τἀ ἀϊα οὗ [86 {πιγίθοη ἢ 
(Βυεσδηρο, ΟἸ]οββαγίι πη, νοσθ διαέϊοπατίἑ, νοὶ]. νἱ. οο]. 716.) Απὰ {πε Οοτὰ- 

Ῥϑην οἵ ϑιδιϊίοῃθιβ, σο ψοσα ἴΠ6 ἢἤτβε ὕὈσο 56] ]οσβ ἰὰ 1, οηάοῃ, 8 ποῖ ἱῃοοτρογαίοά. 
ὯΠ1} Μίαγ, 1557, ἴῃ ἴμὸ {πϊτᾷ δηὰ ἐουσίἢ γϑδσ οὗ {πὸ σοῖρσῃ οὗ ἢ} δηὰ Μίασγυ ; {δδὶ 
15, ομῖἷψ δευεη ἀμπαγεὰ απὰ ἢν. τοι ψεαγε ΑΥ̓ΤΕΒ “ἰσμὲπ᾽ 5 ἀεαίδ. 

5. Ὑπε Ροοκ 1561} 18 τθρὶοῖα ἢ ἕδἸβομοοάβ, δὰ στὰ οοπίγδαϊοτίοπβ οὗ ἴ86 Ῥροηίδίθυςἢ 
δηᾶ της Βοοϊκ οὗ «“οβδιια. ΤΏ τοϑισιοιοὰ ᾿1τὴ}15 ΠΟ ββαυῖν δἰ] οἱἐδὰ ἴο [Π158 δζιὶοὶα ψ}}} 
ΟἾΪΥ δ᾽]ονν (πὸ βροοϊἢοδίϊοη οὗ ἃ ἔδτν ὄχϑιηρ]68. 

ΤΏ Ὀοοΐκ οὗ Νῖοβες δηά οὗ Ζοβηῦυα 

σεν. χχὶϊ. 2. 11]--18. Αὐὰ Ης [604] 
καϊὰ, Τακο ποῦν ΤΥ 5ο0η, {πὶπὸ ΟἿΪΥ δὸπ 
138ας, ννῆοτα ἴπου Ἰονεοβῖ, απὰ ρεῖ πος 'πίο 
ἀῃς Ἰαπὰ οὗ Μοτγίδῃ ; δηὰ οὔδτν Ὠἰτη ἴῃ γα [ὉΓγ 
ἃ Ὀυγης-οἴθτιηρσ προπ οηδ οὗἨ [Π6 πιοιιηίδιης 
το} 1 ψ01}}} [6}} 1Π66 οὗ... ΑΔηὰ τΠ6 δῆρεὶ οἴ 
πη Ποὺ ο8116ἀ ἀπίο Εἰτα [ ΑὈταμάτὴ) οὐΐ 
οὗ Ὠραυθη.... Αἄῃηὰ Βα αἱ, [μδ΄ ποῖ ἴπτηθ 
Βδηῃὰ υὕροῃ ἴπ6 δ, ποίίποῦ ἀο ἴῆοιι ΔῃΥ 
τὨηρσ υπῖο Ὠϊτη.... Αηὰ ΑΡταπαπὶ [ΠΠπ 6 πὰρ 
Ὦ18 ογο8, πα Ἰοοϊεθὰ, δά, Ὀ6ΠοΪα, θε ϊηὰ λένι 
8 Τηπι σϑι ἢ ἴῃ ἃ {ΠΟ Κοὲ ὈΥ ἢὶ8 Ποτῃ5: δηὰ 
ΑΡτδῆδι νοῦξ δηἋ ἴοοῖϊς {{Π᾿π τᾶπι, δὰ οἴογοα 
Ὦ1 πὶ ὉΡ ἴον ἃ ὑυτγηι-οἸθσίηρ ἰῃ [Π6 5ϊθοδα οὗ 
ἢ15 βοῇ. 

Ἐχοά. 1. 1 ----δ. τοἰαἴοβ {π6 δἰσίἢ απὶ οχ- 
Ροβισο οὗ Νἥοβοβ ἴῃ δῃ δεῖς οὔ Ὀυ]γ 805. οἱ 
6 Ὁδὴκ οὔ {πὸ γῖνοσ ΝΊ1]6, δηὰ ἴῃς ἀἰβοοόνογν 
οὔ πῖπη ὕὑγ ῬΒδγδοἢ Β ἀδιιρ τοῦ : -- 

5---8. Απὰ ν ἤθη 58ῆ6 [ῬΏΑγδΟ 5. ἀδιυρὰ- 
1617 βανν ἴΠ 6 ἀτκ διηοηρ {Π6 ἥδρβ, 58η6 “οηΐ ΠῸΓ 
τη Δα τὸ (οί ἢ τ. Απά ἤθη 586 δὰ οροιοᾶ 
ἐέ, 8ὴ6 8α'ν ἴἢ6 ἙΠἢ1]ἃ : δηα, Ὀοῃοϊα, ἐπ 6 θα 6 
πορί. Απά 53}6 ᾿δῇ σοπιραββίοῃ οὐ Πίπι, δα 
βαϊὰ, ΤῊ5 15 ὁπ οὗ ἴ 6 Ηροῦτον"'ς οἰ ἄτοῃ. 
ΎΠοη 54] ἃ [15 βἰβίοσ ἰο ῬΠ γα 5 ἀαυρὨίογ, 
51|4}}1 σοὸ δηᾶ οδ]} τὸ ἔμεθ ἃ ἤυγβο οὗ {Π6 
ΗἩδοῦτον πτοιηθη, παῖ 5η6 ΤΏΔΥ Ὠϊτβδ {86 
οὨ]ἃὰ ἴον ἴπθ62 Απηὰ Ῥμδσδο 5 ἀδυρῃίεγ 
βαϊὰ υπίο ποῦ, ὅσο. Αμπάίδο τμαὶϊά τρηΐ δπὰ 
ο4}1εὰ {π6 οἰ} ἃ᾿ 5 τηοίμοσ. Απὰ Ῥμδσδοῦ"β 
ἀδυρπέον 5βαϊά, Τάκο 115 μὰ ἀὐσᾶγ, δὰ 
Πυτβα 1ξ ὍΣ τηὸ, δῃὰ 1 ψ}}} σίνε ἐλεε (ΠΥ 
ψᾶρο5. Απαὰ ἔπ ψογηδη ἰοοῖὶς {πῸ οἢ}1] 4, δηά 
Πυγδρὰ 1. 

ΔΙῸ ςοπιγδαϊοϊοα ὈΥ Ζλβηξκ. 

ΟῊΔ». 111, 19--.2]. Απάνδοη 5886 νγᾶ38 
ἔθη δηὰ ἔνα γοαγα οἷά, ΑΡγαίδτη ποατσὰ 
ἃ ΛΟΙΘΟ βαυϊηβ, Τάκο {ΠΥ 500, δῃἀ 5'αν ᾿ϊῃ), 
δηὰ οὔδσγ πίπι ὕὑρ ἃ ὑυτγηϊ-οἴδγιης 'π ἐπα 
Ἰαπά ᾿βογοίη μ6 ψα8 Ὀοση. ΑἈπα ϑαγβὴ 
δρᾶ υηΐο ΑΡγδῆδπι, δῃὰ 5814, 7 Ποὶν 
νοῖςα παῖ! ποῖ 80 βροΐζοῃ : ἔοσ. σοηθηδοῦ 
του ἰἢ6 ψοτάβ οὗ πδὶ νοῖϊοα ψῃϊοὶν βαϊὰ 
υηίο ἴππ66, 1 τ΄ ]}}] πιδκο οὗἩ ἴπθ6 ἃ χιϑαὶ π8- 
ἰοῦ. Απὰ Αδγαμδᾶπι σορθηϊοα ἢϊπ οὗ {Πα 
6.}} Βα Ρυτροβοά τὸ ἀο τιηΐο [15 500 : ἢ 18 
ΟὨΪΥ βοῇ ἴ5δδο. 

ν. 9--12. Απὰ ψοοπεδοὰ ἴππ τιοίδον οὔἵὨ 
Μοβοβ, ψ τ Μιτίδτη εἰ βίου, σδὴθ τπίο 
ῬΠΑΥΘΟ 5 ἀδυρμίοῦ : δηὰ ῳοοποθθά καϊὰ, 
Βομοϊὰ ποτ ἴπθ βοὴ οὗ ΠΥ ᾿δῃηὰ τηβία ! 
Απὰ Ῥμδσδοἢ ἀδυρηίον δὰ, ὙΠαὶ στ ἰβὲ 
γ62 Απὰ {μὸν εαἰά, ΤῊ ἔβίμοσ Παῖὴ 
σοτητηδπάοα {π4ΐ {Πὴ8 ᾿πίδης Ὁ6 5]δΐη : γϑᾶδ, 
δηά {ἰπδὶ 41} [η6ὸ Ηδῦτονν τηδ]ο5 85 8000 89 
(ΠΟΥ ἀγα Ὀοτῃ "6 5ἰδὶη αἰδο. Απὰ ῬΒασδοβ 
ἀδυρμίον καϊά, Οἷνα απίο τη ἴΠ6 σὰ, Απάὰ 
ἀπογ ἀϊὰ Ξο. Απά 516 5αἰά, ΓΏΪ5. 5.4}} θ6 
ΤΩΥ͂ 50ῆ, 

ϑαῖπε Ετλτλογδῃ, πρᾶν [πδὲ Εἰ (Υ͂, το π85 στο} ἀϊδε συ ϊϑηοὰ τπ6 ἀουδῖι] ἀπά βρυσίουβ 
Ρΐθοοβ ἔτοπα ΑἸἰσυΐη 5 ξεηυΐηα νι τηρβ, 4}} οὗὁἨ τ Β] ἢ ἅγὸ ἴῃ 1,βείη. [τ 18, Ροσθδρ8, βδοδγοοὶν 
ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ ἴο δίδίθ, ἰδὲ ΠΟΙΘ 18 ῃοΐ 8 5'ηρὶο νοχὰ οἵ δἰ υδίοῃ ἴο (Π6 Βοοὶς οὗ “}68]ϊθγ, 85. θοϊηςς 
ἰταποϊαιοὰ Ὀγ τ. 
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Εχοά, ;ἱ, 22. Απὰ ῬΒασδοῦ οδασροὰ 81} μὶς 
ῬΘΟΡΪδ6, βαυ]Ἱ Δ, ΕὝΘΓΥ δοὺ [πὶ 15 Ὀογῃ γ8 
814} οδϑί ἰῃΐο ἐπ6 σἰνοσ. 

Οοποοσγηΐϊηῦ ἴπὰ Ῥδγίουϊαῦ συ )]οοῖ5 οὗἁ 
ἽΜοβοββ δαἀυσβίίοῃ ἴπ6 Ὀοοὶς οὗὐ Εἰχοάυβ ἐδ 
5:16 ῃϊ. 

Νυτρ. χχχὶϊ. 11, 12. ϑδυγοὶν ποηα οὗ {Π6 
θη ἴπαᾶὶ οδῆθ ᾧρ ουζΐ οὗ Ἐγγρί, ἔρτῃ 
ἐπ ΠΥ γοαγβ οἷά δηὰ ὑρχαγάβ, 5}}} βθα ἴῃ 6 
ἰδαπὰ σψΠὶ ἢ 1 δσοας υὑπίο Αὐταῆδτ, υπῖο 
14885, δῃὰ υπΐο «{96460Ὁ, Ὀδοδιιβ (ΠΟῪ μᾶνὸ 
μοῖ γῇ οἱ γ [0] ονοα πὸ ; βαυα (δ]οῦ ([Π6 5οὴ 
οὗ Φορῃυπηθῦ, {πΠ6 Κοηοζιῖο, πα Ζ9οϑθυ8 
1Π6 8δοῃ οὗ Νυη. 

9088}. 11. τοὶ δῖοβ 106 τηϊββίοη οὐἁὨ {86 ἵἴνο 
το ΨὮΟπὶ «Φοδῆυα 5οηΐ ἰο οδχρίοστε {116 
Ἰαπάὰ οὗὁἩὁ Οβηδδη, επὰ σῆο “ νοηΐ δηὰ Ἵδίηθ 
ληίο δὴ λαγίοξε Ὠοιι56, πδιηθὰ ἤδμδρ, δηά 
Ἰοάχοά ποτε ;" ἰοροίμποῦ τυ ῖτἢ τΠοἷς σονοηδης 
Χ«1Ἴ1} ΠΟΙ, ΤῸ ψὯ5 ἃ (ὑδηδδη 655. 

“οι. 11,.14--.6. [{ σΆπι6 ἴο ρ495.. .. 
Α5 ἴδον τ1παὲ Ῥαᾶγο ἴπ6 δὶς οῦς σόα υηΐο 
Ψοτάδῃ, δηά {πὸ ἔδεί οὗ {π6 ῥσίοδίβ ἐμαὶ θδγα 
ὸ ὐὶς σοῦ αἱρρεά ἴῃ μα Ὀτίτα οὔ ἴΠ6 τυαῖον, 
(ον Φογάβῃ ονοσβονθίῃ 411 ἢ18 ὑδηϊβ 4}} 1Π6 
εἴα οὗ μαγνοβῖ,) (δὶ {Π6 τυδῖοτβ ψ Ὡ ο ἢ σδῖηθ 
ἄονη ἔγοπι δρονυο, βἰοοά, απ γοβὲ ὑὉΡ Ὁροη 
8 ΠΘΒΡ, ΥΘΓΥῪ ΤᾺΣ ἴγτοτω [ΠῸ οἱἵγ Αάδῃ, [παῖ 
18 Ὀο5βἰάἀ65 Ζαγοΐδη : δη ἔποβο [ἢδὲ στη ἀοτἢ 
ἰονατάβ (π6 5868 οὗ ἴπο ῥ]δῖη, ἐὐεπ ἴπὸ 58}1 
568, (4116, απὰ ποσὰ ουΐ ΟΝ; ἀπά 1Π6 ρθορὶβ 
Ῥδββϑὰ οὐοσ σἰ σιν δραϊηβὶ ΨΘγὶοῃο. 

Ζο58ἢ}. νἱ. 17. 20, 2]. 24, 25. Απᾶ {δὰ 
οἰἐγ 88.4}} ΡῈ δοουγβοά, εὐεπ 1ΐ, Δα 4}} (Πδΐ γε 
τηοτοίη, ἴο Π6 Το ἈΡ.. . . ΤΠ ρεορίο νοΐ 
ὮΡ ἱπῖἴο {ἢ ΘΙ ΓΥΘΟΥΘΓΥ ΠΊΔΏ δέγαι ἢν Ὀοίοτο ἢ ἢ}, 
81 ΤΟΥ ἴΟῸΚ τΠ6 οἱἷγ. Απά {πῸγ υἱέοτῖν 
ἀοκιγογοὰ 41} {πδὶ τραδ ᾿π ἴΠ6 οἰΐν, ὈΟ(ἢ τδῃ 
διὰ ψοπλδη, γουπρ δπὰ οἷά, δηὰ οχ, δηά 
Βἤ66Ρ, πὰ 655, ἢ (16 οάσο οὗἩ ἴπο ϑ'νογά, 
ον ν . Απά του Ὀυτγηῖ {Π6 οἰγ τι το, δὰ 
411 (δὲ τταϑ τποσοῖη... . . Απὰ ζοβῆυδ βανοὰ 
ἘΔμΔὉ ἰπο παγὶοὶ ἈΠ τα: δηἀ Ποὺ ἑωυϑδν 
Βου 56}, δῃηὰ 411] ιπδὲ 53Π6 Πιδά. 

ΨΦοβῃ. νἱῖ. τοϊδίοβϑ [6 οἰσουτηβίδῃοος οἵ 
ΑςμδῃΒ βοογοίίηρ δ Βδυ ]ο 5} ραττηθηΐ, ἵγὸ 
Βυπαάγοα 5ῃεκοὶς οὗἁ 5: νοσ, δηὰ ἃ ψεῦρε οὗ 
βοϊὰ οὗ Πγ βῃ 6 κο]ς᾽ τεϊρῃϊ, ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴο 
τη αἰνὶπο οοτητηδηά ; ἴον Ὑ]ιϊο οτῖηθ 6 
δῃὰ 411 ἢ ῃδὰ πϑζγα ἀοεϊτογθα ἴῃ ἴΠ6 νδ]]οῦ 
οὗ Αεδοτν. 

ΤΠ νε᾿β ΤΟΓΡΌΓΥ τγ88 Ῥ 0] 56 α ἴπ 1751 ἴογ ἕιοο δ᾿ ϊϊίτισα ἀπά δἰσρεησε. 

“ροογγρλαὶ Βοοῖς απὰ τ ξίηρ8. ΓΡατὶ 1. ΘΚ. 1Π. 

ἀϊϊ, 18. Αηά 1 σᾶτηθ ἰο μ835, ἴδδί τῆς 
ΓΔ, οὗ ῬΉΒΥΒΟἢ) ᾿σὰβ υγποὰ αὐγὰν ἴτοπι 
βἰδυϊηρ [26 τη4]68 οὗ (Π6 Ἡρῦγονν. 

"1. 14. Απά {π6 οἰϊ]ὰ Μόοκοβ στὸν δηὰ Ἰη- 
ογοαϑθὰ ἰπ βίδίυσο: δῃὰ νὰὰβ ἰοασηδὰ ἴῃ 4]] 
(Π6 τηδρῖς οὗ [86 Εγρεδηβ. 

χχχυ 83,4. [15 δῆθμιστηρα {Π8ῖϊ, δον (πῸ 
ἀοδι οὗ Μίοβοβ, Ζοβῆυδ, δμὰ (δὶ ον, {Π6 ροο- 
ΡΪα Ψψοσγο ψιῃουῖ Ἰοδάοσ, πὰ ἐμὲ Ῥμὶπθα5 
δῃὰ [Π6 οἰ οτ5 οὗ ἴβγϑὸὶ “"παιηθὰ «Ψ}65886γ ἴΠ6 
800 οΟὗἩἨ (αἰεοῦ, ΌΥ Ασυρα, βοοῖῃρ [6 ἰβ δὴ ὕρ- 
τ ρηϊ απ. Απὰ σποσθουοσ (15 τ Κυονν, 
1Πδὲ Ὧ6 Παίἢ βθϑὴ δ]}} (6 οῃάοεβ Ὑτουρῃϊ 
ἴῃ Ἐκγυρῖ, ἰπ 86 τ] άἀογη 685: ουθὴ 8}} 86 
τ ἢ Υ ποτ κβ τῆδὶ μανο Ὀδοη ἤοηο." 

χχυῖ. 8, ΒΑΠΔῸ ἰβ8 βἰγ) θὰ “ὁπ οὗ {Π6 
»τίηοεειεβ οὗ Ψ6γῖςῃο ; δῃὰ ἴῃ νυ. 8. βΒῃ8 ἰ5 
Τοργοβθηϊθα 85 βδύυ!ηρ, “1 430 δὰ {86 ἀαυσῆ- 
ἐξγ ο7 απ Ζεγαεῖδέε ὃν α τοοπιακ οἵ Μιαάϊδη,᾽" 

ΧΧΥΪ, 10. Απά ἔπε ψοοὰ ψδογθοῦ {δ 
ΟΠ άσοη οὗ [5γ86] ραββθὰ οὐὸσ Ζογάδῃ βίαγοά 
ὕροῦ ἴδπο ἔδοο οὗ ἴπΠ6 τυδῖοσβ βὶχ ἀδυβ δπὰ 5Ξὶχ 
ὨΙΖΏ5. - 

ΧΧΥΙΙ, 15, 16, 18. ὙΠοη δίαῦ δρηΐϊ 
ἀηῖο ΨΖ7ο5β)νλα, δαγίπρ, 1μοἴ τὴθ ἰῃίγοδε ψ τ 
{866 ἴὉΓ τὴγ παίΐϊοῃ {Πδὲ {ΠΕΥ̓ τηδῪ ἰἰνθ. Απμὰ 
Δ οβδιια δηβινοσοα δπὰ 5αϊα, Α5 ΠΊΔΩΥ 88 586 
ἐποιπβοῖνοβ ὈΥῪ βιρμΐ πιᾶν ᾿νε: θυΐ ψΒοϑο- 
Θνοσ 58}}4}} θῈ ἔουπά ἴῃ «“οτγίομο 5}14}} βυγοὶΥ 
ἀϊε εἰ ἀρδῖῃ. .. . Αμά [ῃ8 ρϑορὶο οἵ Ψ6τὶ- 
ὁπο βοά ἴτοτα ἐπὲ ΟΙΥ ΘΥΟΓΥ ΟἿΣ ἴο ἴΠ6 
τηοιηἰδίη8. 

χχνυ δ. 920---95. Αςἤδῃ 18 τοργοϑοηΐϊοα 88 
σδαγρίηρ 9 οβυα τὶ Πανῖπρ “ (ΔἸκοη ἔσοτι 
[π6 οοηρτορβίίοι αἷ} {π6 σο]ά, 411 {116 δῖ ϊνοσ, 
8Πη6 41} τπη6 ὕταββ; ὄυὐθῃ 4} {ἰὸ βροιὶ οὗ 1π6 
οἷν οὗἩ ΨΖοτγῖςμο, δπὰ ρίνθη ἃ ἴο ἴπο {γῖθ6 
οὗ 1,ονὶ." Ἐογ υἱεῖ οσῖπλθ ἢ6 ΑΠΟΝῈ νγ88 
βἰοπρα, 

ον τῇς ρυ] ςαῖῖοη 
(9 δ.) ρτγἰπιθά δὲ Βτίβιοὶ ἴῃ 1829 {πὸ τηοάοϑε σθαγβο οὗ ἴδῃ 5} 1ηρ5 88 οὐ σι μ ΑΙ] τηδάς, 
ὙΠΙΟὮ τ ᾶ5 5. ΡΒΕΌΘΏΙΥ Ἰπογραβοὰ ἴο ΟΝῈ βοῦκο βου ησ. ΟΥ̓ 1118 Ρυθ]!ςαίίοη 186 δυίιοῦ 
15 ποῦν ἴο σῖνο 50116 δοοοιηί. 
ΤΒουὮ ῬυΒ]15μεά ἀρρατεπίΐν ἴον {πὸ ἄγε τἶπηο ἴῃ 1829, ἴΠογρ 18 ΟΥ̓ΘΓΥ͂ Γθβδοη ΤῸΓ οοπο]4- 

ἴηρ τπαὲ {Π18 15 δῇ υπδοϊκπον]εάχεα τερσῖηῖ οὗ ΠΠἸνὸ 5 ἴὌσβοσυ, ψ ἢ βοὴ υπὶπηροτγίδης 
ναί αἰοης (τ οι ψι }}} θ6 ρΡοϊηϊοὰ οὐδ ἴῃ ἐπα σουτεα οὗ (6 ῥγαϑθης τί ῖο]6), δῃὰ ἴον [ἴῃς 
[0] ον ἱ ἢ ΓΟΘΒΟΠΒ: --- 
1. Το Τιτις Ῥλος, ἢ 16 οχοορίίοῃ οὗ ἴπο ἴον βοπέθησοθϑ ρμγϊπιοά 1π 114]165 ἴῃ Ρᾶβ8 

167., 5 [6 βΆ1ὴη6 ὧἃ5. ἴῃ [{1ϊνο᾿β ἔογβοσυ. Τῇῆθ ἔνο Ἐ11}68 ὅτὰ ἴοσο ῥυϊηϊθα 1π σΘΟΪ τη Ώ8, ἰπ 
ογάοσ τηδὲ 186 γϑδθσ τῇδ (6 Ἰηοτα γον σοτηραγα ἴποῖὶ: Ὧδ6 Μ1}} οὔβογνε ὑπαὶ τῃ6 
εὐϊῖον οὗ ἔμ Βγῖβίοὶ Ῥυδ]ιοαδίοη ἱπ 1829 ΘΧΡτΟΒΒΪῪ ΒΑΥ5 {πὶ {πὸ ρβομάο-Ροοῖς οὗὨ 7}85}6Γ 
15 “ Τταποϊαιοὰ ἰηίο ΕΝΚΟΙ80): ἔσο ἴῃ6 Ἡροῦτον." Ιηῃ ιὶβ Ῥγοροδβϑὶβ ἴὺῸσ ἃ πον δά ποπ 
δἰσοδαγ δ] οα ἴο, 15 15 δ]ογοά ἱπιο---“ Τ συ βίδίοα ᾿ΐο Ανοιο- ϑάχον ἔτοτα [πΠ6 Ηθῦτγον " 
Θυετγ, ὈῪ τ ποτὰ τγϑ8 (18 ῥγεϊοπάθα Απρίο- ϑαάχοη νοτβίου ἱγαπδίαϊοα ἰηῖο τηοάογῃ 
ἘΏΩ 5} 3 

Φ., ΤΠδ “ ΑΥΥΕΕΤΊΞΕΜΕΝΤ," 1 ποῖ σοΟΪΟΌΓΑΌΪΥ δἰζοσγοα, 15 ον ἀθη.ν ἴθ ἔγοια 1Π|νὸ᾿ 5 ῃσὸ- 



ϑοοί. 1.} Τῆς Βοοκ 9 Ψαδῆετ. 17] 

Ἰἰπηΐπαγυ ἰοείοῦ ἰο ἃ πδσηδἶθξα 681}; δ5 ψ.1}} 6 ουἱάθῃις ἴο 8 ΟἿ ὙΠῸ σΟΙΏΡαΓοβ (Π6 
ἕο] ον οχίσδοίβ. 

9α. Το Βοοκ ΟΥ 9}λ25858:8. 175]. 

“Τὸ (16 ΕἸρῃτ᾽ ΗἩοπουταῦ]ς (Π6 Εατὶ 
«ΟΕ ΒΒ. ὺ ἡ 

“Μγ Ἰιοτά, Τῇε γοϊϊοισῖπσ ἰταπείαξίοπ, οΥ̓ ἐδε 
“«Βοοΐ οΓ ὕαελεν {εἶϊ ἑπίο πιν λαπάς ἐλίτίψ γεαγε 
“αρο" [ἴμδὲ 15, ἴὴ 1721] “ὈΥ τιοσγὸ δοοίαθηΐ. 
“1 ν)αβ ἐγασεϊπρ ἵπ ἐλε Νοτίλ οΥΓ Ἐπρίαπὰ, 
“ὁ [0 8566 ἴῃ σουηίτΥ." ΠΙνο πο ῥσοσθοᾶβ 
ἴο ψῖνο ἃ ἔβ]ϑδε δοοοιπῖ οὗ μὶ5. ρυγομαβὶηρ 
1Π6 τῃηδημδοτὶρὶ δἱ δὴ διοίΐοη οὗ “(Π6 σοοάς 
“ αῃὰ ΡοοΚκϑ οὔϑδη οἱ μοπιοπιδη ἰδίοὶυ ἀο- 
“ φραδρά, τ 0 τῶβ υρτνατάβ οὗ ος Ὠυηάγχοάα 
“ἐ γραῦβ οὗ αρο.᾿ , 

“Αἰμοπᾷ ἰμ6 ρδροῖβ" (Πῖνθ σοῃιὶημ65), 
Ἔγὴγ Τοτὰ, 1 Τουηά δα γοἰοιυΐης ἰγαπδίαξίον 
“Ὁ ἐδε Βοοῖ 9 Χαδῆδεν, ιολίελ 1] ἰαδέ ϑωπιπιεν 
“ ροημημπιοσαξεα ἕο ψΟΊΡ 7,ογἀδλὶρ ὁπ α ΥὨΠΙΟΊΤ' 
“Ὁ α πειο ἐἱγαπδίαζίοπ ΟΥ̓Ἠ (λε Βιδίε. 1 οσῇῃ 
“ῃδῖ 1}}1} τ οπ ἐξ ἰαν ὃν πιὸ αυἴζα ἀπτοραγάοα, 
“ όοων Τωτναδλὶρ ρολ ρεγιιδαὶ τυαϑ ρμίεαβεα ἰο 
“ἄρρτουε οὗ ἴέ, απά ἰο ααυΐδε ἐΐς μωδίϊοαέϊοπ 
ΦαΕδΑ ΜΟΝΚΚ ΟΣ ΘΟΒΈΑΤ ΒΙΝΟΕΒΙΤΥ, ΡῬΠΑΙΝΝΈΒΒ, 
ΔΑΝ ὙΚΌΤΗ. ΥΟΌΣ 7ογαδλὶρ᾽ 8 τοτηδτῖ 1 
“« τηιιϑὲ ποῖ οἸηϊξ, “ ΤΠδὶ 1{ νγᾶβ ὑΟἿἹΣ ορίπίοη, 
“«ἐὴς Βοοκλ ο7 Χζαελεν ουμρλί ἰο ἤλασε δεεη ργίπέεα 
“τὴν ΤΗΣ ΒΙΒΙΕ ΒΕΡΟΒΕ ΤΗΛῚ ΟΥ Φοεηῦλ.᾽" 

Ξ“4ἁἪνΑ ΨΕΙΤΙΝΟ ΟΝ ΤῊΣ ΟὔΤΘΙῸΚ ΟΕ ΤΗΚ 
“ΑΝ ΌΘΟΒΙΡΙῚ 1 ΒΗΟΙΓῸ Β5ῈῈΜ ΤΗΛΤ ΤΗΙΒ 

“ ΤΑΛΝΒΓΑΤΙΟΝ ὙΛ5 ΤΑΙ ΒΕΡΟΒΕ ΟὔΚ ΕΠᾺΞΤ 

ἀ ἈΕΡΟΆΜΕΒΒ, ΒΕΟΛΌΒΕ 1 βΑΥβ: "Ϊ ΗΛΥΕ 

ΦΕΒΚΑ. ΤῊΣ ΒΟΟΚ ΟΡ 9ΑΒΗΞΕ ΤὙΥΊΘΕ ΟΥ̓ΕΕ, 
ΦΦΑΝῸ ἔ ΜΌΓΗ ΑΡΡΕΟΡΕ ΟΕ 11,454 ΡΙΕΟΕ ΟΡ 

ΦΦΩΒΈΑΤ ΑΝΤΙΟΌΤΥ ΑΝῸ ΟΥΒΙΟΒΙΤΥ, Βῦ1 ἰ 

“Δ ΘΟΑΝΝΟΥ͂ ΑΒΒΕΠῚΤ ΤΗΛΤ ΤῈ ΒΗΟΌΙῸ ΒΕ ΜΑΌΚ 

ΦΦΑ ΡΑΞΤΟΥ ΤΗΚΟΛΝΟΝ ΟΕ ΘΟΒΙΡΤΟΚΕ. 

“«« διχηρά «ὙΜ ΙΟΚτ ΕΚ. 

41 ὅτὴ γουῦ 1γἀς 105 τηοϑὲ Βαιτη}]6 δηά 
«ορροάϊοηϊ ϑογναηῖΐῖ, ἴῃς Εαἰτον," 

9δ. ΤΗΣ Βοοκ οὗ 5308. 1820. 

Τῆε 7οἱϊοισΐπς ἰγαπείαξίον οΥ “ Τ΄ε Βοοΐ οΥΓ 
““)αδῆεν"" ισαϑ αἰδοουετεα ὃν α σεπέϊεπιαπ ἴῃ α 
οιγηεν ἑλτουσὰ ἐδλε Νοτίλ οΥΓ Ἑπρίαπα ἴῃ 
1721. 

“Τὸ Ἰὰγ ὈΥῪ 11 πὰ ῸΣ βϑνϑσαὶ γΘαΓς, 061] 

“Ἰη 1750, ὑδοῦθ τγῶβ ἃ σερποιῦ 9 α πειῦ 

ἐἐ ἐγαποίαίίοπ οΥἹ ἐδε ΜΒ δῖε, ιολεπ ἦε Ἰαϊαὰ ἐξ δο- 

“γε α ποδίε Ἑαγτὶ. Οκ ρετγωξαὶ ἂε λίσλϊν 

“ὁ αρρτουεαά ΟΥΓ 1, ΑΒ. Δ ὝΜΟΚΚ ΟΕ ΟΕΣΑΊ ΒΝ - 

4“. ΟΕΒΊΤΥ, ΡΙΑΙΝΝΕΒΒ, ΑΝ ΤΕΌΤΗ. ΗἾἜἾἜ  7ογά- 

“Ὺλίρ᾽ε ορὶπίοη τσας ἐλαξ ἐξ εὐλομία ἦαυε ὕεενκ 

““ρ»ἰασεά τ᾿ ΤῊΣ ΒΙΒΙῈ ΒΕΡΟΒΕ ἐλε Βοοῖ ΟΕ 

“«7οβησυλ." ᾿ 

Ης ἔσο σ δα ἀς :- 
“ΒΥ ὙΚΙΤΙΝΟῸΟΝ ΤῈΞῈ ΟΥΥΒΙΡΕ ΟΣ ΤῊΣ 

“ ΜΑΝΌΒΟΚΙΡΤ, ΓΤ ΒΗΘ 5ΕΕΜ, ΤΗΑῚΤ ΤΗΙΒ 
“ ἸΒΑΝΒΙΛΤΙΟΝ ΓΑΒ 1.10 ΒΕΕΟΒΕ ΟὔΒι ΕἸΒΕΒΤ 
ἐς ἈΕΡΟΒΣΙΚΗΒ, ΒΕΟΑΟΒΕ ΙΤ βαύβ: “Ϊ μαύῪξ 
“ ἈΚΑΡ ΤῊΣ ΒοοΟκΚ ΟΡ 9 ΑΒΉΕΕ ΥὙὙΙΟΣ ΟΥΕΚ : 

“ΦΑΝῸ ἵ ΜΌΓΗ ΑΡΡΕΚΟΥΕ ΟἹ 11, ΑΒ Α ΡΙΕΟΚ 

“Ὁ ΟΡ ΟΒΕΑΤ ΑΝΤΙΟΩΣΤΥ ΑΝῸ ΟΥΒΙΟΒΙΤΥ, Β0Τ 
44] ΘΑΝΝΟῚ ΑΒΒΕΓῚ, ΤΗΑΤ Τ᾽ ΒΗΟΙ ΒΕ 

Φ  ΜΛΏΞΒΑΡΑΚΤΟΣΡ ΤῊΗῈ ΟΑΝΟΝ ΟΡ ΚΟΒΙΡΤΟΒΕ. 
“« δισποὰ “Ιοκιμ εκ." 

ΤΠ οὐϊῖον οὗ 1829 ρτοσθθάβ ἴο βίαϊο, ἐπαὲ “" δίποδα 1751" [116 τϑϑάϑγ νν}}} ὈΘΑΣ ἴῃ στϊηὰ ἰΠδὲ 
{ἢ 19 ἴ8 ἴπΠ6 Ἰάοπεῖοαὶ ἀλία οὗ ΠΠ1νο᾽5 ἔΌυζογΎ] “ 186 τηδηιβοσιρὶ: π88 ὕθθη Ὀγοβογυθὰ νυ} 
« στοαῖ οᾶγα ὈΥ 8 ροῃιοιηδη, τι Πο ᾿ϊνθὰ ἴο ἃ νοῦν δάνδηςθα δρϑ, δπά ἀΐβα βοπηὸ {ἰπ|6 βίῃοθ. 
“«(η πο δυοηΐ οὗ [115 ἀθδίῃ, ἃ ἔγίοπαά ἴο ψῃοσι πα μά ρῥγοβεηϊθα ἰξ σαν ἰξ ἴο ἔπΠ6 ῥτοβθηξ 
« ράλίοτ, τσῇο, σοποοὶνίπρ τπ8ἴ 50 νδ᾽ι80]6 8 ρίθςος οὗ ππιὶαυ τ 5μου]ὰ ποῖ μα Ἰοβὲ ἴο τη 
“ οὗ Ἰιξεγαΐατγο δπὰ Ὀ10] 14] βευἀθηῖβ, ἢ45 σοπηχηϊ 6 1 το ἔπ 6 ῥγββ8, ποῖ ἀουδιΐηρ θὰ τμαῖ 
“ἢ διίοηξίοη οὗἩ ἴ8 ἰορασποα ψ|}} δ δἰἰγαοϊρα ἴο 50 βιησι ας ἃ νοϊτηθ." ΤΠ δαϊοτ οὗ 
1829 βισίῖμπον δα άς, ἐπαὶ “πὸ οαπηοΐ ἀββοσῖ ΠΥ {πὶπρ ἔτοτῃ ἢϊ5 οσῃ πον]οᾶρα Ὀογοπὰ 
« ΑἸσυ 5 δοοοιιηῖ : διυιΐ ἐλαξ σαττῖοβ ψΊ 1 δυο ἢ} 8ῃ δἷγ οὗ ὑυοῦδ} ΠΥ ἀπά ἐγιίη, ἘΠ δὲ 
“« Ἦρ ἄοεβ ποῖ ἀουθὲ 118 δι ῃ θη! οῖγ."--- “ ΝοΙΒίηρ" (Πα δὔῆττηβ ἴῃ ἢΐ5 “" Ῥσθ χη ΠΆΎΥ 
-« Ὠ:ββογίδίϊοι οα (6 Απίαυϊ δπὰ Αὐξμοηκὶοῖιν οὗ ἴῃς Βοοῖ οὗ .65}}6γ) “σδη θὲ ρῥτγο- 
« ἀυςοά ἰο ἰηναϊἀαἴο τπ5 δας πο πίϊο βἔδιθηγοηΐ, δηὰ σοΠ ΒΘ. ΘΠΕΥ ζ τηοῦ 8 ΟἿΓ σγοάσηςα.᾽" 
(Ρ. ν.) Αραΐῃ, “.Α5 δ Ὀοοῖ οἵ σθοοσά, ἰδ δρρεϑατβ ἴο ἔανε ἴγσυτ} ψ Ποὺ τηϊχίυγθ οὗὨ ἝΥΤῸΣ 
“ἴον ἰΐ5 Ῥϑου αγ οὐοοῖ απὰ ἀοδίση." (Ρ. γ1.) Απά ἴῃ {πε σομο]ιαϊπρ Ῥασγαρταρῇ οὗὨ 15 
“« Τρρϊτπηοπίεθ απ ποίες οοποεγηῖπρ ἰλε Βοοΐϊ 07 Ψασὴῆον᾽" (Ρ. 9. ς0]. 2.) ἢδ Θχρτοββοβ Εἰ τη 56] 
ἴῃ τ[Π6 ΠΟ]]οννΐπρ ἴουπη8 : ---- ““ ΤἼυ5, ἔΠθη, 1 ἀρρθαᾶγβ, ἰδὲ 85. ἔδυ 88 δυο 8 ΟΥΚ οδῃ Ὀ6 
“ ΔυϊποηκἸοαΐοα, 8 ρόββθββο5 ΘυΥΥ Ῥτοοῦ οὗ θοΐπρ ἃ ἰγηβοσῖρὶ οὗἉ [6 οἱ ρίπαὶ τηδηυβοσὶρί ; 
“« δηἀὰ ΘΟὨΒΟα.ΘηΪΥ, 1παᾶὶ ἴὰ 15 ΟΛΒΥ ἴο Ὀ6 ῥγοβογνυοα 885 ἃ φοἸ]δίογαὶ δυϊάθης οὗ {Β6 [δοῖβ 

᾿ Τῃ εἶθ ῥτοβρθοΐυϑ οὗ 1838 αὔονο τοξεγσγεά ἴο, ἔοσ “ πιδηυβογίρι" {πε νγοτὰ “ σοργ᾽" 15 50}- 
δἰϊτυϊοα,--- ἃ σεοηθγαὶ ἴογτη, τ ϊοἢ 15 Θ]ΆΔΙΥ ΔρΡ] σα ]6 ἰο ῥγιπίθα τηδέξζεσ 85 ἴο τωδηιβοσὶρί. 
Το Ἑάϊίον οὗ τ Βείβεοὶ γορεὶ πὲ πονὸῦ ὀχ! το 8 ρτγοϊθηαἀοα πιδαυβοσὶρι ἴο 1ῃ6 οσὶεῖς] 
οχδιηϊηδίίοι οὐ ἴτε ἰδαυηθα, 
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“ ἀρίδι θα τότ {ὉΠ} ἴῃ {Π6 ττιτϊηρβ οὐ Μόοβος, ἰῆς Βοοῖ οὗ “Ζ2088υδ, ἀπά [ἢ Βοοκ οὗ 
“«υάροβΒ." ΑΔἄἕἔ τοίθγθησθ ἴο ἴπ6 ροφέξίσε Ὠϊβίοτι δὶ δυϊάθποο οὗ Μυ. βονο- ογοβ δρονβ 
ξἰνεη, ἀπ αἷβο ἴο ἴῃ ἱπέεγπαὶ ονϊάθησα βαγηπιϑηρα ὈΥ ἴΠ6 διδο;σοηίβιηβ, ἔα ϑοῃοοάΞ, ἀπὰ 
οοηιγδαϊςἰϊοηΒβ, ἴῃ ΠΠ1ν θ᾽ 5 ἴογροῦυ (566 Ρῃ. 162---164.)), αἰΐ ευλίολι ατὸ ἰο δὲ ζομπαὰ σεγδαΐέηι, {ξ6- 
γαΐξέηι, εἰ ριποίμαξίήπι, ἱπ ἰδε εαϊέϊοη ΟΥ̓ 1829, τηυδὲ σοηνίηςο ἴΠ6 σοδάου πὲ [ἢ}5 ρυν  σαίοῦ 
15. ΠΟΙῸΣ ““ ΔΌΓΠΘΠΕΙΓ ἡ ΠΟΥ ἀο65 1 “ὁ τη Υ ἢ ΔῊ “ ογοάθποθ᾽" ψἤμδίονου ; δηᾷβ παῖ, τ ἢ τΠ6 
ὀχοθρίϊοη οὗ 506) ραββαρθα 85 86 ςορ! θα ἔγοῃι ΟἿἿΥ δι Πογιϑοα ἰσγδηβἰδεϊοη οὗἅὨἨ {Π6 ΒΊδ]6, ἷὲ 
15 ἃ οΥΓΠ}658 Εἰδδιι6 οὗὨ “ ΟΥΓΟΓ ἢ δὰ ἰδἰβοῃοοά, ψιπουΐ {πὸ 5] 1 σῃ  θϑὲ “ ταϊχέασο " οὗ “ὙγΌτὮ." 
[πιὸ Ὠυθ]η ΟΠ γϑιῖδη Εὐχαιηϊπογ, ογ ΟΒυσοῦ οὗἩ ̓ γοϊαηά Μαρασίηο, ἴοσ 7 υη6, 183] (νο!]. χὶ-. 
ΡΡ. 426 ---429), ἴ1ῃ6τὸ 193 δὴ 806 ὄθχροόβυγο οὗ 1ἢ158 οἀπίοη οὗ 1829, σοηίδϊηϊηρ ἦνο οὐ βἰχ 
᾿ἀπβίδῃηςοϑ οὗ ἔ]βοποοάϑβ δπά σοηϊγδαϊοειϊοηβ, ἀἰ δγοηϊ ἔγοτῃ ἔῃ 56 ἄρον σίνθῃ ἱπ ΡΡ. 169, 170., 
ἴο πῇῃϊοῦ νγὸ τοίου ἴΠ6 σθδίοσ τγῇο ΤΩΔΥῪ ὃ6 ἀοσβίγοιι5 οὗ Γυγέμος ονϊάθποο, δηὰ 4130 ἴο 1ῃ6 
Βεῖβη Οτιεῖς ἴον ψΦδηυαγυ 1834, Ρρ. 127 ---} 58. 

“« ϑοηθ δοοουπῖὶ οὗὨἁ 1118 νου πη" (8405 1ἴῃ6 οὐϊίοτ οὗ 1829) ““ἸΔῪ Ὀὲ Ἰουπὰ ἰη ΑἸουΐη 
“«φογῖκα, Ρυ ] 156 ἴῃ οΠη6 νοϊυπηθ [0]. ἴῃ ἴπΠ6 γϑασ 1600, ἰῃ Ῥαγὶβ.᾿" ΟΚΝον, νυῇδῖ 15 ἴπ6. 
ἔοι Ὁ ὙΠο σιπβι δαἀϊτίοη οὗ Αἰσυα!η᾿ 5 σοἸ] σα τυ οσ 8 ττὰβ ρυ ] με αἱ Ῥαγὶβ. ὉῪ Απάτό 
Θυοδοβης (Απάγοας Θπογοοσίϑηιϊ5) ΟἿΪῪ δευεηπέεεπ ψεαγδ ΑΥΤκκ ἰλε ἀαἰε αεδεὶσποα ὃν ἰδε 
Βεγιβιοὶ Εαϊίον, νὶξ. ἴῃ 1617, ἴπ τῆγθα ρατγίβ, ἑοστωϊηρ; οπο νοϊυιπο [Ὁ]1ο ; δπὰ ἴῃ {15 οοἷ- 
Ἰοςϊίοη οἵ ΑἸσυϊη 5 οῦῖβ ΚῸ Βοοκ οὗ ΦΆΒΗΚΕ 18 ΤῸ ΒΕ ἕοῦνῃ. Α᾿Αβ δ υοδοβηθ᾽ β θαϊεῖο 
Ῥτίποορϑ 15 ποῖ Οὗ ὙΘΤῪ σΟΠΙ ΟΠ ΟΟΟΌΓΓΘΏΘΘ, [Π6 ΣΟΘοΥ, σγὯο τὺ θ6 ἀδπβίγουβ οὗ βθοίῃρ ἃ 
11εὲ οὗ τπ6 ρίεσος δοίια}}ν ψυιῖοπ Ὀγ ΑἸσαΐη, 15 γοΐοσσοα ἰο Πυρὶη 5 ΒΙιΡ] οἰ μβὸαιια ἀ68 
Αὐυΐουτε Εὐςο  ἐβ᾽ βεῖ .65, ἰοιη. νἱ. ρρ. 190---1 23, 4ἴ1ο. 1692, δηὰ ἴο Ὦτ. (νοὶ Ηἰβιοσῖδ 
Τλιοτγαγία, ΡΡ. 420, 421]. ; ϑϑοὴ οὗ σῇοτι μα8 σίνθη ἃ οδίδϊοριβ οἵ Αἰουϊη 5 τ οῦΐκ5. του 
Πυςοβποβ εἀϊίοη, δηὰ ἘΠΟΥ ἀγὸ ὑοῦ (οἴΔ}}γ 5:]θὴξ σοποογηΐηρ ἴΠ6 ργεϊοπαοά Βοοκ οἵ 
Ψ} 50 ογ. 

95. ΑἸπου ἢ πα σοποϊ ἀπο ΡΑΓΑρΎΑΡἢ οὗὨ ἐῃς “ΤΥδηβδῖο᾽ 8 Ῥγοίδοθ " ἴῃ 1ὴ6 οὐἀϊίοι οὗ 
1751 18 οὐρά ἴῃ 6 σοργὶηΐ οὗ 1829, (ἢ ΘαἰτοΥ οὗ ἔπ Ἰδίῖος τηιϑὲ ἕνα θδθη δοαυδιηπίοὰ 
ἢ 1ἴ, 85 ἴ[μῃ6 5] οἰηοα νογρ3] οοἰποϊάθησαβ ἀγα ἴοο τηϊηϊῖθ δηὰ βρϑοϊῆς ἴο Ὀ6 τρργεὶν 
δοοι ἀοηί(δὶ. 

9α. {αν κ᾿ δἰ ον Ω) ἤάβηξα, 176]. 9. ΒΒοοκ ον ὕλβηξε, 1829. (Ρ. ν.) 
Ρ. νἱ. 

“ ΒΟΠΠ6 ΥΟΔΥΒ 8[ΓΟΓ ΤΥ ΔΥΤῖνα] 1 σοϊαϊοα “1 ἀρρθᾶγϑ μὲ" [1656] ““Ππαυοσ τηδὰθ 1 
« τῃϊς δἀνοηζιγο ἴο βόυογαὶ, δηα βῃοινϑα ἔπ θσὰ Σ , ἐσμεν, 
“[ῃ8 ψοτῖκ, γῆο δάνιβοὰ πιὸ ποῖ ἴο βυῆῖθτα Ὁ ῬΟΡ]Ις, θεγοπά {86 εἰτγοὶς οὗ 818 ἔτίοπάϑ, 

ΦΘΟΡΥ ΟΥ̓ ἰξ ἴο (8}] 1ηἴο {16 Ὠδηάβ οἵ τῃ6 
« βίδι:οΏοτβ (᾽), ἰαδὲ 1 βῃουἹὰ ἴησιγ {πὸ ἀ18- 

“Ῥἰεαδατγε οὔ τῇς ρυτρὶε. Βεὶηρ ον σον φρτηκπ τιδηιβοτίρίβ, Τὸ α ἔθη, ἃ ῬΒΙΕΒΤ 
ΟῚ δηᾶὰ ἰηβῆγηι, 1 δᾶνα ΨΕΕῚ 11 ΒΙΏΟΏ 
Φ ΟΤΗΞΕ ΡῬΔΡΟΙ͂Β ΤῸ Α ΟἸΈΒΟΥΜΑΝ ΙΝ οπκ “ΙΝ ὙΟΒΚΒΗΙΒΕ.ἦ 
“ 5Η1ᾺΕ.} 

“απὰ ὙΠΘὴ ΟΒΟΥΥΝ ΟἹ ἢκ ΤΕΡῚ τ, ἢ ἢ]5 

4.. Τῆς “ ψαγίους Βοδαΐηρε," νυ Πσἢ (Ὁ]] ον “ἴπ6 τοτάς οὗ ΑἸουλη," δγαὰ υεγδαίπι (ἢ 6 58 Π|6 
ἴῃ θοΙΒ ρυ ] ]οδιϊοηβ, οχοορὲ {Πμδῖ, 'ὰ τμ6 Βτιϑιοὶ οαἀϊίοη οὗἉὨ 1829, “ ἀοεατγι".--- 6 Ξξυρροκοὰ 
νατίουϑ χεδάΐηρ ἴῃ οΠδΡ. χὶϊ. 18. --- 18 ῥγϊηϊοὰ ἀσβετί. 

5. Το ῥβουάο-Ῥοοῖὶκ οὗἉ Φϑῆον 1130} 15 ποχὲ ἰῇ οσγάδσ ; δηὰ 1ἴϊ ΟΣ ΝΟ) Ὲ5 τι ΠΠἰνθ᾽ 5 [ΔΌΓΙΟΔ- 
[οη Ῥυϊηϊοὰ ἰῃ 1751, τ ἢ τόσ ππδγνοὶ]ουβ Ἔχϑοίῃθββ, Ὀοΐἢ 85 ἴο σογίδ ἢ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 
ΒΙΌΝΏΕΚ5, δηἀ αἶθο 85 ἰο ἴπο μάττεᾷ ψ ἢ (6 ὑπὸ ΡῈ] σας! οἢ9 βουθγα! } ν σοηΐαδίῃ, 
᾿ σπαμμάτισαι, ΒΕ ΝΌΕΙΒΒ. 

ἢ ἴῃς Ε1]|6- ρᾶρο5 οὐὗἉ μοῖ]ν Ῥυ Ὀ] σαι οπ5 τὸ Βᾶνο, “ Τὸ ιολίοὐ 15 Ῥγεβχεὰ Ῥαγίοιια Κοαά- 
“ἐπρα᾽" ἴου ατὲ ριοῆχοαὰ. Οοιηραγε ραρο 167. φερτὰ. 

ἴῃ Ζ265ῃογ, οἤδρ. υἱῖ. 7. ννὸ τοδά, ““ 1λὼ8 λατη βδαϊὰ οἷν ζαἰλεγε," ἴον ἤανε εαἱά ; χὶν. 1]. 
“« Τλοι ἡμάσετη ἐλδε ρμεορῖε," ἴον ἐλοιι γάφεθτ; χχνὶ, 15. ““ἤδλοπι ἑΐοι ἀποιρετη νοί," 
ἴογ ἀποισεβτ ποί; δῃὰ ἴῃ ἴπ6 τοδῦρὶη, “ ἤζλοπι ἕλοις ΑΟΤῊ πο ισογολὶρ," ἴον ἄοβτ ποί; 
Δπά ἴῃ χχχνὶ. 1]. “ Τάοι λατη δρολεπ," ἴος Τλου λαβτ ϑρολεπ. 

[1.1 τη πκοακὺ Τὸ ΤῊΚ ΟΟΝΤΕΝΊΒ. 
ΤΠὴε Βοοῖ οὔ ψαβῆοσ, ἰπ Πἰνο᾿β ἔοσρετγυ οὗ 175], 118 Ἔχ ῖΥ δἰχέν ραροβ; ἴῃ 1πΠ6 Βειδίοὶ 

εἀϊτίοη οὗ 18:9 18 τηαῖκοβ δἰσέψ-τννο ρασεβ απὰ α ΗΑ1Ὲ, ἴγ 6 Ἔχοαββ ὑεΐηρ οδιυβοά Ὀγ ἴῃ6 
δαἀάϊίοη Ὀείνγθθῃ Ὀγδοῖκοίβ οὗ βενθηΐθοηῃ νϑῦβοβ ἔτοτῃ ὅθ. χχὶὶ. 85-.20.. ἴῃ οἷν. 1., δηὰ 
οὗ ἐνϑηϊγ- οἰ μξ νοσβοβ ἴῃ οἷ. χὶ. ἥἄοτὰ Εχοά. χὶν. 28---8). ἀπά χυ. 1---19., οὗ οὐγ 
Δυϊ ποτ βοά νοσβίοη. Εὐχοορίὶ 88 οσοδϑι ΔΎ αῇοοίοα ὈΥ {1|6586 δἀάϊλοηπ, {π6 δαπιέ 
φμαπέϊέν 97 πιαίίεγ 15 σοτηρτβοα ἴῃ δαοὴ οοἰμπιπ, (Π6 ϑιρππιατὶες 077 ολαρίεγε, δὰ (Π6 
λεαὰ ᾿ΐπιδ8 ΟΥ βυιτητδγ 65 δὲ ἴΠ6 ἴορ οὗὨ δδοὴ ρᾶζο, {π6 ρσγοϊοπαρὰ εὐγοποίοσψ, πιατσίπαϊ 
γεααΐπσε, πὰ ρμποίμαζίοη, τὸ 41} ΡΕΈΓΠΙΒΕΝΥ ΤΗΣ 5.ΜΕῈ, ἴπ6 βρης ΟἿΪγΥ οὗ 8 νΟΓΥ͂ 
ἴον σογὰβ θοίηρ πιοάογηϊβοῦ, 858 δ !μοσ ἴοσ βίο, θποσθᾶβο δηᾶ δηογθαβθα [ὉΣ ἰπόγοδβδα 
δηὰ ᾿ἱπογθαβοᾶ ; απὰ ἴῃ ἔθ ““ Τ᾽ οϑιτηοηΐο5 δηὰ Νοίος," ΡΒ ηΘ 48 ἔογ Ῥμΐηρδβ. 

ἱ Οἱ 6 δηδοῆζοηΐδη ἴῃ [ἢ 5 τοτὰ, 666 {πΠ6 τοτηλγκ 4, [1].} ἴΏ ραβο 169. δυργὰ. 
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ΤΏ Ὁ] ονης τὸ {π6 ΟὨΪΥ δά άαϊείομδὶ τηδίουδ] ναγιαι!ουβ θοίγθοη ἴῃς το ΡῈ] σδιῖοια 
το ἢ, δἴἶἴον ἃ σδγοία] οο δίϊομ, ἴῃ δυΐμοσ 88 Ὀθοη 40]6 ἴο ἀσίθοιϊ. 

9α. τινε Βοοκ ον λξηκε, 175]. 9δ. Βοοκ ΟΥ 9}.λ5Η08ᾷ, 1899. 
ΟἸ.. 1. 17. (δίῃ οοποείυεα απὰ δατε ἘΠΟΓΘἢ Οἢ. 1. 17. Οαῖε δεσαὲ Ἐπιοςἢ. 

20. ϑ6.ἢ εοοποεῖσεά απὰ δατέ ἘΠηῸ5 90. δοίδι δεσαέ Εποβ. 
1... 1. Ἰματωθοῦ. ... .. .. φοπεεϊοοὰ απὰ 11. 1. Ἰ,δταθοῖ δεσαὲ Νοδῇ. 

δαγε ΝΟΔῊ 

ν. 9. γ6 ν. 9. γου. 
ΧΧΙΙ, 8. ἀοοτη ΧΧΙ. 8. ἀοοϑετ. 

18. ΠΟΣ 13. οΓ. 

χχχν. 28. Τ)οῦοτα χχχν. 28. Ὠροροταῆ. 
χχχυὶ. 1]. ποι σοπιιδηδείλ χχχυΐ. 1]. τοι σοι ε8έ. 

Τῆς νατίδιίοηβ ἴῃ ἴῃς οαἀϊείοη οὗὨ 1829 δγὸ βυςῇἢ 865 τηϊρῃϊ θ6 τηδάθ ΌῪ δὴν οαγοαϊ σοτηροβιζοσ, 
δηὰ εαπποὶ (τὸ οοποοῖνθ.) ἰῃ ΠΥ ἀορτοο δθθοῖ ἴμ6 ΔΘ ΠΕ ἐγ οὗἉ ἐπ6 ἔτσο ρι Ὁ] ςδι!οη5. 

6. Το ““ Ταβιϊ πηοπῖοβ δπὰ Νοίθς᾽" δρροπαρά ἴο Ὀοΐ᾿ Ρυ]!] σαι! οη5 ἀγα ἴον {Π6 πηοϑὲ ραγί (Π6 
δαππε, πὰ ῥὑγοΐθθβ ἴο ὕθασ 16 Ὡδηεβ οἵ Ηπιγ, ῬὨίμοπδβ, Οἰῃηΐοὶ, 93 4Ζοτ, 7 οσογ, Ζαάοοϊι, 
Δα ΤοΟΡία5. Οη ἰΠ6 τηϊγδουϊουβ ραβδᾶρο οὗ [Π6 [βγϑ6]}} 65 ονὸῦ ἴη6 θὰ 8564, ἴμ6 οαἀϊίοτ οὗ 
ἴθ Βτγίϑιοὶ ἱπιρσοββίοη οὗ {6 Βοοῖς οἵ 9}35Π6τ πδ58 ἱπβοσίοὰ «ἃ ποῖϑ, ς θεν ἴδκοη ἤγοτῃ 
Ὧν. Ἠδ]εβ Απαὶγϑεὶβ οὗ Ομγοποίορυ, υἱπάϊςβεῖπρ ἐΠπαΐ ταΐγϑοὶθ δραϊηβὶ [Π 6 βεθρίϊοαὶ οὔ 76ο- 
τίοηβ οὐ Μ|ίςἊμδοὶβ. Ὅῇῃε ποῖθς οὐ οἷ! ἱ. οὗἉ 1]1ν6᾽5 φαἰζίοη ἴῃ 1751 ἃγὸ οὔχίἰθἀ ; 88 δ͵30 
816 {Π6 ἵτψο σοποϊυάϊηρ ποῖο8 οη οἢ. χυὶὶὶ., δηὰ 1πὸ ψῃοἷο οὗἉὨ πο86 οἡ οἷ. χὶχ. δηὰ (οἸϊονίης 
ἴο {πὸ οπά : ἴῃ τὶ ἢ “ ΟΠαρίογε," Βα Υ5 Ἷ εὐϊίοτ οὗ 1829, “ποίην οσσυγα θυ τῆδὲ (}γ 
“ δοοογάβ ψιῖῃ (6 5βίδιοτγοηίς οὗ Μίοβοϑβ." ( Τ οβεϊπηοη]ο8, Ρ. 9.) 1΄, βονονοσ, (6 τοδάοσ υ]}]} 
ἔυγη Ὀδοῖς ἴο ΡΡ. 169, 170., δ ν1}} ῃπὰ οπίψ τῖνε ραδϑασεε τολίοὐ νὸ αἰγεοίϊ ΟΟΝΤΗΑΆΌΙΟΤ 
“ἐὺ εἰαέεπιεπίδ οΥ Μοεεθ," Ὀο51465 ἔουγ τιοτο τι ἢ ΘαυΔ}}γ σοηγδαϊοϊ {π6 Βοος οὗ ΨὈβμια. 
ΤΌ τϑβυ]ῖ, τῃοη, οὗ ἴπὸ ῥγοοθάϊηρ οχαπιπδίίοη ἰ5, μδὲ (ἢ ῥγοϊοπαρὰ Βοοῖκς οἵ 9}65Πογ ἰς ἃ 

ἔτοδς απ βῃδιλθίὶθεβ ΠἸΤΕΒΑΆΥ ΤΟΒΟΕΚΥ, ὙὙὨΙσἢ Πα5 ΠΟ οἶδ᾽ πὶ νῃδίουοσ ἴὸ “ σγθάθηςς," δηὰ 
ὙΠΟ Ὦ ἰδ υἱέογῖγ ἀοβεϊεαία οΥὗὮὨ δι βοητιοῖγ. οβρθοίηρσ ἴΠ6 Βοοκ οἵ «ζ2}45}86γ τωοπιϊοπρά ἴῃ 
308}. χ. 13. δὰ 2 ὅαπι. ἱ. 18., 566 οὶ. 1. ρῃ. 111, .112., δὰ οὶ. ΓΝ. ρ. 89. Βατγίοϊοςοϊ, 
ἴῃ ἢἷ5 Δ έδιοίλεοσα Ἀαδδὶπίοα (νοὶ. 111. Ὁ. 868.) τηρπέϊοπβ ἃ ἰγοδῖϊβα οὐ πὸ εν ει αν, 
οοπηροβοὰ Ὀγ ΒδΌΡΙ ΤΠδηι, ἀπὰ οδ] θὰ δερλεν αδὴεν οὐ ἴπ6ὸ Βοοῖς οὗὨ «}«5Ξῇογ, ψ ἢϊοἢ γᾶ8 
Ῥγϊηϊοά δἵ ὕσαοον, ἰῃ 1617. 
Τότ 1β ἰδοὺ οχίβηξ ἃ γα 1η1ς8]- Ἡοῦτονν Βοοῖὶς οΥ̓ 7245Π6γ, ρσϊπίθα δὲ οηϊσε ἴῃ 1695, 

ὙΠ ἢ ῥτοϊθηάβ ἴο ΡῈ δὴ Ἔχρίδηδίϊοη οὗ ἰπ6 ἢΙ5ίογιθβ σοτρτῖβοὰ ἴῃ ἴΠ Ῥοηϊδίθυς ἢ δπὰ Βοοῖ 
οὔ ΨΦοβῆιια. Βαγίοϊοςοὶ Ξαγ8 ἰμαί 'ΐ οοῃίδὶπβ βοιηδ ουτίοιβ Ὀιϊι τηδὴν ἔδθυϊουβ βίδιθτηθηῖβ ̓  
δηὰ ρμαγεϊουϊατῖγ, ἐπδὲ 1:14 ὈΟΟΚΚ νγα8 αἀἰδοονογοὰ αἵ {Π6 εἶπηὸ οὗ 1π6Ὸ ἀεβιίγυςίίοη οὗἉ ἔπ ἴοταρὶ6 
δὲ Φογυβδίοπι ἴῃ 8 οοτίδι πῃ ρΐδςθ, ἢ το δὴ οἱ τηδῃ νγα5 δῆ ιιϊ ὉΡ, 'ἢ τγηοβθ ροββοββίοῃ ἃ 
τοδῖ πυροῦ οὔ Ηοῦγονν ὕοο 5 πσοτο ἔοιιπα, ἀπ διηοης ἤθη ἔπ ῬΟῸΚ οὗ «}45Π0Σ ; τσ πο ἢ 
ὙγὯ5 ἢτγβὲ σαττὶοαὰ Ἰηΐο ϑραΐπ, πὰ ρτοβογνοὰ αἱ βδν}}]6, σ πθποο ἤηδ]}}ν ἰὲ νγᾶ5 ἴδοη ἴο Νδρὶ65, 
ὙΠογο ἰξ σᾶς ἤγϑδὶ ρυ βθθα, (Βι}]) οίμοοα ἘΡΌϊπῖοα, νο]. 11). Ρ. 9355.) Α ἰγδηβιδιίίοη οὔ 
1}ν15 ργοϊοηἀθα θοοΪς οΥ̓ 7458. τῦᾶϑ ρυν] 5ηῃοὰ Ὀγ Δῖν. Μ. Μ. Νοβδῇ, δ εν γοϑιἀθηΐϊ δἱ Νοῖν 
ἴοτκ, ᾿ΕἸ6ὰ, 

95 2)" ΞΌ [836ΡΗ6Ὲ Η6- 9 .5Η68Ε ΟΥ ἴπΠ6 ΒΟΟΚ οὗ 74586Γ; τοίδγγαά ἴο 
ἵπ Φοβῆυδ δηὰ ϑϑεοομπα ὅϑδπλιθὶ. ΑΙ Ὰ]]Υ ἰταηβιαιθα ἔτοτη (86 οτὶρίηδὶ 
Ἡφρτον ᾿ἰηἴο ΕΠρΊΒῃ. Ναον Ὑοσκ, 1840. 8νο. 

Ῥτοροβαὶβ ἴὉ. δὴ Ερ Ἰ5ἢ ἰγϑηβαιίοη οὗἁὨ τπΠ6 ΠδΔΌΡΙ ἷς]- Ποῦτον Ὀοοὶς οὗ {}145Π0Γ σσοῦα 
᾿πδιιθ ΠΠΔΠΥ θα βῖποο (Ὀυῖ πὶῖποιι 5.106 655) ὃν ΜΙγ. βϑιηυοὶ, ἃ 96νν, τοοϊἀθηΐ δὲ 1 ἱνοσ- 
ΡοΟΪ ; δηὰ 85 ἴδε 76 νν]5}- Ατηθγισδη δάϊίογ ἀπά μι Ὁ] 5Π 6. τηθητίοηβ ἴῃ ἢ8 ῥγοίασα (ρ. 11}.} 
ἴπδὲὶ μα Ππδὰ βισοθοάρα ἴῃ οδίδι πίη ἴπ6 τνοτὶς “ ΑΓΟΥ βούθσταὶ Ὑϑαγβ᾽ ποροιίϊδίϊοπ τ ἢ πΠδ 
ΟἾΏΟΣ δηὰ ἰταδηβίδῖοσ οὗ {πὸ σψοτῖς 'ῃὰ ἘρΙδη,᾿"" ἰἢ]5 ἐγαπβ]δίϊοη 15 τπλοϑὲ ργοΟῦΘΟΪΥ ἴπ6 ῥτο- 
ἀυςσίιϊοη οὗ Με. ϑατῦσοὶ. ἴ[ῖτ ἰ5 Ὀὰὲ 7υϑῖῖοο ἴο δαα {πὶ 1ἴΠ6 δοουγαδον δὰ δάσο! Υ οἵἍἁ {ἢῖ8 
ὙΘΓΑΙΟῚ τγοσο αἰοείοα Ὀγ πο Ἰοασπθὰ ρῥγοΐθθβοιβ οὔ Ἡοῦτγενν δ Νὸν Ὑοσκ, ἴΠ6 ἤν. τ. 
Τυτποῦ οὗ 16 ὙΤΠΘΟ]ορ οαὶ ϑουηϊπαγυ οὐὗὨἨ ἴ[ῃ6 Ῥτοϊοκίαπι Ερίβοορδὶ Ομυτοῖ ; Μτ. Βυ5ἢ, οἵ 
16 Νενν Ὑοτῖκ Οἰἵγ {πἱνογβιν ; δὰ Μγ. Νοτγάπμεοϊπιοσ (ἃ 26.) οὗὨ (ῃς {0π᾿νογϑιυ οὗὨ {16 
Οἰγ οὗ Νὲν Ὑοσκ. 

11. Οοάοχ Ῥβουδερίρταρμιβϑ Ὑείοσὶβ Τοβίδιμθηϊξ, ςο]θοΐα8, οαβ  ρδίαβ, 
Τοβτοπδαιθ, (ἰδ πβυγ18, οὐ ΑΠΙΏΔαΥ ΘΒ ΟΡιι8, 1Π]υβίγαΐῖιβ. Ασοδάϊ 470- 
ΒΘΡὮΣ νοίθσγ8 ΟἸγβιδηὶ βουιρίου 8 ΗΥΡοι ΘΒΈΊΟΟη : ουτῃ ὙΘΥΒΙΟΠ6 86 ὩΟΐῚ8 
Φοβαμηῖβ ΑἸΡογΕ ΕἌΒΕΙΟΠ. ΗδηυΓΡῚ οὐ ΓΤ ρβῖῳ, 1718-28. 2 γοΐβ. ἴῃ 
8 τοπλϊϑ ϑνο. ἘΜ 110 βοουπᾶδ, ΗδιαΡυΓρΊ, 1741. 2. ἰοπι}8 8νο. 

Βοβίἀοβ ἴπη6 ὈοΟΪ 5 σοπη ΠΟΥ ἰογπχοά ΔΡΟΟΣΥΡἢαὶ, σῇ ςἢ ᾶνο Ὀθοη ἀοβοσν άϊυ τοὐθοίοά 
ἥτοσι {πὸ σδηοη οὐὨ ϑετίρίυτο, ἴΠθΓῸ ΔΤΘ ΠΌΠΊΘΤΟΙΙ5 βρυτίουβ Ρτοδυοιίοης οχίδηϊ, (Π6 φαγὶ θὲ 
οὗ σῃῖςῃ ([Π6 ῥγοίοπάθὰ Βοοῖκ οὗ ΕἘποσἢ.) οου]ά ποὲ ἴανα θθθῃ τ σλίθη 1}}} βῃοσγιγ θεΐοτα τὴ 6 
σοΠΊτηΘποοχθης οὐὗὨ ἴη6 ΟἨ γι βείδη ϑγα; δι Ὀγ ἔδγ (ἴ6 ρτοαϊοβὶ ραγί οὗ {Π6πῈ ὑγθγο ἴοτροὰ 
Ὀεΐνεθη [6 βοοοηὰ δπά ἴοιιτίῃ οοπίυτίοβ. Τὰ ἰπαἀυδίγουβ ὈΙΌ]ΣΟ στρογ, Ψοϊνηῃ ΑἸϑετε 
Ἑδθσίοιας, ςοἸ]οοίοα ἔγαστηθηῖβ ἀπα ποῖϊοοβ οὐ δ᾽} (οὐ πραῦὶγ 411) τπο86 ργοσποίίοῃϑ, τ ϊοῖ 
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6 [658 ἀϊβουξβοά ἰπ ἴπ6 ἔγο πυπάτοα δηὰ ἰογγ ομδρίοζ, οὗ πΐο Ὠϊ5 ΟὐεΣ ρὴμε 
Ῥείεγὶς Τεδίαπιοπέϊ σουβὶδῖβΌ ὙὍὙηὸ δα δηυτηογαίοη οὗ ἴῃθδα ἔογχεγὶ θα σσουὰ οχίθπα 118 
διίϊοὶς ἴο δὴ υπάπο Ἰοηρσίῃ : θυΐ ἔΠογα ἄγ ἴἴγοα δροσγυρῆαὶ ρτοἀποιίοηβ, Ὀοαγιηρ ἴΠ 6 ΠαπΊο5 
οὗ Ἐποοῖ, βαἰας, δπὰ Εζγα, σῇ ϊοῃ παν Ῥθθη τοβουθα ἔγομῃ τἰἰΐοτς ΟὈ] νοι Ὀγ ἴπ6 ον, Ὦγ. 
1δυτθῆσο (5: 5 ον Ασοπθίβδορ οὗ (8516}}), δὰ νψῃϊοῦ ἀγο οὗ βιυβίοϊεπὶ ἱτηρογίδησα ἴο 
εἰαῖτα ἃ ἀἰβεϊποῖ ποῖϊοθ. 

12. ΤὴΘ Βοοκ οὗ Ἐποοῖ {π6 Ῥτορῇῃοῖ : ὃἃπ ΑΡΟΟσΥΡΑ] Ῥγοἀποίίοη βὺρ- 
Ροδβοά ἴο βᾶνο Ὀθθηῃ Ἰοϑῦ Ὁ. δρ88; 'υΐ αἰβοονογθα δὖ [86 οἷοβα οἵ 116 Ἰδδὶ 
ΘΘΠΓΌΓΥ ἴῃ ΑΡΥγββίηΐα, ΠΟῪ ἢγδ ὑγδηβὶαίθα ἔγτοπι δὴ Εἰϊορῖς ΜΆ. ἴῃ {86 
Βοα]οίδῃ ΤΑ τατγ. ΒΥ ΕΙοδατα ΤΑ ΒΕΝΟΕ, 1.1..}}., Αὐοθ Ὀῖβμορ οἵ ΟἈ8}6]. 
Οχίοτγα, 1821. δϑοομὰ δἀϊίίΐοῃ, οοσγθοίθα δηα βη]αγροᾶ, 1838, Ταϊγὰ ραϊοη, 
1888. ϑ8νο. 

ΎΤΠδ δροοσυρῃδὶ ΒοΟῸΚ οὔ Ἑποοῖ, ἴῃ ἴΠ6 ͵δδὲ δηὰ ργοοθαϊηρ Ἴοθηΐζυγυ, ρον δ ῥσοϊῆἔς 
δυ͵οοὶ [ῸΓ στ 1.8] Βροου] δύῃ δηὰ ἐμϑοϊορίςαὶ ἀϊδουδβῖοθ. Ὁῃ6 οἰτοιτηβίδηςα οὗἁὨΧ 115 Βαυϊην, 
θεθη αιοῖϊοά ὈΥ δὴ ἱπϑρίγοὰ νυν οὗ (6 Νὸνν Ταβίδηοητ:, δυρτηοηϊοεαὰ ἐπ6 ἀοοραὶς οὗ 
Τοοον σης ἃ δι ρροβοα ἰγϑάβυσο τ οἢ Πδὰ Ὀδοη ἰοης ἰοβῖ. [1 νψὰ8 Κπουγῃ υπ}}} ἔπ6 οἱρῃιἢ 
οδηΐυτυ οὗ 16 ΟἸ τ βείδη τα, αἴθ τ ιϊοῃ ἰξ βθοηβ ἴο ἤδυα βυπῖΐς ἱπίο οοιηρίοῖς οδ]ϊνίοη. 
Α οοπεοίἀογαῦϊα ἔγαρστηθηὶ οὗ 1ἴ, μβουσονοῦ, νγὰς ἀϊβοονογοὰ ὈῪ «15 (εβϑασ ϑοδιῖχοσ, ἰπ [ἢ 6 
Ομπτοποσταρ ἶα οὗἩἨ Οθογρίυβ ϑυηςο] δ; ἃ σσοῦκ ππῖο Πδὰ ποῖ ἤθη Ῥδϑοὴ ρῥτϊπῖθοά. δ 
οχίσαοϊοα τπῸ υοΐα οὗ 1818 ἕγαρτηθηῖ, οἷ μ6 Ῥυ]15ῃ6 4 1 ἢ18 ποῖθ5 ἴο {6 ΟὨτοηϊοὶς οὗ 
Ελυβοῦθιι5. 5 8111}, πΠοττονεσ, 88 11 ἀϊὰ ποῖ σοπίδιῃ ἴῃ6 ραββαρα αυοϊοὰ Ὀγ δι. ὅμαο, ἀουδῖς 
ὍΘ οἰἰογίαϊηοα, νομοῦ Γ[Π6 δροβίϊο σον γοΐογτοα τὸ ἴπ6 βαῦα ρῥτοάυοσί!οη 85 ψ85 οἰϊοάᾶ 
ὈΥ ϑγμςοὶυ5, ον ἀογινοὰ ἢϊ5 ἰηΐοττηδίοη σοορθοϊίηρ [Π6 ρτοόορῆθον οὗ Εποςἢ ἔγοπι βοῖῃθ οἴπον 
ΒΟΌΣΟΘ. δίπος 1ῃ6 αἰβοονοσΥ οὐἁὨ ϑοδ ρον, το Ὧδ85 Ὀδοη πυύτιίθη, θὰ υογὺ 11{|}6 1 δὴν 
δαἀάϊείοπαὶ ἱπίοττηδιϊοη ἢᾶ5 ὕθοῆ οδίιαϊηοα οὐ {ῃϊ8 κυῦ]οεῖ. πὸ δι  ο88 δοοουηΐς οὗὁὨ {86 
ορίπίοηβ δπιογίδιιϑά Ὀγ ἴ.6 Εδίμοτβ, δηὰ ἴὴ6 χυοίαιίοηβ νι ϊοἢ ΤΠ 6 ΥῪ σδ 6 ἔγοση 1.18 σε] ουγαιοα 
ἈΡΟΟΓΥΡΑΙ ρῥτοἀμοϊίοη, δεΐογε ᾿ὲ τνᾶβ ἰοβῖ, 88 νγὰ}}] 845 τνῆδί [88 εἰπε ὕδθοῃ σοπ)οροϊιτγοὰ 
τοπροοίηρ ᾿ ὈῪ πχοάθσγῃ οΥΙ1 65, ΔΓ ἴο θ6 ἔουηά ἔπ τ 6 (οάοχ Ῥβοιιάοριρσταρί5 οὗ Εδθτὶςῖυβ5 
αὔονο πιοπίϊοποῦ, ψῆο [88 αἷβο ρεϊηϊθά δὲ ἰϑηρίὰ τ6 Οτθοὶς ἔγαστηθης οὐὗὨ 11 ρτεβογσνθά Ὺ 
ϑΥθο6}] 8. Βυὲ ἱπουμρὴ τῆ Οτροὶς ΘΟΡΥ οὗὨ [5 Ὀοοὶκς (1561 Ῥοσαρ5 ποῖπιηρ ποτα ἔπ δ 
ἃ το γα ἰγαηβϑίδί!ου ἔγομπι βοὴ ΗΠ οῦτον οὐ Ομβαϊ θα οτὶ σἴ 41} βθϑῖὴβ ἴο ἵνα ὈθθῺ ἱστοι θυ ΟΙῪ 
Ιοβῖ ; γοῖ δὴ ἰάθα ργοναι θά, 80 θαυ] 85 ἴπεὶ σοϊητηθησοιηθηΐ οὗ {Π6 βαυθῃηζθοηί ἢ σοπίυγΥ, 
τη. διι Ἐκηϊορὶς νογβίοη οὗ ἰΐ 511}} οχίβιθα ἱπ Αγϑδὶπῖα. ΕἼΠΑΙΪΥ, γοϑοαγοθοβ ΓΘ τηδὰθ 
ἔον ἰὰ ΌΥ {μὲ ἀἰδϑεϊηρυ ϊδηοα ἘΠΠϊορὶς βομοῖαγ 1ἀο!ρ ; δηὰ ουογν Ἰάθα μὲ ἴπ6 Ὀοοῖὶκ νγᾶβ 
οχίδηί ἴῃ δὴ ΕἸΠΙΟρΡΙΟ νουβῖοη τν88 δ οροῖθοσ δϑαπαοηθαὰ ἔγοτα {Π|4ὲ {ἰπγο τη1}} ἰοιγαγάβ [ἢ 8 
εἶοβο οὗ {Π6 ἰαβὲ σθ ΣΎ, ἤθη ΟἿ Θητογρτ βίης σΟῸΠΙΣ τη, Μσ. Βτυςο, ποῖ ΟὨΪΥ ρῥσγονυθὰ 
115 οχἰβίθβηδθ, δ: Ὀτουσῆι ἢ τὰ γοτα ΑὈγϑβϑίηΐα ἐΐγεα τηδηυβοῦὶρε σορὶοβ οὗ 1ἴ, ὁπ οἔὗἅἨ 
ὙΠ10) Π6 ῥγοβοηϊοὰ ἰο πὸ Ηογαὶ ΤΟΑΊΡταΓΥ δὲ Ῥαδτὶβ, δποίμον ἴο ἴ86 Βοαϊείδη 1ἸΌγαγυ δὲ 
Οχίοτά, δμὰ ἐμὰ τὨϊγὰ μ6 γοβογνϑα ἴοσ μἰπιβεὶῖ " Ετοση ἔπε Βοἀ]εοίδη Μ 8. ΑὐοῦΡρ. [κδυγθησο 
τηδὰθ ᾿ἰς ἰγδηϑιδιίοῃ, ἰὸ σοῦ 6 ῥγοῆχοαά δὴ οἰδβρογαῖθ Ὀγϑὶ ἐπι ϊ ΠΑΡΥ αἰββογίαιο οα {6 
Ὠϊδίοτγ, ἅς. οὗ {Π18 Δροσγυρῆδὶ ῥσγοάποίιοη, ἰο ψ σἢ τ τὸ ρῥυϊηοῖρα!]ν ἱπάουθίεαά ἔονς ἴπ6 
Ῥτθβοηΐξ οὐ] ηα οὗἉ 118 Ὠἰδίοτυ δῃ σοηίθηίβ. ἼὮ6 βυθ)οςῖ οὗ {πὸ ἀροσύνρῇῃδὶ Βοοκ οἵ Επος ἢ ἴ8, 
ἃ 561165 ΟὗἩἨ Υἱβίοῃβ τοβρϑοίϊηρ ἴΠ6 ἔ8]]6 πη δηρεὶς, ἐμοῖς ροβίοτγιίν, {πὸ ρίδηϊβ νυ ἢἶοἢ οσοαδϊοηρὰ 
ἴδε ἀοϊιρο, [π6 τγϑβίοσ!οβ οὗ ἤθδνθη, ἴπ6 ρίας οὗ ἔπε ἤπαὶ Ἰυάρταοπί οὗὁἨ τηθη δῃὰ δηγο]β, δπὰ 
νδτγίοιιβ μᾶγίβ οὗὁἉ {1π6 ὉΠίνοβο βοὴ ὈΥ̓͂ Εποοῦ. ΤΏ ἰδησυδρο 15 [Π6 ρυγοδὶ ΕΠΗΙορίς, δπὰ 1:5 
βία 15 ουϊάθηιν νυ οοροα αἴοτ ἰδαῖ οὗ ἴῃς Ὀοοῖς οὗ Πδηῖεῖ. [π δῇ δρροῃάϊχ, Ὦγ. 1 δυγθῆσα 
[45 ῥγϊη(οὰ ἃ 1 βἰϊη υθυβίοῃ οὗὨ τυϑηῦ ομαρίοτβ Ἄχοουίοα ὈΥ ἴμα ἰεασποά Βαγοη δ υ]νθβίσε ἀθ 
ὅλου ἴσομι 6 Ῥαγὶβ τηδηιβοσιρί. ᾿ 

ΑἸιπουρὰ ποιίμοσ ἔπ6 76 18} ποτ ἴΠ6 ΟΠ τ βεῖδπ σμυσ ἢ νοῦ δαἀτηἰοὰ {Π6 Βοοῖκς οὗ Ἑποςοῖ 
ἰηῖο {π|ὸ σδῆοῃ, 1ὲ ψα8 σοραγάθα ὈΥῪ 8 Ἰοαγηρά "υΐ, ἰὴ 50π16 γοβρθοῖβ, ἔφποῖδιῖ πυιῖοσ, οὗ τὰ6 
βοοοῃα σρηΐυσυ, ΤΟΥ] 4 δ, ὈΟ(ἢ 88 8Π ἱπερίγοα σοσηροβιτοη, δὰ α͵]80 ἃ8 16 σοῃυΐϊῃο ῥγο- 
ἀποιίοη οὗἁἨ ἷπὶ γνβοθα πδτὴθ ἴὰ ὕδδτβ; Ὀὰξ Ὦ15 ορ!ηἰοηῃ 18 σοπίτααϊοιοα ὈΥ πὸ ππιΐοσηι ᾿υἀρ- 
τηθηΐ οὗὨ [6 «ἐν 15} δηὰ οὗἩ ἴπὸ ΟΠ τ πιϊδα ομυτοῖν (1π6 ΑὈγββιπίδη οτος δἰομο ὀχοθριθαλ), 
δτηοης Ῥ 086 οἀποηΐςα] ῬΟΟΚ8 1ὲ 8 ΠΟΥΟΣ δπυτηοταίοά. [)γ. Ἰνδυγέηςο 88 ργονδα, Ὀγ ἰῃ- 
ἰοτπδὶ ον! άοποθ, ἐπα τῃ6 Ῥτοάποίίοη ἴῃ αυδβίίοη ττᾶ8 πα σοτηροβίτϊοι! ΟΥ̓ δοζηα ππκποσσῃ 
ον, υπάον [86 Ὀοττονθα ἤδηῖα οὗὨ πος ; παῖ 1 τηυϑὲ ἢᾶνα οὐ σὶ Π4}}γ θθθη οχίδος ἰπ Ηδ- 
ὕσγον, (που μὴ βυςῖ οσὶ ίη4) 5 ἢον Ἰοβῖ; δῃὰ ἢ π85 Διγίθοσ δγριιθα {Π|8ὲ11 88 τυυϊἐΐθη θ6- 

ι Ψψυάο, νοσ, 14, 15. 
3 Ῥρ. 404, 405. οἀϊέ. Ατηβέ. 1658. 
5. Ψο]. ἱ. Ρρ. 160.--224. Ιπ ρὑρῃ. 922, 8., Ἑδδτιοῖυβ τηθυτῖοηβ ἔγοπν αἰ εγοης δυῖμοῦβ 

ὙὯΟ Ἰᾶνο ΣΟΥ ΟΥ̓ [655 Δ]] υἀὐδα ἴο {1115 Ὀοοΐκ. 
1Α 8Ποσζῖ ξΞιιτητηδτΥ οὗ ἴΠ6 σοῃίοιιβ οΥὗΓἹ {16 ΑΡΟΎστΥΡ 4] Βοοκ οὗἁ Εποςὴ 15 σίνϑη ἴπ ἃ ποῖβ 

" γοΐ. 11. Ρρ. 424---426., οὗ ἴε οοἴανο οἀϊίίοη οὗ Νήγτ. Βτιιςο᾿β γανοὶβ, ὈῪ {πὸ οὐϊτον, Μτ. 
ὈΣΤΑΥ. 
5 Τογε]]Πδπὶ Ορογα, ΡΡ. 95. 150, 151. Τηε ραόβαροβθ δῖὸ ρίνοη δἱ ἰδεηρίῃ ὈὉγ Ὧν. 1.8Δὺ- 

τοῦθ. γε], Ὁ 169. ρρ. χΥ.---ΧΥΪ,, 
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ἔοτο 186 τἶββ οὗ Ομ γβιϊδηλίγ, ΌῪ ὁ εν, ψῆο ἀϊἀ4 ποΐϊ τοβιἀθ ἴῃ Ῥδ]βεῖπο, δῃὰ τηοβί ῬγΟΌΔΌΪΥ 
ἴῃ 1.6 Θαῦ]ϊοῦ ρδτί οὗ ΗεσγοῦἮβ τεϊρῃ, δου [Ὠϊτῖγ γοατ θϑίοτο {π6 Ὀιγτῃ οὗ (Ὠτίδ. Βαϊ {μὲ 
Ἰοαγηθα ργοϊαϊθ᾽ 5 ἀγβρυσηθηῖβ ἤν ὕθθη σοπίγονεογίοα αἱ ρστοαῖ Ἰοπσίῃ ἴῃ ἃ οὐτἰαὰθ ἴῃ {π6 
Ομγίβείδη Οὔϑογνοσ (νοὶ. χχῖχ. Ῥρ. 417--- 426. ; 496---5083.}, 1πΠ6 αὐυΐπον οὗἁὨ το Πα5 6η- 
ἀρανουτγοά ἰο βῃονν, ἔτομπι ᾿πίοσῃδὶ ουϊάθηςθ, ἰἤδξς (15 Δροστυρ8] ῬοῸκΚ τῶβ ποῖ δηὰ οου]ὰ 
ποῖ πανα θθθη υυϊτίθῃ θαυ] θοῦ [μη ἴΠ6 τηϊάἀϊο οὗὨ [Π6 βεσοπά οεπίυτγΥ οὗ ἴπ6 (Βτιβεϊδη ΖΕ τα. 
ΤῊ δαάϊεομϑ 1η [Π6 εθοοπα ᾿πιργοββϑίοῃ σοηβὶβὲ, 1. οὗ Οτεοῖς Εχίσγαοῖβ (δοσοιρδηῖϊθα τ] 8 
1, ατἰπ νογβίου.) ἔτοτῃ (86 Βοοῖς οἵ Ἐποςοῖ σίνοη ΌὉ. ϑυθοθὶ]υβ ἴῃ ἢΐ8. ΟΠ γοπορταρῖα, δθὰ 2. οὗ 
ἃ ΞΥΠΟρβἰ5 οὗ ἔμ οοπίοηΐβ οὗ ἴπ6 τσοῦκ. Α Οογιωδῃ ἐγϑηβίδίοη οὗ ἴη6 Ῥτορἤθου οὗ πος 
ὄγγαβ ῬΌδ] δηθὰ δὲ Φεηα Ὀγ Ὦτ. Α. Ο. Ἠοβτηδπη, 1889--58, ἰῃ 2 γοΐβ. ϑνο. ἴῃ {Π6 δσουγβα 
οὗἁ ἷ8 ψοτκ, ἴπ6 ἰγδῃβίδίοσ θχυργϑβδεβ ἢ 8 οὈ] σαιιοηϑ ἴο ἴπ6 ῥσενίουβ ἰαθουσβ οὗ Αὐο ἢ ὈΙ5ΠοΡ 
1, ΔΌτοποο. 

18. ΕἘποοῖ Βοβοταϊαϑ ; ΟΥ, 8ῃ Αἰξοιηρῦ ἰο βοραγαΐθ ἔγσοτῃη {86 Βοοῖζβ οὗ 
ἘΠΟΟΒ ἴπ6 ΒοΟΟΚ αυοΐϊοα ὈΥ δὲ. π46. ΒΥ {86 ον. Ἐ'ὶ Μύβεαυ. 00] π 
Δα Π,οηάοῃ, 1886. 8νο. 

Το οδ]οςσξ οὗ {πΠ|8 ψοτῖκς 15 ἐο ῥρσονϑ, ἢγςϊ, “ {Ππδὲ {πο γα 15 ἱπίοσπαϊ ουλάθησα οὗἉ ἃ πο 81- 
τιοπὲ Ὀοοῖς 1Π σοτηΣ παῖϊου ἢ {πὸ ΔροσγΥρμΑὶ Βοος οὗ Ἑποοῦῃ. Τῇ πιοτὸ δπεϊοηὶ θοῦ, 
Με. Μυτγτγαν {πη κκ8, τνᾶ8 τισι ττε ἴῃ ΗΘ Όγον,, 88 ἢ6 οῃἀθδυουγβ ἴο βῇον : δπά 6 αἴϊογνσατ 5 
οοἸἸοοῖβ {Π6 1ΠἴΘΣΠΑ] ουϊάθηοθ ἰο ἔπΠ6 ροϊηΐ οὗ {86 οχἰβίθηοο οὗ δὴ δηξίθηὶ θοῦ. ΟΥ̓ 
θὴοΟΚΒ  ὨΙΟἢ γὸ σοδιποὰ στ ἴ{, τ. ΜΏτγαν ἀστθοβ ἢ} Αὐοἢ 5 ορ Γδυτοποα ἱπ δἐίσὶ- 
Ὀυκης πο (παὲ τ ΠΙΟὮ σοηίδιηβ {πὸ 9615} ΗἸΞΙΟΓΥ) ἴΟ 8 Θδυ]Ὺ Ῥογιοὰ οὗἩ [Πθ σεΐσῃ οὗ 
ἩΗδετοά: δηὰ ἢὸ {ἐπιηκ5 ἐπαὶ νὨϊοἢ το]αῖθβ ἴο Δί ΓΟΠΟΙΩΥ ῬσΟῦΘΌΪΥ ἴο 6 1Π6 τῆογο αδπίϊοπί. 
ΠΕ ναγιθιῖθβ οὐ βίυ]β ἴῃ ναγίουβ ρασζίβ οὔ ἴπΠ6 σσῇοϊθ οοτηρμοβιτίοη Ὀοίγαν αἰ ἴδγθηῖ ἰοηριοβ ; 
δ {πὸ ΟὈΒουΣ Υ ΟΥ̓ ξοτηθ οὗ 1π6 ΔΌΪος5 ἴῃ ἴα βίου ὶοδὶ Ομ 5ῃονν δῖ ᾿ξ οδπηοί θ6 δϑυ]οσ 
{ΠΔῃ ἴΠ6 ἀδῖα δεοϊσποά, [πὸ {παὶ νπϊοὶι 6 οοησοῖνοβ ἴο 06 ἔπ δητίθηΐ ῬΟΟΪ, [ΠΟ το 18 ΠῸ ἴγδςθ 
οὔ σδοθιηῖςοδὶ Ἰηἰογρτοίδιϊομ, βυςἢ 85 τϊρῃς Ὀ6 οχροοίοα, δ 4}}] θνθηίβ, δον [86 βοοοῃὰ Ἵθη- 
ΤΌΓΥ ; πα Ἄοοἰποϊάθησα οὗ 1185 ραβαβ ἢ (Π 056 οΥ̓ Βεσιρίυγο 15 ΤΟ ΔΓ ΚΘ  ὈΪῪ σΠαγδοίογβεὰ ὈῪ ἃ 
σγαπΐ ΟΥἩὨ ῥτονίουβ Κηονίοᾶρσα οὗ ἴποβθ ραββᾶσοβ οἷ ὮᾶνΘ Βι σα} 8 τηθδηϊησ, ΤΠ τ ΒοΪθ 
ψγοῦῖς ἀἰβρίαγϑ τυυςἢ Ἰοδσηϊη, τοβοάσγοῦ, δηά αἰ] σοῖς ̓ παυΐϊγγ." (Βυ 5 Μαρασίπο, Δυ]γ, 
1886, Ρ. 57.) 

14. Αβοθηβῖο [5 ναῖῦβ, Ορυβουϊυσα Ῥβουαρὶ ρυαρίθτη, τ} ]1{18 ΔΌΒΙ ΠΟ 
866}}18, αἱ ν]ἀοίαν, ἀαρογαϊξαμη, πὰπς δυΐδηη ἀρια ὐἱορα8 σοιηρογίυμ, οἵ 
οὐπὶ ν ΘΟ ΒΙ0Π6 1,δἴπα ΑΠΡ]]οΔηΔα 6 ΡΌὈ]1ΟΙ 7.118 ἐποΐυτη, ἃ Ε]οατάο ᾿ΑΌΒΕΝΟΕ, 
71,. Ὁ., Ἡδθγαϊςθ Τηρσαο Ῥτγοίθδϑοσα Βορῖο. Οσχοηὶ! οὐ Τοπαϊηὶϊ, 1819. ϑνο. 

ΤῊΪς νοϊαπια οοπίαϊῃβ 8 ργοίεπαρά Ὠἰβίουυ οὐ ἐπ ρσορμοὲ 1βαίδ 5 δβδεθηβίου σου ρῇ ἐῃ6 
Βττηδιωθηΐ δηὰ βἰχ ἤϑάνθῃβ ἰηῖο {πΠ6 βονθηϊὶ ; ἰομοῖθοῦ 1 βοπηο βου ο- ργορῇθοῖοβ, δῃὰ δ 
τοϊδίϊοη οὔ ἰπ6 ρσορμοῖΒ τηδγίγγάοτη. 1 ἃ υἱονν ἴο βϑοοσίδιη {π6 ἀδἴο οὗ 1Π18 σοταροβι τίου, 
Δ8 ὯΟ 5Ξἰἰβίδοϊοσυ δχίθγηδὶ ουϊάθηςο 5 ἔαγηϊδμθαὰ Ὀγ {Π6 ΘαυῪ ὙΤΙΟΥΒ γο ἤδνο ἱποι ἀθη 8}}γ 
τηθητοηρά ἰε, τ. [ϑυτθησθ πα5 ᾿πβεϊτοα ἃ ταϊπμαῖο ᾿ηνοβεσαίίοη οἵ [ἢ6 πίθου] ΤοΒΕἸΤΩΟΏΥ, 
Γατηϊδποὰ Ὀγ ἴΠ6 ρῥτοάυοσίίοπ ἰἴ561. ὙΠα τοβα]ῖ οὗἉ [818 Ἔἐχασηϊπαίϊοη, ψ ηΐ ἢ 15 σοπἀυοῖοα τ 
Β[ὨρρΌΪΑΓ δουΐοηθεβ δηα ζ] οἷν, 186 [παῖ [Π6 Δβοθπβίοη οὐ ββῖ8}8: τηυδὲ πᾶν ὕφθη οοτηροββὰ 
ἰονψαγάς {π οΪο86 οὗἁἨ {πῸ γϑασ 68 οἵ ἰὴ ἴη6 Ὀερὶπηϊηρ Οὔ Π6 γοᾶγ 69. Ετοπι ἴΠ6 οἰτειιηδίδηοο 
οὗ 8} δποπυ ποι 8 δυΐμπογ μανὶπρ υβοα ἴῃ (ῃ6 ἘΞΗϊορὶς {π6 ἀπιβυ8ὶ Οτθοῖς ψογὰ ἀετώμα ἴὉτ 
(Π6 τοοῦ οἵ α ουδο, τ 6 ἴῃ 6 Ἡοῦτοενν δἀπὰ ἴῃ 41} ἴπ6 νϑγβίομβ {Π6 ψψοσὰ βρη ῆθβ ἃ ηεΐ, 
(δαε ἰ5, ἃ Ἰαϊεῖος ρ]δςθὰ ἰπ ἐπε δι τοοῦ ἴο Ἰίρῃμε {Π6 ἀραγίπιεπι Ὀθημθδίμ, δ66 2 Κίηρβ.. 2.}-- 
{Π6 Ἰοεαγηρά οἀϊίον σοποϊπάος ἔπαὶ {818 Ῥγοάυςσίϊοι τηυβὲ ἤν Ὀθοὴ τι θη ἴῃ Ογέελ. Ἰεαρ- 
Ροδτβ, μον ϑυοσ, [πδὲ ἐπἰ5 Οσεεῖκ ψογὰ τγᾶβ 'π ὑ56 ἴῃ Ἐργυρῖ ἴῃ [86 βεοομά σοπίυσΥ, τὭθησο ἴῃ 
81} ῬγοθὈ} ΠΥ ἴξ σταρι ἰηΐο {π6 ΕΠΠϊορὶς ἰαησιαρε δρουΐ ἴπδὲ ρογιοὰ, Α 2ὲν ντηρ ἴῃ 
Οτροὶς τουϊὰ μᾶνο υβοὰ ἔπδὲ ποτὰ πο ἢ Β18 ον ϑογίρίητγοβ δηὰ ἔπ ϑαρίυδρι!πί ἢδαὰ ῥτὸ- 
γἱουὶν δἀορίοά ἴῃ 2 Κίηρβ '. 3. Α ἰτδηβίδίογ νουϊὰ μανα υϑοὰ ἔπ ἔγβέ ἴδγτη ἴδαΐ βυβ- 
κεειοά ἰέβεὶ, Ετοτα 6 ργδνδίεποα οὔ {π6 οτγίεπίδὶ οὔ Βορτδρὶν οὗ μαγίϊουαγ τοτάϑ, 85 ννῈ]] 
85 ἴτοτη ἴη6 Ἡδῦτον ϑοτιρίυτοβ δεῖς αυοίοα ἱπδίοδα οὔ {πὸ τρεῖς νογβίοῃ, 'π 8 ρϑβδδβθα ὙΠΟΥΘ 
186 γ ἀθαγ, ἰὲ βθοτὴξ τῆοσθ ρσόρβθὶα μᾶὶ [Π6 “4“οεηδὶο 15αΐα τσὰβ οὐ αἰ πα}]ν πτι το ἴῃ Ἠ6- 
Ὅγον, ἴπ6 πδίϊνε ἰοῆσυα οὗ {π6 ψτιίοσ. (ὅθε Απεδοοθίη ἤ ονῖενν ἴον ὅσ] 1819, νο]. ἱνὶ. 
ῬΡ. 430, 431.) 

15. Ῥυγΐμαὶ Εἰ ΓΑΡτὶ, 4αὰ1 ἀρυᾶ Μυϊραίδπι Δρρο]]αΐυῦ αυατίμβ, Ὑ ΘΓΒΙΟ 
ΖΕ ΙΗϊορίοα, παπὸ ῥγίπγασα ἰῃ τηθᾶϊο ρῥτο]δία, οἱ 1 απο Απρ]οοααθ γϑδα 8 8 
Ηϊοαγᾶο ΠΑΌΒΕΝΟΕ, [.1... Κο. ἕο. Οχοηῖϊ, 1820. 8ὅνο. 

ΤῊΟ ἔτει ὈοοΚ οὗ ΕΖτγα οἵ Ἐξξάγαβ, ἃ5 11 15 ἑοσιηθὰ ἴῃ ἴῃ ἘΠΠΙορΙς ογβίοη, ἔοστωβ {Π6 
Ξοοοῃά δοοῖὶς οἵ Ἐπέάταβ ἴῃ ἴΠ6 Αγροσγυρῆα υ508}} 7 ἀηποχϑά ἴὸ {π6 Ἰάγροῦ οαϊζίοῃς οὗ 188 
Ἐπρ 5}. ΒΙ0]6. ΑΦ ποῖϊοα οὗὨ ᾿ϊ σοπίθηιβ ψ}}} "ὸ ἑουπὰ ἰπ ΚΟ]. 1Ψ. Ῥατὶ 1, ρῃ. 239, 240. 
Ατομθίθπορ 1 αυτοποα μ88 ἴΠ6 Ὠοποὺν οὗὨ Ῥοϊηρ; ἴπ6 ἤτβί οαϊΐον οὔ ἴ6 Ἐπ ορὶς Ψογβίοη. 
ΓΗ 1,διϊη Μοετγβίοη, τ μι ἢ δοσοτηρδηΐθβ δ, ἰς ΡΥ οτὶρίηδὶ, ἀπὰ ἴῃ ρατὶ ἰδίκθη ἴσοπι ἐπ 
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1,διϊη ψυϊραίο, ποτα 18 οουϊὰ 6 επηρὶογοά. Τὸ ἔπε Ετῃϊορὶς Ψειβίοη ὅσο βιι δ) οἰποὰ ἃ 
ςοἸ]αιίοη οὗὨ ἴ ψ ἢ {π6 1, αι Νυϊσαῖο, ἀπά ἃ πον ΕΠρ 15} ἐγαηβίδίοη, ὍΠΗ νοϊυτηο ἰογπιὶ- 
πδίος τ ἢ) δὴ οἰδθογδῖθ οὐ 168] ἀἰξαυ δι οα Οἡ πΠ6 δυίΐμοσ οὗἁὨ 118 ὕοοκ, ἴπ6 {ἰπ|6 τ ἤθη ἢ6 
ῬτγοθδΟΙγ ᾿ϊνοὰ, [η6 σμδγαςίεῦ δηα νϑ]6 οὗἩ ἴπ6 ΕΤὨϊορὶς, Ατδρὶς, απὰ 1, διΐῃ νεγβίοηβ, δπὰ τῃ 6 
1.56 ἰο Ὀ6 τηδάδ οὔ [πΠ6 ῬοΟΪ 'ῃ 8 1ποοϊορσὶςαὶ ροΐπὶ οὗ νἱεν. 

16. Απ Ἱπαυῖτγ ἰηΐο ἴπῃ6 ΤΡ απ ἴ786 οὗ {πὸ ΒοΟΚ οἵ Ἐποςοῖ, 88 ἴο 118 
Ῥγορῃθοΐθβ, ΝΊβοηβ, δπα Δοοουπίβ οὗ ΕΆ]16η ΑὩρ6]8. ΒΥ Φοῆη ΟΥ̓ΕΕΤΟΝ. 
Τιοπάοῃ, 1822. ὅνο. 

17. Ῥτορμοῖϑ δ᾽ οἴθσθ βου ἀδρὶ σΆΡἢΪ ραγτα οχ ΡΥ ββιηἶοο ν 6] ἩΌγαϊοο 
ΘοσηΟθ.8 Γ,ΔΕπ6 γοσϑὶ. Εἀθηΐθ Α.. Ες ΕΒΟΕΒΕΕ. διυξίρατγάϊα, 1840. ϑνο. 

ΤῊϊΒ ρυ δ] σδίϊοη σοηϊδίηβ πο Βοοῖὶς οὗ Εποςοῖ, [Π6 Αδβοθηβίοη οἵ 15δῖδῇ, δπὰ {πὸ {πϊγὰ δηὰ 
Ζουτίι Βοοΐκ5 οὗ Εζγα, τυ; ἢ ἢ γα το- τ ηϊθα ἔγοπι {π6 ἴννο ἰδὲ ἀδβογι θά ρυ] οβεοη οὗὨ Ὠγ. 
ΤΠδυτοηοο; αἷςοὸ ΟἸθοτὶ Οδυϊτηγηβ 1,6 ἈΥΑΠΑ]δίῖοη οὗὨ ἃ γαῖ πῖς 8) {{Π|{ δηὰ 1)οδῖἢ οὗ 
Μοβεοβ, 86 ργεϊοπαθα ρτβαϊοιίοιβ οὗ {π6 ὙΥ εἰδὴ ργορμεῖ Μη, στ ἢ [15 16 Ὁν Οοοῆτογ οἵ 
Μομτηομῖ, ἃ ῬΤΟΡΘΟΥ οΥ̓ {πΠ6 τηοηῖς Ἡοττηδηπ ᾿ἢ 1806, ἀπά {6 ῬτορἤθοΥ σεβρθοϊ!ρ τἢ 6 
ῬοΟρββ οὗ ἤοπγο, νιον ὈθδγΒ ἴΠ6 Ὠδη)6 οὗὨ Μία] δοῦγ, δυο θίβηορ οὗ Αττηδμῆ. 

5ΕΟΤΙΟΝ 1]. 

ΑΡΟΟΒΥΡΗ͂ΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΟΝ" ΤΗΕ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΈΝΤ. 

1. ΟΟΡΕΧχ ἈΑροοσγρῆιυβ ΝΟΥΪ Ταβίδηθηί,, οΟ]]δοίι8, οαβεραΐαβ, [ΘΒ Π]Οἢ118- 
1.6, σΘ ΒΕ 18, οὗ δηἰπιλαν θ β: ἢ θ0}8 1} δίγαία8, ἃ Φο δηπα ΑἸΡογίο ΕΑΒΕΙΟΙΟ. 
Ῥαγίββ 1. οἱ 1. Ηδιρθυγρὶ, 1708, 2 νο]5. 8νο. ; 1719, 2 νο]β. ϑνο. Ῥὰχβ 1. 
Ἡδιρυτγρὶ, 1748. 8νο. 

Α συγίουβ οοΟἸ]οοϊίοη ΟΥ̓ δροςυυρδὶ ρΊθοοθϑ, ἡ ἢ}ς}} 185 ποῖ νοσὺ οἴῃ ἴο "6 πιοὲ τ [ἢ σοτὰ- 
Ρίοῖθο. ὍΤὴδ Ἰφατπθαὰ Μτγ. 2οπὸ5 τηδάρ στοαὶ ες οὗἁὨ 1ξ, δηά, ἴῃ ἰᾳςϊ, ἰταῃηβ]αϊθα (ΠῸ στοδῖου 
Ῥατὶ οὗὨ ἴὲ ἴῃ εἷς οἰαθογδαῖο τψοσὶς ου ἴπ6 (δηῆοη οὗ [6 Νὸνν Τορίβιηοηΐϊ, ψ ]σ ἢ 5 ποισοὰ ἴῃ 
Ῥαζο 178. οἵ [15 Αρροπαϊχ. 

2. Αποίαγίατα (ὐοἀ]οὶΒ ΑρΡοοσυρὶ Ν. Τ᾿ ἘΔΌΓΙ οἰ Δη1, σοηΠ Π6Π5 Ρ]υγα ᾿ποα ΐα, 
αἰϊα δὰ ἤάδπὶ οοα. ΜΘ. διμθηαδί! 8 ΟΧΡτ 888. (ΟὈηροβϑιῖ, ἀἰβροδβαϊ, δατα ΐ, 
᾿Απάγραϑ ΒΙΕΟΗ. Ἀβοοα] 8 ρτυ8. Ηδνπὶθ, 1804. ὅνο. 

3. Αοἰα 5. Τβοπβ ἀροβίοὶ:. Εχ Οοάᾶ. Ῥαγὶβ. ρυϊταυσα δαϊάϊι, οὐ δἀποία- 
ἘΙΟΒΙΌαΒ 1ΠΠπδίγανλὺ Φομδηπ6 8 Οδγοὶβ ΤῊ. [ρβια, 1828. ὅνο. 

4. Αοἰα Αροβίοϊογσυμα Ῥείτὶ οἱ δ], ατοὰ οχ (οαᾷ. ῬΑΓΙΒ᾽ ΘΒ θὰ.8, οἱ 
Τιαἰϊπὸ ὁσ Οοἀᾷ. Οὐϑὶρβογγίδηβ. ΝΌΠπο ῥυϊπιὰπι οαϊΐα, οὐ δηποίδιοη! 8 
11 8ἰγαΐα, ἃ οδῆπο Οδγοϊὶο ΤῊΙμΟ. Ῥαγίϊουϊ 1. 11. Ἠδ]α ϑαχοόπηππι, 1898. 
8νο. 

ὅ. Οοάοχ Αροσγυρῆυβ ΝοΥὶ Τδβίλιμθπι 6 11 Γ]8 Θἀ1 {18 οὔ ΤΠ ΒΟ ρΡ 8, 
τηδχὶπηα (ἀ81}168}18, (ΛΘΥΓΏΔΏ1618, οἱ [1{4}}ς18, οοἸ] οί, τοοθηβιίαβ, ΠΟΙ 5486 
οὖ ῥτοϊοσοιηθη 8 1] ϑίγαίιβ, ορογᾶ οἵ βίμα]ο οδηπ15 δγῸ}} ΤῊ. Τομημ8 1. 
Τλρβία, 1882. 8νο. 

ΤῊΗΐβ τότ,  Ποη ἢπίβιθα, ψ}}} ΡῈ {π6 πηοβὲ σοτρ]οῖα οο]]θοϊίοη οὗ (ἢ ΑΡοοτυρα] ΒοοκΚς 
οὔ τ. Νον Τοβίδιηθηῖ. Τῃδ νοῦ  οορίουϑ ῥγοϊοβοπιθηδ, ψ]οἢ ἀγα ρῥτγοῆχοά ἴὸ {πὸ ἢγϑβί 
νοϊαπιο, ἰγοδί οα (6 ΤσοΟἰ]ΘοίΊο 5, οἀϊ το 5, δη ἃ νοσβίοῃβ οὔ [86 Δροογυραὶ Θοβροὶβ.Ό ΤΠοδα 
8τὸ δυςςοραάρά Ὀγ (πὸ Η]βίοΥΥ οὗ Ζοβορῇῃ {πὸ Οδγροπίογ, ἴῃ Αταρὶς ἀπὰ 1 αἰ; τ[μ6 Οοθρεὶ οἵ 
16 ϑανίουτ᾽ΒΙπἴβησγ, 4150 ἴῃ Ασαθὶς δηὰ 1,βζϊη ; (Π6 Ῥτγοίονδηρο!ίοη οὗ 9665, πὰ ἴπΠῸ 605- 
ΡΕ] οὗ ΤὙποηηδβ ἴῃ 15γδο 6, ̓Ώ Οτθοὶς δηα 1, διΐπ ; {π6 Οοβροὶ οὔ ἴπῸ Ναιϊνιῖν οὗ Μαγυ, δπὰ 
1 Ἡ!ΙΞίοτν οὔζπο Ναινιῖν οὗ Ματγν δηὰ οὔ τη ϑανίουτ, ἴῃ 1, δῖη ; (Πῃ6 Οοεροὶ] οὗἉ Ματείοῃ, οο]- 
Ἰοοεϊοά Ὁγ τ. Αὐυχυδῖυ5 Ηδῃη, ἔγοτη δπίοηΐ ἀοσυπιοπῖδ, ἴῃ Οσοοκ ; {πὸ Οο5βρο] οὗὁἩ Νἱςοάοπιυβ, 
ἴῃ Οτροκ δηὰ 1 δε ; ἃ παιγδέϊνο οὗ ἴῃ6 δρρτοῃθηβίοη δηα ἀρδῖ οἵ ΡῬι]αῖο, ἰη Οτοοῖς; ἃ 
ςοἸ]αἰϊοη οὗ τ1π6 τηδημβοιρὶ οὗὨ ἴπ6 τη ἰ]αϊρα απὰ αἰϊοτοα Οοβροὶ οὗὨἩ ΨΦοῖη (το 18. ρτὸ- 
Βογυρὰ ἴῃ ἴῆ6 διοῃῖνοβ οὐ ἴπςο Το Ἶαγβ οὐὗἁὨ 51. Φοῇπ οὗὨἨ «ο0γυβη]ο πὶ δ Ῥᾶαγῖ5), ψ ἢ Οτοβ- 
ῬὉδοὴβ ἰοχί. 80 πιιπιθγοιβ 8ΥῸ ἴΠ6 Δ]τοσγαίίοηβ, ἅς. ἴθ {Πὶ5 Οοβροὶ, {πὶ Ὦγ. ΤΉ1]Ὸ σοπδβ1- 
ἄδτϑ ἴὲ Δ οχοῖπου 85 δὴ δροσσυρῇὶ τυ ηρ, δηά Πα5 ἱπογοίοσο ρίνθῃ ἴἴ ἃ ρΐασα ἴῃ ἢ}18. ςο]- 
Ἰεοεῖοη οὗὨ {πὸ Αροσγυρθαὶ Βοοῖβ οὗ ἴε Νὲν Τοβίδιηθης. Ἵ1}16ὸ νοϊυπις οἶοβοϑ ἢ) δὴ 
ΑΡοοΥυρ Δ] Βοοῖκ οἵ {πὸ Αροβέϊβ 2011, 'ῃ 1 δι, ] ἢ δροιιπάβ ἢ ΟἸοβίῖς ποι] ΟἢΒ ; 
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γαγου5 τρϑαϊηρβ δηἀ ποῖδ8 ἀγὸ ρ͵δοοά, (πγουσπουΐ, δ ἔμπα ἔοοϊ οὗὁὨ δδοῖ ρᾶβὸ: δηᾷ, θοβὶάοβ 
ῖΠ6 σοηθγαὶ ρτοϊορομιθηδ, ἴπογα 15 τη οἢ ουτίοι!β ρΥθίδιοΥΥ. τηδῖίον τοϊδϊνα ἴο βονογαὶ οὗ {ΠῸ 
Ρΐθοθβ ἤδγὰ ρῥγϊπίθα, ἢῶγ. ΤΏΪο ἢδ8 ἀϊϑομασροὰ ἢ15 δγάυοιιβ ἀι11685 85 δαϊΐογ, ψ τ δα] 
Πα υβίγυ δηα ΔΌ11γ. 

6. Το Αροοσυρμαὶ Νὸν Τοβϑίδιμδηΐϊ : Ὀοΐηρ᾽ 811 [ῃΠ6 (ἀο8ρ6]8, ΕΡ 8{168, ἀπ 
ΟἾΒΘΥ ΡΊθο68 ΠΟῪ δχίδηϊ, αὐτὶ ρυϊοαὰ ἴῃ {Π6 Εγϑῦ ἔθ σης ΓΊ685 ἴο 6808 ΟΠ τἰβί, 
ἢ158 ΑΡοβι]68, δῃὰ {μ6ὶῦ Οοταρδηΐοηβ, δπα ποῖ ἱποϊυἀοα ἴῃ {π6 Νονν Ταβίαπηθπί 
ὈΥ 118 ΟΟΙΆρΊ]οσβΒ. Ττδηβίαίθα δπα οο]]θοίθα ἰπίο ομθ6 νοϊυσαθ, ἢ Ῥγοίδοθϑ 
Δα ΤΆ0]68, δῃᾶ ναγίουβ Νοίεβ ἀπά Βδίδσθποοβ. [ΒΥ ὙΠ πὶ ΗΟΝΕ.ἢ 
Τοπάομ, 1820. ϑιεοοπᾶ ἘΜιοη, 1821. ϑ8νο. 

866 δὴ ΑὨ δ] γ815 οὗ {μ18 ρυ ] οδίίοη, τὴ ἢ τοσηαγκ8, ἴῃ ΚΟ]. 1. Αρρομάϊχ, Νο. 1. δβϑοῖ. 11. 

7. Ἐταριαθηῦ ἀθ8 Βόνοἠδίϊοηϑ Αροστυρθθβ 46 3. Βαγιβέϊοωγ, οἱ ἀθ 
1 Ηϊβίοῖτο 468 Οοιπσηυηδυίέβ ΕΒ δ] σίου δΒοβ ἰοηἀό68 ρᾶν ὃ. ῬδΚΠοΠλΟ, γα υἱέ ΒῸΓ 
1658 ἰαχίθϑ Οορίθβ- ΤθραῖηΒ ἱπέα!8 οοηβοσνόβ ἃ ἴα ΒΙ]οίμβδψυα ἀὰ Ἐοί. 
Ῥὰγν Εαουλγὰ υΑΌΒΙΕΚ. ασὶβ, 1885. 8νο. 

ΨΟΙ,. Υ. Ν 
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ΡΑΚΒΤ ἢ. 

ϑδογθα ῬαιηοϊορῪ ; 

Οτὖ, {Π6 Οὐ οἶδπι δηα [ηἰογρταίδίοη οὗ {Ππ6 δογιρίαγεϑ. 

ΟΗΑΡΤῈᾺΒ 1. 

ΤΒΕΒΕΑΤΙΒῈΒ ΟΝ ὙΠῈ ΟΑΝΟΝ ΟΕ ΒΟΒΙΡΤΌΞΕ, ΑΝῸ ΟΝ ΑΡΟΟΕΒΥΡΗΑ.ΑΙ, ΒΟΟΚΒ. 

1. .Α ΒΟΗΟΙΑΒΤΊΟΑΙ, ΗἸΒΤΟΕΥ οἵ ἐμ6 ὕδποη οἵ ἐμ Ηοῖγ βογίρίυγε : 
οὗ, {Π6 οογίδϊη δηᾶ ᾿ηἀ 1 4016 ΒΟΟΚΒ {μογθοῖ, 88 [ΠΟῪ ἃγῸ σϑοθὶνθα 1 [86 
Ομυτοῖ οὗ πρ]απα. ΒΥ Φοόμη Οὐ8ιν, 1).Ὁ., ΒΙΒΒοΡ οὗ υσθδῃ. Ἰωομάοῃ, 
1667. 4ϊῖο. δεοοπά 6αϊῖ. 1672. 4ϊο. 

2. Ἠιϑβουίαθοη Ῥγάϊ:πλῖπδῖτο, οαὐ Ῥγοϊόσοταδηθβ βὰν ἰὰ Β1:0]16. Ῥὰγ ἴοι ]8 
ἘΠ|168 τὺ ΡΙΝ. Αἰηβίοσαάδμῃ, 170]. 2 ΤΟἸΏ68, 410. 

8..Α. Οοπρίείθ Ηϊβίοσυ οἵ ἴμ6 ὕδποῃ δπὰ δ͵ γϊίεγβ οὐ {πὸ ΒόΟΚβ οὗ {}6 
ΟΙά πὰ Νὸν Τοβίδιηθηῖ. ΒΥ 1, Εν ὃῦ ΡΙΝ. οπα πο ΕΠρΡΊ ἢ ἔσγοσα (86 
ΕὙΘΒΟΙ οτἱρσίηαὶ. Τοπάοῃ, 1699, 1700. 2 νοἶϑ8. 0110. 

4. Τταϊτό Η]βιοντίψαθ ἄἀὰ ὕϑπομ 468 1 ἶντοβ ἄθ 16 δαϊηΐο Ἐογίίασα, ἀδρυΐϑ 
ἸΘῸΓ ργϑιηϊὸγο ρα] ]σλίοη }ι8αᾳ α᾽ Δὰ (ὐπ0116 ἀὰ Τ͵οηΐ. ῬΑΓ 6 Δη ΜΑΞΠΤΙΑΝΑΥ. 
Ῥαγβ, 1708. 1 21ηο. 

ὅ. ΒΙΒΙΠΙοΙΠΘοα ἤὅδογα: βίνθ ᾿ιδῖθα ἀ6 Ιἡργοσυπὶ ΝΟΥΣ Ταβίδιμθητ 
Οδποθθ. Θιυὰ ρῥυγίπη ϑδογσογαμῃ Ν. Τὶ ΤΑ τογασα ΟΠ] οι οπἱ8 Ἡ]βίογϑηι 6 χ 
ΔΗΛ] αυϊ δ θ0.}8 ΘΟ] 51 5{1018 ἀΘργοιϊ, δία Οδπόμθι ἤπης τυϊρὸ τασδρίιμη 
ΘΟΠΕ ΘΓ σοί β 55] Ἴδη οὗ σΘμ αἰΠδτὴ Πόσα ΒΘΟΘβίοποση οϑίθηιϊ, ΟΠ ἈΠ 68 
Ἐνβ8. Ατπηβίοὶάδμι, 1710. 1Ζ2τηο. 

6. ἀογαν αὶ νὴ ΜΑΒΒΤΕΙΟΗΤ ΟὈΟΙητηθηΐδίῖο 46 δμοηθ βου ρίσσε 66616- 
Β᾽ 8100, Βοσ ἀπ ΒΟ 6 πὶ ΒΟ ]ΟΓΌ. ροβῦ ΟΜ γιβίυμη παίυη. Βγοϑίηρ, 1722. 
8γ0. : 

7..ΑΧΡΚ Νὲὸν δηᾷ ΕἾ] Μοιβοά οὗ βοι ]ϊησ [πΠ6 Οδποηΐοαὶ Αὐἰμου Υ οὗ 186 
Νεν Τοβίδιμθηξ ΒΥ (μ6 δν. Ψογδιΐδηῃ ΦΌΝΕΒ. Οχίογα, 1798. 8 νοΐβ. ϑνο. 

ΤῊΣ ἤτοι οἀϊίοη οὗἉἨ 118 ο]Ἰαθογαίβ ψοῦὶς δρροατγοά ἴῃ 1726, ἔτγο γϑᾶτβ δίῖοσγ (πε ἀρδίῃ οὗἁ 
118 Ἰεδγηοὰ δυΐῖμοσ (6 ὁ ἰββθητηρ τιϊηἰβῖθυ), ψνῃο αἰρὰ δὲ ἴπὸ βαυὶν αρὲ οἵ 381. Ἠο μαά ρτο- 
υἱ ιν ρυ]15Πη6α “Α Μιπαϊςαίίοι οΥ̓ τ[λ6 ΤΌΣΟΥ ρατὶ οἵ 8ὅι:. Μαί ον 5. Ο05ρε], ἔγοπι Μτ. 
ὙΝὨϊβίοπ᾿ 5 Ομάτρο οὗ Ὠ15] οοδίϊ 5 ; " ἴῃ σγ] ἢ ὮΘ Βυι ΟΟΟΒ5Ὁ}} Υ ργονθὰ [Πδὲ ουν ργοβοηΐ Οτοοῖς 
ΠΟΡ[65 οὗ [πΠδὶ Οο5ρ6] ὅτὸ 'π [Π6 βαιὴδ ογτάϑγ ἴῃ ψὮ οὶ) ΠΟΥ σοῦ ΟὟ ρσίπα]ν τγιτἴοη ὮΥ τ 6 
Θνδηρ6} 181, “1η ἀγαν πρὶ ἃρ ἴπ656 σγοσκβ ἢ ἴοοὶς ἐασο ἴο σοηϑυῖ δηθὰ δχϑπῖπο (Π6 οτἰὶμὶ- 
Ὠ8]5, Ἰηφῖοδα οΥ̓ Βαιἰδίν ἴῃ σ᾽ Πἰτη56 1 Γ ἢ (π6 αυοίδίϊοηβ οὗὨ οἴπον Ἰθασηθα θη. ΤΉΘΥ τοπιδίη 
5 ΤΠ ΟΠ] 5 οὗὨ ἢ 5 Ἰδαγπιηρ, ᾿ἱπροηαϊίν, ἀπά ᾿πάοίδι σαυο ἱπἀυπίτγ, ἀηὰ σψουϊά πᾶνο ἄοπα 
στραϊς ἴο ἴδ αϑϑιυϊ δηἡ δ} ΟὗὨ ἃ ᾿ἸἸΕΓΆΓΥ τηδη οὗ βἰχίγ. ΤΟΥ οτα ὈΘΟΟΠΊΘ ΨΘΥΥ 
ΒΟΆΤοΘ, διὰ ὕοτὸ ἃ Πἰβἢ ῥγίςθ, ἤρθη, ψ ἢ 1Π6 ΠΙΌΘγα ἐν ἀπα σζθα] τὶ οἢ τοῆθοῖὶβ ΠΟΠΟῸΣ Οα 
1(Π6πὴ, πα σοπάποίοτς οὗὨἨ (6 (Ἰ]αγοημάοηῃ 1 γ6855 σορυ] δηθὰ {πο δὲ Οχίοτά, Μγ. οῃοβ, 
οὔβογνοβ Ὦγ. ΔΜ] Όγ, 45 ὑγουρῶθς τοχοίῃοτ, ἢ Ὁποοσησηοη αἰ ροηςα, ἴπ6 Οχίογπαὶ ονὶ- 
ἄοποθ ἔοσ ἴπ6 δυτ ποι οἷν πὰ ροπ πο η055 οὗὨ [Π6 σΒΠΟΠΙς 4] θοοΐκΒ ; ἀπά ἴδ ἢ858, ἢ οαυαὶ 
ΔΌΠΥ δηὰ ἔλίγποββ, βίαϊθα ἢ18 γθαβοῃϑ ἴου ἀθοιἀϊηρ ἀραϊηβὶ 1[Πη6 δι ΠΟΥ οὐὨ ἔα Δροσγυρδα)." 
(αἰ πιοσϑ᾿ Βιορσταρῃϊςοαὶ ΤΠ) ̓οιοπατΥ, νο]. χὶχ. Ρ. 95.) 

8. ΤΙ ΟΥ̓! Ὁ} οὗ τμ6 (ἀοβρθὶ Ἡ!ΒίΟΓΥ ; οὔ, [68 Εδοΐβ ὁσοββί ΠΑ] 
πθηΠ]οπθα ἴῃ 6 Νουνν Τοβίαδιηθηΐ, σοηῆἔσγιηθα ὈΥ Ῥαββαρεβθ οὔ Απίϊοηΐξ 
ΑὙΔΠΟΥΒ, 0 ΟΓΘ ΘΟΠίρΙΠΡΟΓΆΓΥ ὙΠ ΟἿὟΓ ΘΘΥΪΟῸΓ, ΟΥ 18 ΑΡοβέϊθϑ, οὕ" 
᾿ἰϊνοὰ πρᾶν {πεῖγ ἐἶπθ6. ΒΥ Ναίμϑηϊθὶ ΓΑΕΡΌΝΕΕ, ἢ... Τομάοῃ, Ῥασὶ 1. 
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1727. 2 νοΐβ8. ϑνο. Ῥαγὶ Π. 1788--] 7δδ. 12 νοΐβ. ϑγο. ΑἸδο ἴῃ [π6 ὅνο. 
Ἑαϊοη οὗ 818 Οὐ] ]οοῦνα ὙΟΓΚΒ, νο]8. 1 ἴο ὅ : δπα ἴῃ νυοἱβ ] δηᾶ 2 οὗ {6 
4ϊο. ἘΜ] οη. 

ΤΟ ρυθ] σδέϊοη οὗ τ. 1,Ατά που δ ΟΥ̓ ΙΌ1 ΠΠΥ τσᾶ8 τοοοϊνοὰ τ} ΘΥΘΓΥ͂ ταατὶς ΟΥ̓ τοβροοῖξ 
δηα σταιτυάο, Βοΐἢ ΌΥ ταθτηθοῦ8 οὗ ἴπ6 ΟΒυγοῦ οὗ Επρ]δηὰ δπὰ Ὀν Π᾿ββοπίογβ, δηὰ ἰκ8 τὸ- 
Ρυϊδίοη ρτδβάι}} Υ οχιοπάθα ἱπίο ἔοσγοῖρη σουπέτιο5β. Ηοῖν ἀδθορὶ)ν ἴμ6 ὑτοβθηὶ τγοῦῖς 15 
ἱπἀοδιοά ἰο Ηἰδβ Ἰαδογίουβ ἀπά δοσυγαῖα ἱηνθδερδίϊοπβ οὐἱσ τη Εἰ ρ] οἀ τοίδγθησοβ τ} ἀτηρὶν 
αἴίοξί. “115 ἱπἀοοθα δὴ ᾿πνδί δ 0]6 ρογίοττηδηςο, δπὰ μδίῃ γοπάογοα {πὸ τηοϑὶ οεβοπίαὶ 56Γ- 
Υἱοὰ ἴο {πΠ6 σδιι5ο οὐὗἩἨ ΟἸὨτιδείδη!γ. ΏΟΘΥΟΓ ῬΟΥΌ 565 (15 ὑγοῦῖ, Ὑ}}} δηα ἴὲ τορ]εῖθ ψ ἢ 
δατγ Ὁ] 6 ἱπδισυςσιοη, δουπὰ Ἰδαγπιην, δπὰ [ι8ῖ Δηα σαπάϊα οὐ εἰςϊβη)." (τ. Κρριθβ 1,16 
οἵ Ὧν. [μἀτάπορ, ὕ ογκβ. νοἱ. ν. Ρ. νὶ. 4ϊο. δα.) Το Απδέ 1 αὐοιάοτιθ, ἴῃ Π15 ΠΙβίογισαὶ 
ποῖοο οὗἉ ἔδίμον (οϊοηϊα (δθ6 Νο. 14. Ὀ610 7), 7υ81} 7 ρτοπουησοβ ἴΠ6 (το 1} }{ν ἴο ΡῈ ἃ τηᾶρ- 
πἰβοθηϊ ΘΡΟΪΟΡῪ ἴον (τ β ἰδ Υ, ὅπ ἃ οἰοί-αἰσσιιντο οἵ ᾿ἰεασηΐησ δηα οὐ! Ἰοίδτηω. 

9. Α ϑυρρ!οπιοπί ἴο {Π6 δϑοοπα Ῥατί οἵ 186. γα! 1 οὗ {π6 (ἀοβροὶ 
Ἡ!ἰβίοσυ, Ἵσοηίδιηΐησ ἃ Ηἰ5ΙΟΓΥ οὗ ἴη6 ΑΡροβί]θβ δῃὰ Εὐνδηρ  βίβ, ΥΥ στ 6 υ8 οὗ 
16 Νον Τοβίατηθηῖ, τ] ἢ ΒΘ Κ8 δηα ΟΡ Βογυ [008 ΠΡΟ ΘΥ̓ΟΤΎ ΒΟΟΚ οὗ 
16 Νὸνν Ταβϑίδιηθπί. ΒΥ Ναίβδῃϊοὶ ΤΆΑΈΡΝ απ, ἢ... ἸΤπάοῃ, 1766, 1767. 
8 νοΪΐβ. 8νο. 
ΤῊ 5 ΠἰδίΟΥΥ ἔοστωβ {πὸ 5ἰχτ υοϊατηο οὗἩ [ῃ6 8νο. ({π6 {Πἰτὰ νοϊυτηα οὗὨ ἴπ6 410.) οὐϊτῖοπ 

οἵ Ὧν. γάμο ὑϑογκϑ, δπὰ αἷϑὸ 186 βοοοπὰ υοϊυσηθ οἵ Βιβῃορ Ν᾽ δίβοη᾽ 5 (οἱ]δοϊΐοῃ οὔ 
Ὑτβοῖβ : 11“ ᾽5 δὴ δατωΐγδῦ]ο ἰπἰσοἀμοίίοη ἴο ἴπ6 Νονν Τοβίδπιθηι," ---- ηα “ Α βιογθῦῆοιβε οἵ 
ΠΠΟΥΑΣΥ ἰηϊοττηδίίοη, οοἰ]οοϊοὰ τ ἢ οαυδ) Ἰηάἀυ5ῖΓΥ δπὰ δα 6] γ." (Βιβθορ Μδτγβ}.) 

10. Ηοτα Ῥαδυϊη : οὐ, {86 Τὰ οὗἩ (16 δογρίυγα Ηϊβίοσυ οἵ δῖ. Ῥδὰ 
δνϊηοοα ὉΥ͂ 8 οοΙμρδσγίβοῃ οὗ [ῃ6 ΕΡ᾿ 8.168, ψβ] ἢ ῬΘΔΓ 18 ἤδᾶπηθ, τ Π (Π6 
ἈΑοίϑ οὗ [μ6 Αροβί]ϊθ9. ΒΥ ὙΠΠἔαπι ΡΑΆΜΕΥ, 0.0. Ἰοπάοῃ, 1790. ϑνο. δπὰ 
ΠΌΠΊΘΙΓΟΙΒ Βα Ὀδοαπρηΐ ΘΙ 108 ἰῃ ὅνο. 121η0. 8πα 181η0. 

105. Το Ηογῷ Ῥαυ] τη οὗ Ὑ ΠΠ]ΠἸαὰ ῬΑΙου, Ὠ.}Ὁ. οαγτὶθα οὐδ ἀπᾶ 1]- 
Ἰυδίγαϊοα ἴῃ 8 σοί που ΕΙΒίΟΓΥ οὗ {π6 δροϑίο!ο Ἰδθουβ δπα ΤΙ Πρ8 οὗ 
8ι. Ῥϑα], ου [16 8818 οὗ (6 Αοίβ, τ ἢ ᾿π ΓΟ ΑΤῪ τηδίον οὗἨ βδογθα διτᾶ- 
{ἶνθ ΒΡ] 16 ἔγοπι [Π6 ΕΡ᾿811688 δῃηᾷ δἰ οι ἀαῖθα ᾿ἢ ΟσΟΔΒΊΟΠᾺΙ 1) ΒΒ γ 1 0}8. 
ΒΥ αμ68 ΤΆΤΕ, Μ.Α. Ἰπάοῃ, 1840. ϑ8νο. 

“«Α Ὅοοϊ οὗ ᾿ηνδ] υ40]6 τοίοσθησο, ττῆθη ΔηῪ ΑΙ σΟΪΥ ἀγῖξες 85 ἴο (Π6 οὐδοῦ οὗ δυθῃίβ ΟΥὐΓ 
ΔΗΥ͂ Πυιοδιϊο 85 [0 ΟὔβοιΓα 8] ]Πιδίοῃβ, δπὰ οἴ Υ τηαιῖογβ οοπηθοϊοα τ ἔπε ἘΡί81165. απὰ 
Αςῖβ8. Μέσ. Ταῖδ ᾿ιδ58 οοῃίγι θυῖϊοά δοτλα να] 8016 ογιεἰσαὶ οὈβογνδίϊοη5 οὐ ρδγίοΓ οχργοβ- 
βίοῃβ, ΑἸτορθίπεῦ νὰ ἀγὰ ἀοἰ ρὨιοα το τϑοεῖνο δυο ἢ δὴ ἱπηροτίδηϊξ δἀάϊϊίίοη ἴο ἴα Ἡοτγα 
Ῥαι)]πθ." (Εσοϊοοῖίο Βονίον, ϑερί. 184]. Ρ. 264.) 

1055. Α ϑυρρ!δοπχοηΐ ἴο {Π6 Ηοτα Ῥαυ πη οὗ Ασοβάδαοοῃ ῬΆΙΟΥῪ : ἡ Βογοὶη 
ἮΪ8 ΔΓραχηθηῦ 18 ΔΡΡΙϊ6α ἴο {π6 ΕἸ 1516 ἴο {π6 ἩΘΌγονΒ δῃὰ {π6 ΕἸγβί ἘΡ 5116 
οὗ Ῥεΐεσ. ΒΥ (μ6 Βδν. Εανδγὰ Βινευ, Δῖ.Α. Τοπάοῃ, 1845. 8νο. 

11. Τῆδ Ψεγδοιυ οὗ {π6 Εἶν Βοοῖϑ οἵ Μοβββ δυριβᾶ ἔγοτῃ [16 υπάοβισποᾶ 
σοἰποίάθησοθβ ἴο ὃδ6 ἔουπα ἱπ ἴμ6 πὰ ΏΘη σΟΙρΑΓΘα ἴῃ {πο} Βον ΓᾺ] ρΑΓίβ. 
Βγ ἴῃς Βοτ. ὅ. δ. Βεέῦνυ, Β. Ὁ. Ἰμοπάοη, 1880. 8νο. 

12. Τῆο αγβδοὶϊίυ οὗ [π6 Ἡϊβίογίοδὶ Βοοκβ οὗ [86 ΟἹὰ ᾿δβίαμηθηΐϊ, ἴγοσα {86 
σοποϊαϑίοη οὗ {πΠ6 Ῥαοπίδϊθυοῃ ἴο {π6 ορθηϊπρ οὗ {Π6 Ῥτορμοῖβ, ἀγριιθα ἔτοσὰ 
186 υπἀαδίρτιοα οοἰποίάαποθβ 0 6 ἔουπᾶ ἴπ {Π|6πὶ, θη σοτηραγοᾶ ἴῃ {Π6]Ρ 
ΒΟΥΘΓΆΪ ραγίβ ; Ὀδίῃρ ἃ οομἐϊπυδίϊοη οὗ (ῃ6 Ατρυτηθηΐ ἔοὸγ {πὸ Ψογδοῖυ οὗ 
1η6 Εἶνε ΒοΟΟΚΒ οὗ Μοβοβ. ΒΥ {Π6 ἴνον. 9. δ. Βεῦντυ, Β.1), ]Ἰοπάοῃ, 1882. 
8νο. 

18. ΤΊ ΨογδοΥ οὗ [Π6 (ἀοβρεὶβ 8)πᾶ Αοῖβ οὗ {ῃ6 Αροϑέ6β, δγρυθὰ ἔγοχω 
[λ6 υπάοβιρηοα οοἰποϊάθποθϑ ἴο Ὀ6 ἔοππά ἴῃ {Π6πἢ, θη οοπιρατοα, 1. ἢ 
680 ἢ ΟἿΟΣ, δῃά 2. ἢ 9 όβορμυ8. ΒῪ {π6 Βον. Ζ. . Βεῦντ, 5.1. Ἰομάοηῃ, 
1828. 8νο. 

Τη οδοὴ οἵ {πε86 ἴἤτοο τοσῖβ, Μσ. ΒΙυπε ᾿ἰὰ5 ἢ δἰηρυϊαῦ ΔΌΪ ΠΥ πον δρρίϊοὰ δπά 
1]]υδίχαιοά τῃ6 ῥεϊποῖρ]α Ἰαϊὰ ἀονπ ὉΥ Τζγ. Ῥα]ον, ἴῃ 18 τηδβίοΥΥ ἰγοαῖῖδα θητ 6 “ Ηοτες 
Ῥαυ]πδ." ὙὍΠὸ ᾿ηροπιν ΟΥ̓ τηδηΥ οὗἉ Μῖγ. ΒΒ. βθοίίοῃβ τιϊμἢξ βίαπὰ ἴῃ οοπηροί τίου τ᾿} 
8ΩΥ οὗὨ ιἷ8 ργθάθοθββου᾽ β τηββίοσ- ἷδοβ; δηά {18 οἴθαγπεββ δπὰ ᾿ϊνεϊϊηθβ5 οὗ τπ6 ἰδηρυαρο δτὸ 
διιοῖ, παῖ Ηἰς ψτοΥΚΒ οδηποῖ Ὀ6 ἴοο ΘαγΠΟΞ]Υ γαοοτησηθηοα ἴο }}}}}}}ς 4] 5ἰἀ θη 5. 
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180 δαογοα λιίοίοον. ΓΡατ ΗΠ. Ομ.1. 

14. Τὰ πο σίου Ομγύθοηπο, δυΐοτβόθ ρὰγ 16 Τέμηοϊσῃμαρο 468 ΑποῖθΠΒ 
Αὐΐουτβ Ῥαΐθη8. Ῥὰν ἰὸ Ῥὲγθ Ἰομηϊηΐαθθ ἀθ Οὐχόνια. Τγοη, 1718. 
2 ἴογ268 1 2γλο. ---- δδοοπᾶθ ΕαΙ θη, τγονὰδ οὐ ρῥγόςξαέόα ἀππ6 Νοίϊοα Ηϊβίοσίιθ 
ρᾶῦ Μ. ᾿᾿ΑνΡέ μαθουάοτίθ. Ῥασγῖβ, 1826. 8γο. 

Ταῆΐς ἰγοδίϊβο, ἐπουρῇ ΡῸ]156α Ὠἷπα γοδτβ θοΐοσα Ὦτ, 1,δγάποσ δοτησηθηορα ἢΐβ δ πιἰγϑῦ]ο 
τγοῦῖς οὐ ἴΠ6 Οτρα! 1} οὗἨ 1Π6 Οοβρ6ὶ Ηἰπίογυ, ἀοθϑ ἤοῖ δρρϑᾶὰγ ἴο ἴᾶνθ θθθπ Κπονῃ ἴο 
Ὠΐπ. Ὁμο δβιιδ᾽)οοῖβ ἀϊδουπβοα Ὀγ (οϊοηῖα ἀγὸ σοπιρτίϑοα ἰπῃ ἴμ6 {π|τὰ νοϊιπιο οὗ ἴΠ6 οοἴδνο 
οὐπίου οἵ Ὧτ. 1αγάποῦΒ σοσῖς, ἔγοιη ρᾶρὸ 59: ἴο ἴΠ6 6πά, δηὰ ἱη ἔα ἔοι τί νοϊυτηο, ἔγοπι 
Ραρβο 8 ἴο ρᾶαρὲ 430 οὗ ἴῃ αυδτίο οἀϊίοη ριὈ] δ μοὰ δὲ ᾿οπάοη ἴῃ 1815. Ἐδίμοσ (οϊοηΐα 
[45 ςοἸ]ροίοα ἰοροῖῃο. πυσάθσγοιβ ἱτπηροτίδης ἔδοίβ, τυ ἢ Π6 Π65 {ΠΠυξίταϊοα τὶ ἢ τηδην ταὶιι- 
ΔὈ]6 τοηάγκς, ἐπουσὴ ἢ9 Π85 ηοΐ ΔἸ τσγ5 [ο]]οινοὰ 5Ξἰτγὶοῖ σῃσοπο]ορίοδὶ οσάϑυ ἴπ ἐδ δττδηρο- 
τηθης οὗ ἢ15 τηδίοσα]ὶ5β. ΗΠ σπαρίου οὐ Μοδδιητηοά 15 [}} οὗὁἨ ουσγογβ δηά γι ἀϊσυϊουβ ἀθο]α- 
τηδίίομβ. Νοιν Ὠβίδηαίηρ 8]} 115 ἀοἴδοῖϊβ, 8 τοῦ ταν 6 τοδὰ ψλτἢ ῥ᾽ θᾶβιγο, ουθῃ δΕοσ ἃ 
Ῥογυ 58] οὐἔ τ. Αγ π τ 5 νοϊμπλθβ οἡ ἔΠ|6 ΟΥθα "τ γ οὗἩὨ ἔπΠ6 Οοβροὶ Ηἱςίουυ ; τῆ σοῖο οὗ 
σον ἴ[Π6 ΑΟδέ Τιρουάοτὶ μα8 δππουποδὰ [18 ἱποπεϊοη οὗἉ ἰγαπειδέϊηρ ἰπῖο Ετθποῆ. 

15. Ἡϊ53έογία ὐδῆοῃ!β ϑδογσίαψαθ Τοχίβ Νονὶ ΕἸ. 18, ἃ Φόοδηπα Μ|]111ο ἴῃ 
Ῥγοϊδροιηθηΐβ δὰ Νονυμ Τοβίατηθηΐυχῃ ἰΓϑα]ΐα, οαπὶ Αἀποίδιοπι θυ 1) 4 }16118 
ΘΆΣΤΗΕΝΙ. ρΊ οἸμοπί!, 1738. 8νο. 

16. Εγάϊπδηαὶ ΚΤΟΒΟΗ Τυδοίδίιβ Τ ΘοΪορίοιβ ἀ6 ΕἸ βιο118 Αροβίοϊογαπι 
ΤΑΙ ορΤΔΡἢΪΒ : απὸ Αροβίο δ, ΠΟ ῬΘΡ ΑΠΊΔΠΊ6Π568 86 βιὰ τηδηῖ ΕἸΡ᾿8[0148 
5118 ΒΟΥ] 051886, Ἰπου]οηίον ἀστλοηβίγαϊσ. (ἀπο ρΒΟΓ γε, 1756]. 8νο. 

17. ΕΓ παπαι ὅτόοθοη ΛΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΟΛΟΚΛΙΗΙΡΟΝ ; Βος αϑὲ, Τταο- 
ταῖυβ 'ΓΒΘοΙορίουβ ἀ6 Ερ β0}}18 Αροβίοϊογιιμη. πο ἀορογα 18; αιιὸ ΠΌ]]Δηὶ 6χ 
Ἐρίβίο!ἱβ δῦ Αροϑβίο!!β ἐοϑὰ ΟΠ ΓΙΒ ΟΧΑΓαΤΙΒ ΡΟΥῚ1586. ἀριηοηδβίταϊα, (ἀτο- 
πἴηρα,, 17δ8. 8νο. 

1. ἘΡουμαγαϊ Πδηνὶοὶ Δ 161}18 ΘΤΟΒΟΗ ΟὈὐπηποηΐείο ΗΙβ ον οο-ὑ ο ἃ 
ἄὰ Τἀῦδτογὰμὶ Νουὶ Τοβίδπηθηξι (ποθ. ῬΥι 588 οϑὲ Πιιββογίαίίο ἀο ΟὐτΆ 
Ψοίονῖς ΕΟ] 9185 οἷγολ [ΌΤΟΒ Νονὶ Τοβίδιμηθηϊ. ΕὙΔΙΘΟἾἿΟΓΙ δα Ὑ ἸΔάΓυτη. 

1755. ὅνο. 

19. Ὁ γι βεϊαπὶ Εν ἀογῖοὶ βοσμτοι ΗΙβιοτία Απεααα οἱ ὙἸπάϊοδεο Ὑοίοτίβ 
Νονίᾳιο ᾿Γοβίδμπμοηί, 1018 ἀαοθ8 σοΙαρτομοηϑὶ. 1 ἱρ5ῖα, 177. 8νο. 

Αἴ ὀχςο]οης (γοδιῖξο, ἴῃ ψ ἰσἢ ἔπ λποη οΥὗὨ ϑογιρίωτο 15 πηοϑὶ 8611 ς βοείου! νἱπαϊοαίοά 
ἔγοτα. πῃ ταβἢ οὔ ἐἰοϊδιαβ δηκὶ δβϑογιίοης οὐ Οοάογ, ϑοιλΐοσ, δηὰ οἴμοῦ τποάθτη Οθγιηδῃ 
το] ΖΔ. 

20. Οὐβογνδίϊομθβ δὰ Π]Ιυδίγα ποτὰ Ποοίτ πα 46 (ὐποηα οίοσ!5 Τοβϑίδ- 
τηθηϊϊ. Αὐεοίογο ΟἸαυάϊο ΕἸοοΘ ΠΟΈΝΕΜΑΝΝ. Ηδνηΐα, 177. ὅνο. 

2]. Ἰιδοὔυγοϑ οὐ {π6 δποη οὗ (6 ΟἹὰ Τοβίδιηθηΐξ ; σοι ργθβομάϊηρ 8 
Τλββογίδθοη οα {86 δαερίυαδοϊηῦ  ογβίοη. ΒΥ Φοδη Β.μΑΙα, 1,1... Ἰωοπάοῃ, 
1785. 4ϊο. 

22. ΤῺ δποη οὗ {πΠ6 ΟἹΪὰ δὰ Νενγ Τοβίδιηθηΐβ αβοογίδ ποθ ; οὕ, {86 
ΒΙΌ]6 οοπιρὶοία πῖμβουῦ {πΠ6 Αροογυρῆὰ δηά ἴἸην γι ίθη ΤγΔαϊτομ8. ΒγῪ 
ΤΟΙ θΑ]ἃ ΑἸΈΧΑΝΡΕΕ, Ῥγοΐδββου οὗ Ι΄ ἀδλοῖς ἀπα ῬΟΪ]οτηοαὶ ΤΊ] θοοργ, ἰὴ 
1π6 ΤΠΘοΙορίοαὶ απ πατΥ δἵ Ῥυϊποθίοῃ, Νουν )ὉΒου. Ῥυϊποθίοῃ, 1826. 12πιο. 
Τοπάοῃ, 1828. 12τηο. 

Ῥτοίρεβου. Α]οχαηπάογ ρυ] 56 ἃ {15 νΟΥΎῪ υ56 1] το] τη 6 οα ἴπ6 σαποη οἵ ϑογϊρίυτο, ἃ5 ἃ 
Βυρρίοιποηῖ ἴο ἃ ᾿Γγοβίῖβο οἡ ἴ 6 Εὐνιάθηςεβ οὗἉ [πὸ ΟΠ γβεῖδη Ἐοἰϊσίοη, τη ϊοῖ ἢ65 θθοη σ ΓΥῪ 
[ἈνΟΌΤΑΡΒΙΥ τοοοϊνοὰ ἴῃ ΝΟΥ Ατηοτῖοα. 1:5 Ὑγοδεῖβα οα ἴπ6 (ἰδποη 18 ἀνουοάϊν σοπιρὶϊοα 
ἔἴτοτα πὸ ῥγονίους ἰΔθουγα οὐἁἨὨ ἴΠπῸ τηοβὲ οπηϊηθηῖ οὐ (165, ΟΒρθοῖα!ν Βίβἢῆορ (οβὶ πβ᾽5 5. ]}0]45- 
εἰς] Ἡ βίου οὗ {πη6 ὕδιοη οὐ τὸ ΟἹ Γοςιαπιθηΐ, δὰ ἐπα δπῖρ]ς ςοἸ]οοιο5 οὗἁ ἴῃ6 ἱπ|- 
Ρατίιαὶ δπὰ ἱπάοίβιιραα τ. Γαγάπον, ἀπά ἴῃς Ἰοδεηθάὰ «ογουδῃ “90 0068, τ ΒΟ56 ΟΥΚΚ8. ὉΤῸ 
ποιϊςοά ἴῃ 1Π6 ῥγοοθάϊηρς ρα. Τὰ [πάσῃ τοργὶηὶ 15 νοῦν ὨΘΘΕΥ ἀχθουϊοα, 

28. ΟΥῖοαὶ ΗΙΒίΟΥΥ απᾶ Ποΐδπος οὗ 16 ΟΙἹα Τραίδμθπῦ ὕδηοη. ΒΥ 
Μ.ο ϑτύαλετ, Ῥγοΐβεϑοσ οὗ β'ιδογοα 1 ἀτογαΐυσα ἴη ἴπ6 ΤΠΘΟΪορΊοα] ΘΘΙΤΩΣΠΆΓΎ, 
Απάονον, ΝΜ αββδομυβδβοίίβ. ἀπάονου δπά Νὺοὸν Υοσῖίς,, 1845. 8νο. 

ΤῊΪ5 Ἰραγηθᾶ τοϊυπηθ νγὰβ οσοαοϊοποά ΌὈν δ.) δίῖδοϊς τηδὰθ ὕροῦ {πὸ 76 νὴ Πισροηξαιίοη, 
0 Ῥοπίδίθυς, δηᾶ ἐπα οἴμοσ Βοοῖε οὐ εἰ ΟἹὰ Τοαβίαπιθηῖ, ὈὉγ ἃ Μυ. Νοτζγίοῃ 1 ἃ τυοτῖς, 
ψ ἢ  ἢ ἰ6 Θπεῖτ]ος “ Εντάσησος οὗ ἴπ6 Οὐπυϊποηθ598 οὗ [6 Οο5ρ6}]5." ὍΠι6 οὐ)οςί οὗὁἉ ῬΓοΐδββου 
διματὶ 15, ἴο Θχῃϊθῖς ἃ οὐ 164] δὰ ὨἸβίου 8) υἱὸν οὗὨἨ {πὸ “6 υνδ (δηοι οὗὨ ϑετρίασο ἴῃ 16 
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ἄαγε οὔ Ομεῖδι δπὰ οὗὁἩ ἴδε Αροκίΐοβ ; δῃά ἰοὸ εἴον ἔδδὶ (μΐ5 δηοη, δα γτεοεϊνοὰ Ὁγ ἴθ 7οννο 
δἱ ἴῃδὲ εἰπιθ, νγδ8 ἀδοϊατοὰ ΕΥ̓͂ οὖυῦ ϑανυΐίουσ δὰ δὶς Αροϑβῆϊες ἰο μα οὗ ἀϊνίπο οτἱσῖ δῃὰ δὺυ- 
ἐμπουγ, δηὰ νὰ ἰγοδίοά Ὀγ {ποτὰ 85 δηθὰ ἰο (Π686 οἷαὶπημβ. [ἐ 15 ΒοδοαὶΥ ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ ἴῸὸ 
8δαῪ ἴπδὲ {{|18 υθῦγ ἱπιροτγίδηξ οὐ͵θοῖ [85 Ὀδθπ οοπηρ]είοῖν διιδϊποὰ Ὀγ Ῥτοῖ, ϑιυδγῖ, ψῇῆο ἣδε 
ἔῆυ5 δοαιγοα δὴ δααϊιοηδὶ οἰδῖτα ἴο πα σχταίοίυϊ οδίθοπι οὗ 4}} ΟἩ τἰβεΐαη δι ἀδηξ5 οὗ ἔμ6᾿ 
ΒΊΌΪ6. 

24. δηϑυγα [ὐθτοσυτῃ Αροσσγρβοσγυπιῦ. Τ. δάνοσγβασῃ ΡομπεοίοΒβ, ᾿ταρσίτηϊθ 
Ἐοδογίαμπιη ΒΟΙ]Ατταϊπυμῃ : αὐ, τὰπΔ ὈΙνὶπα οἱ Οδποηΐοα ββδογ βουιρίυγε 
Αὐογ [88 ΔΕΒΟΥ [ῸΓ 8011 188] πὸ : {πὶ ΥᾺ 7180 Ο ΒΟ. 68 οἱ ΟηϊΓονουβὶϑ ἴδ 
ἀορτηδίϊο αυδηὶ βίου! οδθ, ᾿πυργ 118 4188 οΘϑὲ 46 Ἰυγαίίΐοηθ ΜΟΠΑΓΟΝ 180 
Ῥεγβίοϑο, οἱ ἀ6. 70 Βοθάοιωηϑα!β [.8η16}18, οχσροάϊυπιυῦ δοουγείϑϑιτηὰ ; Ῥ͵βὸ- 
Ἰθοϊοπῖδαβ 260 ρμοβίβυτμΐβ ἰΏ Αοδάοσηϊα ΟΧχομίθηδὶ ἰτδοίδία, ἃ “ομ8Πὴ6 
ΒΑΙνΟῚΡΟ, Απρὶο, Ασδάομιΐα Ὅχοη. Ῥγοί. Ὑμοοὶ. Ορρθῃβοπ, 161]. 
2 νο]8. 4ϊο. 

ΤῊϊς οἰαδοταῖς νοῦ 8 πον ζασοὺβ ὃ γ. Ἠδιποϊος νὰς ἰοιτηθοὰ Ὁ. Απίουυ ἃ οοά, ἔδθ 
Οχίονά δηϊαυδγυ δηὰ δἱοργδρμοσ, “ 8 ᾿ἰνίηρ ΠἰΌΓΔΓΥ δηὰ ἃ (μἰγά υηϊνογειγ." Ἧΐ τᾶ οῃδ 
οὔ τπ6 κτοδίοὶ Ηεῦτγεν βοποίδτα οὗ πὶ8 δρῈὲ (ποῖ (πε φγοαῖοδὶ); δπὰ 1ξ νγῶβ δὲ ἢϊβ Ἰῃδίδῃοο 
π2ι ΚΊηρ 2}6π|65 1. δεβοηϊεὰ ἐὸ ἔμ ργοροβδαὶ ἴῸγ ἃ πον Ττδποϊδιίοη οὗ ἴπὸ Β10]6. [Ι͂ἢ {π6 
Ἡδιρίου Οουτὶ Οοηΐδγεηοε, 85 νγ6}} δ5 ἴω εἰ18 τνοτῖς, Ὠγ. ΗΠ... δέγοηποιδῖν ορροοδὰ ἰδ γοδά- 
ἐπρ' οὗ ἀροςτυρδ) Ἰθδβόπβ ἰῃ ἔδο ρμιυυῦυϊϊο φοσνυΐοο οὗ ἔπ Οδυτγοῖι. 

2ὅ. ὙΈΊΒΤΕΝ τ (Φοῖ. Βοά.) Π:βϑογίδίο ῬβΣοϊορίοο- ΤὨΘΟΙορίοα ἀθ6 Η18- 
ἰοτῖα ϑυϑδῆη. Β4311625, 169]. 4ϊο. 

26. οὐ τοῦ ὙΥΕΗΝΒΡΟΒΕΙΙ Οοϊημηοηίδῦο ἀ6 ΕἾΔ6 ΗἸβίοσγίοα [ΔΌΓΟΓΌΙΩ 
ῬΜδοοδῦθθοσυῃ. ἮἘ γα βἰανίθ, 1747. 4ϊο. 

27. 6 ϑοουπᾶο [1ῦγο Μδοοβθογυσα Ὠββοσίαίο. βογὶρϑὶέ Ο. Βεβτηξαυ,. 
Οοιπρο, 1829. 8νο. 

28. Αη ΕἸ Β(Ο]ασῪ Π᾽βοουγβο οοποογηΐηρ ἴμ6 ΒΟΟΚΒ οὗ Εἔσγα, ροηυΐπα δηὰ 
ΒρΡυΓΙΟΙΒ; δα ΙΠΟΓῈ ρΑΓΟΌ] ΡΥ [06 Βοοοηα ΔΡΟΟΓΥΡἢΔ] Βοος υπᾶογ ὑμαΐ 
ΠΒ1η6, δηά [Π6 γαγίδιοηβ οὗ [Π6 Ατδῦϊο ΟΟΡΥῪ ἴγοιῃ (86 1,δἴπ. Τορθῖθοῦ 
τὶ (ἢ ἃ πον Ὑ ογβίου οὗ πὸ ΕἼ ΒοΟΚ οὗ Εβάγαβ, ἅς. ΒΥ ΕἾΔ οἱβ [8 Ὲ, Μ.Ό. 
Τομάοῃ, 1722. 8νο. 

29. Απ ΕΒΒΑΥ σοῃο Τρ {Ππ6 ΒΟΟΪΚΒ ΘΟΙΏΠΙΟΠΙΥ ΟΔ]]6ἃ ΑΡΟΟΓΥΡΒδ δηὰ [86 
Ρυθ]ὶς Εοδάϊηρ οὗ (μοτὰ ἴῃ ἴμ6 Ομυγοῦ. Ιοπάοῃ, 1740, 8νο. 

ΟΗΑΡΤΈᾺΕ 11. 

ἹΝΤΕΟΟΟΤΥΤΙΟΝΒΕ ΤῸ ΤῊΝ ΒΥΌΡΥ ΟΕ ΤῊ ΒΟΕΙΡΤΌΞΕΞΒ, 

ΒΕΟΤΙΟΝ .ἄ 

ΘΟΈΝΕΡΑΙ, ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝΒ ΤῸ Τ1ΤΗῈῈ ἘΝΤΊΙΒΕ ΒΙΒΙῈ. 

γι. ΠΙΒΒΕΒΤΑΤΊΟΝΒ, 4αὶ ρϑυνοηὲ βοσνὶγ 6 Ῥχοϊέροτιδιθβ 6 ῬΈοσί- 
ἴυγτα ϑαϊπίο, τον 68, οοστϊ ζόσθβ, οοη δ δ  Ὀ] οπλθηῦ δυρτηθηςέθβ οὖ τηῖθοθ ἀλη 85 

ΨΟΙ, Υ. ἂν 8 



1᾽ - ϑαογοά ῬΆΑϊϊοίοσγ. Γ[Ραγὺ 11. ΟἉ. Τ|. 

τπ οΥᾶγο τό ποάϊα6. Ῥὰγ Αὐυρυβάη ΟΑΙΜΕΤ. ῬΑΓΙ5, 17], 'ῃ ὅ νοΪβ. 8νο.. 
8150 1720, 8 νοΐβ. 4ϊο. : 

ΤῊ Ρυθ] σαίοη σοηῃίκϊηβ (Π6 νατίουβ Π᾿Ιββογίδοηβ, ρσοῖχοα Ὀγ (Π6 Ἰοαγηρὰ ἔβίμον ( 4]- 
τηϑὲ ἴο ἐπ ἀϊβδγοπὶ ὈοοΚς οὔ δογιρίυτο, απ ρυ] Βῃθαὰ ἴῃ 8 Θοτηπηθηΐδτυ, τ] ἢ πυπΊοτουβ 
Ἄοοτγγεοίίοηβ ἀπά δα αι οηβ. Εἰἰρλέεεπ πον Π15ϑογίδιοηβ ἢᾶνο Ὀθοη δα ἀρὰ ἴῃ τΠ6 χυϑτίο ο(α]- 
τίοη ; δηά {π6 ψῃο]α Ὧ88 66 η δυγαηρεὰ ἴῃ 8 πον δα οσοτημηοαΐοιβ οτάοσ, πη ογάογ ἴο σοπᾶου 
Ἐἰ656 ἀἰϑαυ δου τ ὴναὶ ἐμ6 δυΐμον ἀοϑισηοά πον Ξπουϊὰ ὕ6,--- Ῥτοϊοροπιοπα ἴο {πὸ ΒΙΌ]α. 
Μδῃγ ἱπιροτίδηϊ ἰορὶς5 ἃγ 6 το ἐγοδίθα δῖ οοῃβί ἀθυδῦϊο ἰθπσίῃ. Ὅ.]. 1. οὗ τη φυκσγίῖο οαἀϊῖοπ 
οοηξαϊης ἴπ6 Π᾿5θογίδει οι γοἰδιϊηρ τὸ ἴπ6 ϑογιρίυτοβ σΟΏΘΓΑΪΥ, δηὰ το τΠ6 Η!Ξίοσυ, ἢ) 15οὶ- 
Ρἰπα, Ουκίοπιδ, ἀπά Οριπίοῃβ οἵ ἴπ6 968. Χο]. 1]. σοτηργῖβε5 Ῥγοίμβοος ἴὸ ἴπὸ βϑνϑυδὶ 
Ὀοοκ5 οὗ {π6 ΟἹ]ἀά Τοβιδτλθπῖ, θοῖ. σαποηῖςαὶ πὰ δροοτγριαὶ. Μ᾽]. 11]. σοπίδιῃβ δι ταῖαγ 
Ῥτοίδοοβ ἴο ἴπῸ αἰ δτγθης ὈοοΚκ5 οὔἩ 6 Νεν ΤΙ οβιδιηθηΐ, δηα τῃϊγίγ πο Ὠ155ογίδί!οπ5 οἡ νᾶ- 
τὶοιιβ διιθήοςϊδ. Α 1, αἰη νογβίοη οὐ ἴποβϑο 1)ιβϑουίδι οηβ νγὰβ ρυ ὉΠ|5η6ὰ Ὀγ Φοῦπ Ποιηϊηϊοὶς 
Μαπεὶ, δ 1 ςςδ, ἴῃ ἔννο ἔοϊϊο νοϊυτηοβ, 1729 : δηὰ ἃ Οογηδη νογβίοη, νι ποῖοθβ δηὰ 
Ρτείΐβοοβ, Ὁ Φοδῃ 1δυτοπος Μοβμοῖ, αἱ Βτοπιθη, 1 738-47, ἴῃ 6 νο]β. ὅνο. ΄ 

2, ΑἸ Πφαϊ65, σδογθα δα Ῥτοίδπα; οὐ, ἃ (ὁ ]δοίζοη οὗ Οὔ εἰςαὶ Πι1ββοσίδ- 
ἘοηΒ οὐ {π6 ΟἸΪὰ «πὰ Ναηυν Τοβίδηοηΐ, ἰγδηβ]αιθα ἔγοτη ἴπΠ6 ΕΥΘΠΟἢ οἵ οτα 
Ααυραυδίη (αἸμλοῖ, ὈὉῪ Ν. ΤΙΝΘΑΙ.. Ὑόο]. 1. Ἰοπάοηῃ, 1727. 4ϊο. 

ΤῊϊθ ψοῦκ ττᾶ5 ΠΌΡΟΣ οοτηρίοἰοὦ. ΤῈ ΟΥ̓ ΊΠΔΙΥ ἀρροαγεὰ ἴῃ πυΏΟΥΒ, ἀπά ΘΟτηρτῖβο5 
βαίθοϊ ἀἰββουιδίϊοῃβ οα ἴῃς Ῥοεῖτυ δπηὰ ΝΜιυϊο οὗ ἴῃς Ηούτεν, (μοὶν ἢ Ιϑίοτυ δπὰ (γοποϊορυ, 
ΜῶόοσποΥ δυὰ (οίΐηβ, ὅζο. ὅ.6., ἐγαῃ5ἰαιοα ἔγοτη ἴπ6 ργοοθάϊηρς ΕΤοπο ψοῖκ οὗἉὨ (ΑἸ πλεῖ. 

3. Αὐρ. Ηδγηι. ΕἈΑΝΟΚΙ Μαηυάδιυοίίο δὰ 1,δουϊϊοηθιῃ ϑουιρίυτο ὅϑοσθ. 
Ηλ]5, 1698: 1704, ἴκο. ϑ8νο. νδγίοιιϑ δα] 0}8. 

Ταῖς τν6}} Κποννη δη νοσὺ υ56 Ὁ] ΠΠ||6 του κ τγα8 τγϑηβ]αιθα ἱπίο ΕΠ ρ 8}: ὉῪ Μτ. 36οαυ65, 
δηά οηξἸεὰ “Α Ουἱάο ἴο τῃς Βοδάϊηρ δηὰ δίυαγ οὗ [πὸ ΗοΪγ ϑοτεὶρίυτοβ." 1,οπάοη, 1818. 
ὅὃνο., εἤεγνναγάς σορσὶηϊθα ἴῃ 1 2τηο. 

4. Τη(ιοαπΖίοηα 4116 ὅϑοσγα δου ({γῶ, ο6 σΟΙΏΡΓ 46 16 Ῥτθμοζίοηὶ ρῥἱὰ 
ἱτπηρογίδηϊα το]αίνο ἃ1 Ταϑοὶ ΟΥΡΊ ΠΑ] 6 4116 ἴΙογο νϑγεϊομὶ, 46) Ῥγοΐθββουθ 
σα. Βογπαγάρ ΠΕ ἔοϑϑι. Ῥάγιηα, 1817. 8γο. 

ὅ. Τηϊτοδυοίίοη Ηἱ]δβίοτίαιια οὐ Οὐ ίααθ δὰὺχ ὐντοϑ ἀθ Ἰ᾿Αποίθη οὲ ἄὰ 
Νουνοδῦ Τοβίδιηθηί. Ῥδγ 4. Β. ΟἿΑΙ ΚΕ. Ῥαγ]8, 1880.---4]1. ὅ ἰοτη68 8ὅνο. 

6. Μάδπιεὶ ΒΙθ] απο: οὐ αὐυϊάθ ἀὰ 1,ροίυγα 46 ἰὰ ΒΙ10]6. Ῥὰρ . ἀθ 
ἩἨΛΑΝΕΒΚΑΥ͂. Βγυχοὶ!οβ, 1888. 2. Τοπη68, 800. 

7. ῬτοΪοροπιθπᾶ ἴῃ ϑοσὶρίσγατη ϑὅδογαιλ. Αποίοσα (δ ΕἸ]. ΗΟΟΒΙΘΑΝΤ. 
ῬΑΥΊ8118, 1746. 41ο. 

8. ϑΌ5 141 Ἑλνιι Εχϑγοϊ δ ομοβ Ῥ]οΪορίςρ ἴῃ Ο. ΗΘ Ι ραητ! Ῥτοϊερο- 
ΤΩΘη8 1 ΘοΙρίαγαμαη ϑδοσαα. [Γυράμηι Βαίανογαμ, 1788. 4ϊ0. 

“ ΤῊο ρῥγίποῖρ!ε8 οὐ Ηουδίραπί, ψῆο ςαττγί θα ἢἷβ σοπὐεοίατοβ θεγοπά 411 Ὀουπάβ, μΒανε θθθῃ 
ὙΘΓῪ ΔΌΪΥ Ἄσοτηραῖοά ᾿" ἴῃ (8 τνοσῖς. (Βρ. Μδσγβι.) 

9. 90 δηπὶ8 Ηρηγὶοὶ 104 η161}15 ΜΟΙΡΕΝΗΛΑΎΕΕΙ Πηἰγοάποίίζο 'ἢ ΟΠΊΠ68 
ΤΑΌγοΒ Οὐδποηῖοοβ, οαπὶ Ν οἴου ἶ8, ἕα τα ον] ΕΟ ΟΥΙΒ, αὐ οὐ 605 φυὶ Αροοσγυρῇὶ 
ἀϊουπίαγν, οαπὶ ΑΡροῃηάϊοο, φὰς γαῖ Αοία ΑΡροβίοὶ Ῥδ] ΘὨΤΟΠΟΙ]ΟΡΊΟΘ 
ἀϊπεβίαβ. ϑὅγο. Εδρίοιποηί, 1744. 

Ἐὼὸν ἰγοδεϊβοϑ, ργοίθεβδίηρ ἴο 06 ἱπίγοάαυςιίοηβ ἴο ἴμ6 ΒΙΌΪ6, ἀγὸ τῆοσο 056} [ἤδη τἰῖς οτκ 
οὗ Ῥγοίρεεον Μοϊἀθηπαννογθ. Ηδνίηρ Ὀὑτιοθγ δον ἴΠ6 σαηομπὶςαὶ δι ποσῖν οὗ [6 ΒΊΡ]ο, 
ἀπά ποιϊςρα 1(5 νδτίουβ αἰ ν᾽] 08, ἢ ἰγοδῖβ οὗὨἨ δδοῦ Ὀοοῖς ἰπ 115 οσάθγ, βῃουίηρ ἰ18 δυΐδογ, 
{ἰπιθ οὗἩ νυ της, ἀγρυπιοηὶ, βοορθ, σΠΓΟΠΟΪ οσγ, δηὰ αἀἰνίκίοη. Ηε οδγο ΠΥ ροϊπῖβ οὐδ ἴῃοβα 
Ῥαββᾶρθα γῃ οἷ ΓΘ ΠΊΟΤΘ ῬδΓΓΟ]ΑΥΪῪ τυουῖ!ν ΟΥ̓ ΘΟΠ5᾽ ἀογδίίοη, οὐὁ τῆοτὸ ἀπῆου]ξ : ἀπ ὑπ ον 
ΘΔ. ἢ ὕοοκ οὔ ἴπε ΟἹὰ Τοβίδπιθης πὸ βρεςοϊῆοβ τ ἔγρ65 δῃά ργορῇθοὶθβ οὗ 655 ΟΠ τὶδῖ, δὰ 
(ς οεἰϊαϊίοηβ ἴτοπι θδοὶὶ ὕοοκ ἱπ ἐμ6 Νὸν Τ δϑίδπηιθηῖ. ὍΠο δυΐποι πα5 ἀογινοά τυ οἷ δββἰβῖ- 
δῆςα ἴγοπι {πε Ἰαθουγβ οὗἩ ΜοΪ ἀθηπαποσ ἰπ ἴπ6 (Οὐγῖ ἢ νοϊαπηο οὗἉ [ἢϊ5 τόσο. 

10. Α ϑογὶρίαγο Ηοῖρ, ἀθβίρῃηθα ἴο δββίβῦ 'ῃ τϑϑδάϊηρ [86 Β10]6 ῬγΓΟΒΊΔΟΙΥ, 
Ὀγ [86 Βδν. Εάνασα ΒΙΟΚΕΆΒΤΕΤΗ. Ἰοπάοῃ, 1806. 12 π|0., ἀηἀ ΠῸΠΊΘΓΟΙΒ 
Β Βοαοπΐ οαϊ ]οη8 ἴῃ 1210. ἃπα ὅνο. 

Ταὶς τγοτκ 18 ργοξοββθαὶν ἃ μταςξϊοαὶ ἱηιγοἀποίίοη ἴο {πὸ τραάϊηρ οὔεμο δοτιρίυγοβ, ΤῊΘ 58}6 
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οΟΥὗὨ ΠολΥΪΥ 50,000 οΟρί65 οὗ ἴῃ ἰασρο οἀὐϊεῖοῃβ, δηπὰ οὔ τῦοσο ἔμδη 160,000 οορ!685 οὗ ἐδὸ ] 2 πιο. 
δηά 1ϑ8τηο. δου! ρουηθηΐβ, δ ἘΠ ΙΘμΕἾγ δἰΐοδὶ ἐμα Πιρἢ οβιϊπηδίϊοη ἴῃ νι οἢ ἘΠ 18 τηνι] ἰδ 
ἀοβογυθάϊν πο] 4. [1 Πᾶ58 ὕθϑῆ ἰγδηβδιθὰ δπὰ ριι] βῃδα ἰῃ τῃ6 Εσεποῖ δπὰ τηοάθγη Οτροῖς 
Ἰδησύυδροβ. 

11. ΤΟ ΒΙΡ]1οΑ] Οομαραπίοη ; οσ, 8ῃ Τηἰγοἀποίίοη ἴο 186 Βοδάϊπρ' πὰ ϑίσαγ 
οὗ τὉπ6 Ηοὶγ δοτρίαγο. ΒΥ ὙΠ] αὴ ΟΑΈΡΕΝΤΕΕ. Ιωοπάοῃ, 1886, ἱπηροτῖαὶ 
ὅνο. 

12. Τ6 δαογρᾶ 1 ογρσθίου ; ΟΥὁ ἃ Ῥγδοῦῖοδὶ [ηἰτοάυοίΐοη ἑονγαγαβ ἃ θ6Π6- 
ἢοἷ4] τϑδαϊηρ δπὰ ἐβογουρη υπάοτγβίδπαϊηρ οὗὨ [μ6 Ηοὶγ ΒΙ0]16.Ὑ. Βγ θανιά 
ΟΟΣΥΕΚ, 8νο. 2 ν0]8. Ἰομάοῃ, 1746. (4γ}1516, 2 νοἱβ. 8ὅγο. 1796. Οχίοσά, 
1815. 2 νοΐΪβ. ϑ8γο. 

18. Μοῦνεβ ἴο (86ὲ δίυαγ οὗ ΒΊὈ]104] Τἀξογαΐαγα, ἴῃ ἃ σοῦτβα οὗ Ἰπίτγο- 
ἀυοίογγ Ιμδοΐασοβ. [Βγ ὙΠ] πὶ ἀοορηῦσαη.} Ιοπάοῃ, 1888. 

14. Α ἀδηθγαὶ Τπίγοάδαποίίοῃ ἴο [86 ϑ'ι᾽ΡπαγῪ οὗ [Π6 Ηδθῦγονν δουρίυγοβ, τ ἢ 
ἃ ΟΥ̓ςΔ] Ηϊβίοσυ οὗ ἴΠ6 ασθοκ δπᾶ 1, Μ  γβίομβ οὗἨ [86 δαμιαγιίλῃ 
Ῥεηΐαίθυο, δπᾶ οὗ [86 Ομαί θα ῬδΥΆρηγαβοθ. Βγ [π6. αν. ἀθογρα Η͂ΑΜ1,- 
ΤΟΝ, Μ. Α. ϑὅνο. )υ ]η, 1814. 

Τὴο οτσίῃ δπά δηπαυϊγ οὗἩ ἔπ ΗἩοῦτονν ἰδησυᾶρο απὰ οματγϑοΐοσβ, νουσοὶ ροΐηίβ, νϑυῖοιβ 
τοδαϊηρβ, πὰ (ῃ6 αυφϑιοη ταϊδῖϊνα ἴο {86 ἱπίορυν οὗὁὨ [6 ῥγόξοης ἰοχῖ, ἰορο ποῦ Ψ] ἢ δὴ 
δοοοιιηῖ οὗ [Π6 ΣΟ αἴ. 8] ηοῖο5 οὐ ἴπ6 ΟἹα Ταβίδπιθηϊ, ἀγὸ ἴΠ6 ἴορὶς8 ῥγιποῖραὶγ ἀϊβευποοα 
ἐπ 1Π15 814}} υοΐϊυυπιθ ; δηὰ ἴο ἴποβ6 βυςοθθὰβ 8 Ὡοίϊοο οὗ (ῃς ἀϊβδγοης νογβίομς δπαὰ ρᾶγα- 
Ρ Ἰγα808 τηθητ]οποά ἴῃ ἴπ6 [11|6. “1158 σεποῖαὶ ὀχϑουξίοη 5 ΠΙΚὮΪΥ στοά 80]6 ἴο ἴΠπ6 δυο τ᾿ 
ἸπΠ5ΕΓΥ δπὰ Ἰπάρηηοηῖ; δηα νγὸ ΠΟ ἢ τϑοοιητηθπὰ [ἃ ἴο {πὶ οἾ485 οὗ βιι ἀσπίς ἔὸσ 
ὝΠΟ56 036 1 τῦ8 ΟΠΠ]ΟΗ͂Υ ἀεεοϊὶρποα." (εϊοςτὶς ἤσνῖεν, (Ν. 5.) νο]. 1. Ρ.. 508.) 

1ὅ. Α Οομμροπάϊουβ Τηἰτοάαοίίοη ἴο [86 δίυάγ οἵ {π6 ΒΙ1Ρ01]6. Βγ ῬΤΠομὰ8 
Ἡκατγῖνο}}] Ηομπνε, Β.Ὁ. 1Π]υβίγαϊοα τὰ Μαρ8 ἂπᾶὰ οἴμοῦ Εηρτανὶη 8. 
ΕἸγϑῦ δηά ϑοοοπὰ Ἑαιοη8. Ἰμοπάοῃ, 1827. 12ιο. Βοβίοῃ (Νδββδο 5568), 
1827, 12 ηο. Τμιϊτὰ Εαϊίοη, οπάοῃ, 1829, Βουγίι Εαϊομ, 1898, ΕΠ 
Ἑαϊάοη, 1886. Ιχίῃ Εαϊάοη, 1889. 121ηο. 

ΤὨΪβ {π||6 τδη δ] (τ ἢ [458 Ὀθθη ἱπιγοάιορά 45 ἃ ο]455- οοῖς ᾿ηἴο Κρ 8 (ΟἸ]ο ον, 1,0ι- 
ἀ0η} 18 8ῃ δὶ 518 ΟΥὁ δὐτι ἀροτηθηὶ οὗὨ {Π| ῥσγοβοπὶ τοῦς, ἀπάογίζαϊκοη Ὦγ [86 δυῖποῦ ἴῃ οοη- 
50] θηςο οὗἩἨ τοαυσϑίβ ἰοηρ βίποα οοπηπηυπςαίοα ἴο Ὠΐτη, δηαὰ ἐγοαιθηιὶγ ταρρθαῖθά, ἴπαΐ Πα 
σου ργορᾶσα 500} 8ὴ Θρ ἴοτηθ, 85 δὴ δβϑἰβίδηξ ἰὸ (Π6 δἰ άϊοβ οὗ ἔΠοβο ὙΠῸ ἸΏΔΥ ΔΙγοδαν 
Ῥοβ5658 [6 ῥγοβθηῖ ἰάύροῦ Ἰηἰτοάυσίίοη. Αἱ (Π6 β8ῃι6 {ἰπη6 }}}5 Δυστι ἀρτηθηΐ Π85 ὈΘθῃ 50 
ΔΥγαηροα 85 ἴο ἔοστῃ ἃ σοιῃρσομοηδῖνο Ουϊάα ἴο ἴπ6 βίυάγ οὗ {π6 ΒΙΡ]6, δἀαρίοἀ ἰο Οοποσαὶ 
Ἡοδάοτς. []1ἢ Ῥσγορασίηρς {π|8 Μδηυδ) ῸΣ {πὸ ρυθβ88, ἴπΠ6 ογάου οὗ 186 ργθβθηΐ ἰασροῦ [ηΐἴτο- 
ἀυςίοη Πα5 σθηογα]ν Ὀσδοη [Ὁ]]οτσοὰ : ἔπε Ῥαγίβ δηὰ Βοοῖβϑ, ἴηῖο ψῃϊςῖ 1ε 15. αϊν!ἀοά, οοτ- 
τοϑροηάιης νυ} ἢ (Π6 νου] πιο8 ἀπά ρᾶτί5 οὗ νοϊυπηθβ ἴῃ τΠπ|8 νοῦκΚ. ὙΠοβα Ὁ] ]ΟσΤΑρΡ 68], 
οὐ εἰσαὶ], δηἀ οἴδμον ἀοἕα1}5, ΟΩΪΥ μανο Ὀδθ οτηϊ θα, ὙγὩ] ἢ οἰτθοῦ τγου]ὰ ποῖ δάτῃϊ οὗ δυτὶαρ- 
τλθηξ, οὐ ψῃ]οἢ που]ά θῈ6 υπϊηςογοϑεϊηρ ἴο ἴπΠ6 χοΠΘΓΑ ΠΥ οὗ ΕΠ 5} τοδάοσβ. Α βογίος οὗ 
Ἑχαπιϊπδιϊοα Ουοβίϊοηβ (ἴον ψ Π]οἢ τοροδιθα δρρ]]οδιοηβ πδὰ ὕθοὴ τη846} ψψα5 αὐάοί ἴῃ της 
ΔῊ οὐἀϊίοη, ἔου {86 υ86 οὗ 5. )00]58 δπὰ γοιιπῦ Ῥϑγβοπβ. Τῶῃ6 στορϑραῖϊθα δηᾶ πηρτγὶπο!ρ]οά 
δἰτεπιρίβ τηδάςβ ἰο ρἱταῖθ ἔΠ6 ργοβεπῖ ἰασζεῦ [πιγοἀυοίίοη ἴο τῆς ΟΥιτῖοαὶ ϑιααν αὐθὰ Κπον- 
Ἰοάχε οὗὨ 16 Ηοἱἷγ ϑεγιρίυγεβ, ψ}} ρογῆδρ5 50} 1Π|6 δυῖ Ποῦ ἴθ ἐμ 6 Θδβιϊπηδιίοη οὗὨ σαπαϊα 
τεαάεγα ἴοσ ἴϊηι.ι5 ἀοβοσι θη Πὶ5Β ον Ρυθ]οαιῖίοη. Τῆθ Νογί- Αὐλογισδῃ στορτῖηΐ 15 ὙΘΓΥ͂ 
Ὠραῖϊν ἐχοουϊοά. 

ὃ 

16. ΗἩογιηόπουϊᾳαυς ϑ'δοτέθ; ου, Ιηἰγοδαοίίοη ἃ 1 Εογαγα δϑαϊπίθ δῃ 
δέμπόγαϊ!, οὖ δὰ ραγιου λον ἃ ομδοῦη 465 [ἦἶντοβ ἀ6 ᾿᾿Αποίθη οὐ ἀὰ Νοῦνοδα 
οβίδιησηΐ, ἃ 1 175 ρ6 468 δόταϊ δ Γ68Β; ΡΔΓ 4“. Ηδυτληῃ ΦΑΝΒΒΕΝΒ. Ἰτϑαυ 
ἀυ Τιαὐϊπ ρδγ 4.4“. Ῥαοδυὰ. Ῥαγίβ, 1828. 2 ἰοπιθβ ὅνο. Τιϊγα ΕΑ, θη, 
του δοά ὈΥ [86 δυό διοπποῖ, 1842. 2 ἰομηθ68 8νο. 

ΤῊΪ5 15 ἃ ἰγϑῃβ]αζίοη οὗ ἃ 1,δἰΐῃ ἰγαδὶῖβθ, ρι Ὁ] 56 ὰ Ὀγ Ῥγοίδεθου ζ}4ης9θῃ5 δὲ 1ἱδρὲ 1ἢ 
1818. [{ σοῃϑβἰϑῖβ οὗ ἤν ρϑτίβ ΟΥὐὁ σῃδρίουβ; ἴῃ ἴπο ἢγδϊ οὐ στο, [6 δυῖθοῦ ομάσανοιιτβ ἴο 
654 }}}15 ἢ 16 σδηοπὶςδὶ δι που γ οὗὨ 4}} {πὸ Ὀοοϊεβ ὁπ πιογαῖοα 45 βδογοὰ ἴῃ ἴῃ 6 οδῆοῃ οὗ ἐπα 
ΔΒΒΘΙΠΌΪΥ οσ Οουποὶϊ οὗ Ττοης. Πα βροθηᾶ Ἂἰδρίοσ ἰγθαῖβ οἷἱ {πο ὶγ αἰν: ΠῪ ἀπά ᾿ηβρῖτα- 
εἴου ; {π6 τπϊτά, οἡ ταῖν δυςπθητοάν ; (Ππ ἔοατγί ἢ, οὐ [86 Βυ βίαπειαι! ἱπιορστν οΥὨἉ τπῸ οτἱ- 
αἴμπαὶ ἐοχῖ, 118 δυι μουλίγ, δπὰ ἴΠπ6 τι56 ἴο 6 τηδάο οὗἉὨ ᾿ξ, 85. γγὲ}} 85. οὐ δπίϊθηξ νϑγβίοῃϑβ οὐ {πὸ 
Β10]6, δηὰ ραγιϊςι] αν οα ἴΠ6  υϊγαίθ. Τῆς ΗΠ δηὰ ἰαϑὲ ομαρῖος Ἵοπίδί πε βοπογαὶ δηὰ 
Ραγίίουϊαγ τὰ ϊοβ ἔου ἴΠ6 ἀπαάογϑίδπάϊηρ ἀπά ἱπιοσρτγείδίϊοη οὐ (Π6 ϑογιρίυγοβ: δηά, ἴῃ ἃ βῃοτί 

Ν 4 



184 ϑαογοα Ῥλιοϊοσν. [ὈῬασὶ 11. ΟἈ.1]. 

ΔΡΡοηάϊχ, (πο 15 ρίνθη δῃ ΟἹ] 6 οὗ (π6 σεορταρὮν οἵ Ῥα]εβίϊμο, ἀπά ἔπ ο ἀν] 510 ῃ8 οἵἉ ἐἶπηο, 
ζουβεῖνα!β, βδου ἔσοβ, σοὶ ῃῖβ δα τηρδϑιιγοβ οὗ ἰπ6 Ηοῦτονβ. ΤῊ τοῦῖς 15 ἱηϊοπαάρα ἴοσ 
τθθο.Β οὗ [πΠ6 Πογβῃ σμυτοι, ἰο ψμοβο. ἀορηιαβ 1π6 δυΐῖμοῦ ὕονγβ τηοβδὲ βυ τη ββίνοϊυ. 
ΤΙ οτἰρῖπαὶ 1,δτἰπ δαϊεϊοη ς4]]6ἀ ἤογίἢ βοῖὴθ νΟΣῪ βανθσὸ Ῥβθυ ἀοηΥτουβ βιγσίυσοβ, θη] 
“ Μπιαπαὶ ἃ ϑαποίὰ Οτεοε, Ὠέίας. 1,εοὐ. Ῥγεεδυίεγὶ Απὶπιααυεγδίοπες Ογίἑοα ἐπ Ἡεττιεπειίϊοαπι 
ϑάασγαπι, Μοβαεὶ, 1820 :᾿ 1π 1015 ρυ ]!]οδίοη, (ἢ ϊοἢ 18 5818 ἴοὸ αν ὕθθη γι οη Ὀγ Μ. 
να) ιγίη, 8 ουταῖθ ἴῃ {86 ἀΐοςοθε οὗ [,.1166.6) π6 οττοῖβ οἵ Μ. 7.8ῃββθῃβ οὔ βδοπὶὸ ἰορίςβ, 8δπα 
ἢ15 ἀοβοϊθηοῖθβ ἰἢ ΟἴΟΓβ, 8.6 ροϊπίοά οὗὔἱ. ΑἸεδουρσὰ (π6 ΕἼΘΠοΝ (ΓΔΏΒΙΔΙΟΥ ῥτγοίδεββϑδα ἴἰὸ 
Ἰιᾶνς ναὶ θὰ ᾿Ἰπβο]  οὐἨἩ {8686 οὐ εἰσαὶ τοσηδυκβ, ἴῃ ογάοσ ἴο ὀχρίδιῃ οὐ οσοσγοοῖ ἴῃ6 οὐἱρίπαὶ 
τνοῦκ, ἴῃ βοῖὴδ ἰπβίδῃοοβ, γϑῖ πο Πδ5 ἰοδ οἴμοτξ υπποιυσοὰ. [1Ὲ τῦᾶς ἴο θα οχρεεῖεα, (παΐ Νῖ. 
“αηββθηβ ψου]Ἱὰ πηδϊῃ δ, δἱ αἱ μαζαγάβ, πῸὸ φοῃυϊηθῃθ88 οὗ ἴΠ6 ἀϊβρυϊοά εἸδιι56 ᾿ῃ 1 ΦοΒη 
ν. 7.; Ὀυζ 11 ψ1}} βοασοοὶν ΡῈ ογοάτοὰ ἐμαί μ6 5ῃου )ὰ τοῖν οὐ (6 (οάεχ Πδνυΐδηιϊιβ, (τ οἢ ἢδκ 
Ὀόοη ἀοπηοηῃδβίταϊοα, Ὀγ δοίιιδὶ οοἸ δίΐοη, ἴο 6 ἃ πίθγο ἐγϑηβοτίρὲ οὗ [86 Οτοοῖκ Τοβίδπιθης 
Ρτιηίοα πῃ ἴπ6 (οταρ! υἱοπβίδη Ῥο]νρ)οῖῖ, ἀπά οὗὨ δίθρβθπβ᾽β {ῃϊγὰ θάϊοη,}) δηὰ ἐπὶ ἢ6 Πᾶ5 
εἰϊεὰ τῃ6 ΕΠ] 15} πιδπυβοεῖρι, (Μδηυκονι ἀ᾿ Απρίοίοστο, (6 Οοάοχ Βεϊίδῃπίουβ εἰϊοἀ Ὀγ 
Ἐτδβται5,) δπα {Πᾶΐ οὗἨ 0] 1, 485 ἔϊυο δεραταΐε Δ 1 Ὠ ΟΥ̓ 1651 ἩΒΟγΘα8 ΓΠΘῪ ὅσο θυϊ ΟΝῈ δηὰ 
ἘΠ 6 βάση τῃϑηιβοτιρί, πον σοηογα! Υ Κπονῃ πάθον ἴπ6 Δρροϊ]δίίοη οὗ {16 Οοάοχ Μοπείοι- 
εἷαπιι5, ψ οἷν ννγὰ5 ποῖ τυ γιτθη 11}} τς οἰοβα οὗὨ {πὸ δθοη ἢ οσπίυτγ. Τῆα πιοβῖ τἰδοδι] ρδτὶ 
15 1π6 εἰν οΠαρίοτ, ἴῃ ψ ὨΟὮ ἐπα οὈ͵ οι οΩΒ οὗ  εἰβίβ, δμὰ οὗὨἨ ἔπε τηοάογῃ Οοσπιδ προΐο- 
δίδῃ οὐ τῖοβ, ΕΟ δὰ Ῥϑυΐυβ, ἀγὸ ὀχβπηποά ἴῃ ἀοῖδι], ἀπὰ τοζαϊοα, 

17. Αρραδγαΐαβ ΒΘ] οὰΒ : οὕ, 8ὴ [πἰγοάυοσίοη ἴο {π6 ΗοΪγ ϑογϊρίυγαβ ἴῃ 
[το Βοοκβ. 1. ΟὗὨ 186 οὐὔἱρῖηδὶ δῃὰ δια οὗ [86 ον. 2. ΟΥ̓ {6 
σϑποη δΔυΐΠοΟΥβ, ΟἹἹρΡΊΠΔ] ἰοχίβ, νου βΊ 0η8, ΘΙ Π]0η8 8η6 ἰπἰουρσοίδι 98 οὗ 
ϑοσρίατο. 8. ΟΥ̓ [Π6 [4156 ροάβ, ὅτε. τηϑῃςοπϑᾶ 1 1ῃ6 ΒοΥὶρίαγεβ. ΕἼΟΙΣ 
1Π6 ΕὙΘΗΟἢ οἵ Ρὸγτο ᾿ᾶμυ. ὙΥΠῺ ΕΠρτανπρθ. ϑοοοηᾶ Βα οη. Τ,οηάοη, 
1728. 2 νοΐβ. 8γο. 

18. ΟἸανῖβ Βι]οσυη. ΤᾺ ΚοΥ οὗ ἴμ6 ΒΙΌ]6, υπ]οοκίηρ 186 το μοβῖ 
Ττθαβυγο οὗ {86 ΗοΙγ ϑογὶρίυσοβ. ὙΒΘΥΘΌΥ {Πὸ Οτγάον, Νδηιθβ, Τίμηθ8, 
Ῥδησμθη, Οσοαϑίοη, ὅοορθ, δηᾶ ῬΥΠΟΙρ4] Ῥαγίβ, σοῃῖδι ππρ [Π6 δυθ)οοῖ 
Μααν οὗ [86 ΒοΟΟΚΒ οὗ {μ6 ΟἸΪα δπμὰ Νὸην Ταβίδιηθηΐ, 8.6 ἔδυ ΠἸΑΥΪΥ ἀπᾶ 
ὈΓΙΘΗ͂Υ οραῃθᾶ : ἴον {μ6 ΒοΙρ οὗ 186 νγϑακϑϑὺ σδρδοῖίυ ἴῃ {86 υηἀογβίδηαϊησ 
οὗ 186 τ ιμο]6 ΒΙΌ]6. ἍΝ Βογοῖη {Π6 ϑοσιρίαγο ΒοηρΡ8, ἀἸΒρουβθα γα 8ηα {Π6Γ6 
ἴῃ {π6 ΟἸὰ απὰ Νὸν Τοβίδιηθηΐϊ, ἅτ τηο ΓΙΟΥ͂ ὑγϑηβ θα ουμἱ οὗ 1πηΠ6 ΗΘΌγονν, 
Δ Πα ΔΠΑΙΥΟΟΆΠΥ Θχρ]αἰπθᾶ. ΒΥ ΕὙδμοῖβ ΕΟΒΕΕΤΒ, Π.Ὁ. Ταϊτά Ἑδιίοπ. 
Ιοπάοῃ, 1668. ἔο]1ο. 

ΤὮΘ ρορυϊαγιῖν οὔ ἢ 15 ποτῖς, το ἢ οοπίδὶἢ8 ἃ σοτργο μοηβῖνο αἰ ρεκί οὗὨ [Π6 τηοβὶ νυ Ὁ ]6 
ΟὈβογυδίοηβ οὗ {Π6 θυ ον Ὀ10] 164] στε ]οβ, οδιιδοα 18 ἴο ρ888 [ΠχΟῸ ΖὮ ΒΘΥΘΓΆ] δα Ἰοη5 Ὀδἔινοοη 
[Π6 τα 416 δηὰ Ἰαίίον ρατὶ οὔ [Π8 βανεπίθεμεβ σθηζυγΥ, ὈΥΙΏοΙ ρα] ἴῃ ΤΌ]1ο ; τῃουρῇ σορἕο5 
ΔΓ ΒοΙΠο ἸΠ165 ἴο 06 τηοῖ τ 1η ἔτσγο νοϊατηθβ 8ὅνσο. Τθδ ἔουτι νο]ιιπηθ ΟΥ̓ {115 ψοΥκ 15 
᾿ηάεθίοα το Ὦγ. οθοτιβ᾽5 (]ανὶ8 ΒΒ] ογα τ) ΓῸΥ ΙΏΔΗΥ 150] τοπηᾶσ 8. Ηἱΐἷ5 δῃβῖγβοβ οὗ 
6 αἰ ἴτοπὶ ὈοΟΚ85 οὗ τῇ ΟἹ δπὰ Νενυ ᾿Γοβίδτηθηϊ ὅσ, βουγουεσ, βοιηθίϊπιθα ἰθάϊουβ 
τηϊπιῖο. ὉΠ {(πϊτὰ οἀϊίίοη σομίδιηϑ, ογ Π6 ἤτβι {ἰπιθ, 4 τοῖσι 8} νοσβίοη οὗ ἴθ βα]ιηβ, 
τηδὰς ἱπηπιθα!αἴοϊγ ἔτοπι ἴπ6 Ηοῦτγονν, τοροῖμοῦ ἢ δὴ δπδὶ γίϊοαὶ οχροβιτίομ οὗὨ δυο σΥ 
54] πὶ, πὰ ἃ ζϑῃοσαὶ ρῥσοίλσο ἴο ἴΠ6 ψῃο]6 θοῸΚ οὗὁὨ 56] πη8. 

19. Ιπιτοάἀυοίίϊοη ἴο {16 ΟΥ̓ οἰϑαλ ἀπὰ [Ιηϊογργοίδίϊοη οὗ [86 Β1016. ΒΥ 
ΟΕ, ὅτονε, Ῥγοΐθδββον οὗ Β΄ Ό]168] 1 ογαΐαγο, 1 1,.8η6 Θοχρϊπᾶσγ, ΟἸΠοϊπηδί. 
[0]0.1] ο!]. 1. ΟἸποϊηπαῖ,, 188. 8γνο. 

ΤΏο οὈ]οςί οΥΓ';, {158 τοῦ 15 ἴὸ ρίνα 8 οἴεασ ἰδίοπιθηξ οὗ (Π| ῥγίῃς ρ] 68 δηὰ ἴδε τηοβὲ 
ὨΘΟΟΒΒΑΤΥ ἴο ὃ6 Κποινῃ, Ῥτορδγδίογυ ἴο ἴπ6 οσγιεοαὶ βίυάγ οὗὨ [Π6 ϑεγίρίμγεξ. ὙὍη6 βυδ)θοίβ 
ἀϊδουκβοὰ δγο, Ὠινίηθ Πονοίατίοη, ἴῃ ᾿ἰδησυᾶσε πη Ὠ]σἢ 11 15 ρίνοη, δηἃ 115 θοῦ ἸαΥ τος 
ῃ γοβρθοῖ ἴο ἰπιτοτργοίδιίοι ἢ {πὸ σοη ΠΟ η 655 οὗ {πὸ Ῥεπίαϊθυς, πὶῖ ὁ νἱηάϊοδιίοη οὐ ἴὲ 
ἕτοπι Ομ] οοῖοηβ ; {πὸ οτὶρίη δηά θα γὴν ῥτορτοΒ5 οὗ δ᾽ ρμαρϑῖῖς τυιτηρ ; 1[Π6 δος Ποητς Υ ἀπ 
οἰατδοῖοσ οὗ ἰΠ6 Οοϑρο]5 ; ἴ86 σοιῃυϊῃθηο88 δηὰ ᾿ηϊογργοίδέοη οὗ (86 Δροσβῖγρβε; Ηδρτον 
διὰ Ῥασαι Ῥτορμοῖβ οοπίγαϑιθα ; {116 ἀοςίσὶπθ, βογιρίυγαὶ ἰάθα, δὰ ρτοοῦ οἱ ἱπβρίγαιίοῃ ; 
δηα πιϊγαοΐο8. Α βϑοομὰ νοϊισηθ νὰ δηηουηοσοα, ψῃ]ςῇ, 1 γεῖ ΡῈ] 15]16ἀ ἴῃ Απηοτῖοα, Πὰς 
ποῖ γοῖ σοδοῃ θά {15 οουπῖσγ. 11 πα [0 οοπίαϊη “8 Ὠἰξίοτυ οὗ ἴῃ6 ΟἹ δὰ Νοὸν Τεβία- 
τηρηῖβ, 8 ὑσιοῦ δοοουης οὗὨ ἴδ6 γΥἱποῖραὶ τηδηιβογιρῖς δηα οτιτσαὶ φαϊ οπ5, απὰ αὶ Ρδγιϊουϊας 
Ἰηϊτοάυσιίοη ἴο φϑοἢ οὗὨ ἔπ γοτῃδι πίῃς ὈΟΟΪΚ5 οὗὁὨ ἴπ6 ΒΙ10]6, 5: παν ἴἰὸ (Πο56 ρσίνθη 1 (ἢ 6 
ἢγϑι νοϊυταο ἴο {π6Ὸὸ Ῥοηιαϊουσῆ, ἴΠ6 Οοβροῖ, δπὰ {πῸὸ Αροσαῖνρβθ." [π|Ππ6 δυτδηροιηθηΐς οὗ 
τορῖςςβ ἴπ6 διυῖθοῦ Ὧδ5 οπἀδανουγοά ἴο δάορὲ {πὶ τηθίῃοα, ὈΥ ψἢϊο ἢ ἴῃ. αἰδουββίοη οὐ 686]} 
Ῥτοσράϊηρ 5υυ]θοὶ νι }}} (γον παοϑὲ ΠἸσλ οἷν ἴΠ6 βιιοοοοαϊηρ, δηά {πὸ ρτοδίθδε οἰθαγηοββ ψ1}]} 
ὕς 5βοσιγοά νν11}} τΠ6 ᾿σαπὶ ταροιϊοη. 
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ΞΕΟΤΙΟΝ ΤΠ. 

ἹΝΤΠΟΟΌΟΛΟΤΙΟΝΒ ΤῸ ΤῊ ΒΤΌΡΥ͂ ΟΕ ΤΗῊΗΕΞ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΎΤ, ΙΝΟΌΘΙΝα ΤΗΣ 

ἈΡΟΟΒΥΡΗΑΙ, ΒΟΟΚΑ͂. 

1. ἹΝΤΒΟΡῦΟΤΙΟ δᾶ Πἰρτοβ Οδποηΐοοϑ Υ οἴου 8 Τ βίη ΘΠ] ΟΙΏΠ68, ργθοορηϊία 
Οὔτοι οἱ Ηἰϑίοσῖοα 86 Αποίογι 8015 γα οῖα8 ἜΧΡοπθη8. Αἀογμπαΐα βίυαϊο 
1). Φ. ἀοιίου σλπρζουπ. 1ρβία, 1781; 24 οαΐί. 174]. 410. 

Τῆς ταν ψν1}}] μβοσο ἤπαὰ νϑῦὺ Ἰοατπρα ἀἰβηι 5: 105 ὩΡΟῚ ονογυ θοοΚ οὗ {πΠῸ ΟἹὰ Ταβία- 
πιοηΐ, Δη4 8 οαἰαϊοριο οὗὨἨἉ 106 τηοβϑὲ ρργουθὰ Ψυιίοσβ οὔ πιοδὶ οὗ ἤθη. “ἄγρζον νγᾶὰβ ἃ 
τηδῃ οὗ ργοίουπα ογυα!ῖοη δηὰ ᾿ἰηἀοίαιιραῦα ἹηΔυϑίγγ. Ηἰ5 τοῦ οοπίδίηβ ἐμ6 ῥγίῃςΐραὶ 
τηδίοτίαἶβ, τυ οἷ πᾶν θθοα αῇοτάεὰ ὈῪ ἰδ ρσθάθοθββουβ, Ῥθγβρι συ ΟΌΒΙῪ δγγαηρσοά, δηὰ δυρ- 
τηθηΐοα ὈΥ ἢ15 οσσῃ νδ]υ δα οὐβοτνυδίιοηβ." (Βρ. Μαιβῃ.) ΤὉῇῆε {πἰτὰ ρατὶ τσᾶβ ἐγαπδαιοα 
ἔτοτη 86 1 δίῃ ἱπῖο ἘΠ ρ] Ἰ8, στ δαάϊίοπαὶ ποῖθβ, θῪ Μοβεβ. Νίαγουβ, ἃ οοῃυογίοα 7ον, 
δηα ρυ] 5 ηοὰ δὲ ,οπάοῃ ἴῃ 1729, ᾿ῃ ὅνο. 

2. Φ. α. ΕἸΟΘΗΒΟΕΝ Ἐλπη]οιίαηρ' 1η8 ΑἸιο ΤΙ οϑίδιμθηί. ---- τηϊτοἀποίίοι ἴο 186 
ΟΙὰ Τεβίαπιθηί, Ὦγ 2.6. ΕἸΟΒμοση. 1ροἰρσὶρ, 1828--24. 4 γο]8. ϑνο. Βεβί 
Ἑαπίοη. 

Ῥγοΐοβοοσ ἘΠΟΠΠοση βυσοοοάδα ἐπα οοἸερτγαίοά ἈΠ|ΟΒΔ6115 πὶ πὸ Πἰντ τ ΟΠ οἷν δὲ Οὐιεϊη.- 
βεῃ. ῬχοροβΆ}8 γεσα ἰββιιβά, τΏδ νυ Ὑ6Ά ΓΒ βίης, ΡῪ ἴῃ ον. Ὁγ. [ἱογά, δὲ ἐμαὶ τἰπι6 Εορίυβ 
Ῥτοΐεββοσ οὗ Ηδθσγον δὲ {π6 [)]ηϊνογβιευ οὗ Οδιηθγι άρο, ἕογ ρα} δ ῃϊηρ ὈῪ 5 Ρβογὶ ρτίοη ἃ ἰγδῃβ- 
Ἰδιϊοη ἔγοπῃ ἐμ 6 Θοτγηδη οὐ Ῥσγοΐεββον ΕἸΘΏΠοσγη β 1 ηἰτοἀυςιίοη ἴο ἔπ δέυάν οὗ τπ6 ΟἹὰ Τεβίδ- 
τηθηί, Βυῖ (Π6 ἰγϑηβίδίοη πόνου δρρρασεά, Οὗ 115 ψόοῦκ [86 τοϑοσ ψ}}} δηά ἃ οορίοιιβ 8π8- 
Ἰγβι5 ἴῃ π6 ΜοΟΒΊΗΪΥ Ιξονίον (Ν. 8.} νο]. αὶ], ρΡ. 481---497. ΕΠΟΏΠΟΤΩ γὰβ ομο οὗ [πόδα 
Οεγηιδη Ογιἶς8, ττῆο σεεοέ (Π6 1ηφρίταϊίοη οὗ Μίοβοβ ; δηὰ πο δἀνοοδίϑα ἴπ6 υπέρῃδῦ]α ορὶ- 
πίοη [παι 16 στοδὶ 9 ον Ί8}ῃ Τρ 5ἰδίον οοτηρὶ θα 1115 ρτὶπηεουαὶ Πἰδίοσυ ἔγοτα ἀϊβίληοι ϑασαδ οΥ 
ἀεδαϊεοῦαὶ ἀοσυτηθη 8. 

8...Α Οὐ οὶ δᾶ Ἡϊβίοσίοαὶ Τπἰσοἀαοίίΐοη ἴο μ6 Οβποηῖοαὶ δοσίρίαγοβ οὗ 
{π6 ΟΙά Τοβίδιμιθηΐξ : ἔγοπι [86 αδγιηδη οὗ ὙΠ] ΒοΙπὰ Μαγίη ΤΠ θογθοπς ΠῈ, 
ὝΤΕΤΤΕ. Ττδπβ]αίρα δπα θη]αγρθα ὈὉῪ ΤΠρβοάοσο Ῥατῖκοσ. Βοβίοη [Μαββα- 
ομυββοίί8] 1848. 2 νοΐβ. 8νο. 

4, Ἡλπάθαυςι ἀδν Η:ϑἰοσι ἢ - Κα ΠΙΒΟΒΟΣ ΕἸ Π]οΙηρ' ἰῃ ἀδ8 ΑἸί6 Ταβίδιηθηϊ : 
σοη Η. Α. 6". ΗΕ ΕΕΝΙΟΚ [Μϑπαλὶ οὗ δὴ Ηϊβίοσιςο- Οὐ 68] Ιηἰγοάιοίίοῃ 
10 [86 ΟΙΪά Τεβίαδιποπί : ὈὉΥ Η. Α. ΟἈ. Ἡδϑυύθσῃῖοκ] ΥὙο]. 1. [1π 2 ρεγι57 
ἘσΙδηροη, 1887. 8νο. 

Το δυΐμπον τγδβ ἃ ρτγιναϊο [σδοθοῦ ἴῃ (πὸ {Πηινουβὶ(Υ οὗἩ Ιϊοκίοοκ. “Ηὀς ρῥγορδγοά πο ῥὑσο- 
βοηὶ ρα οαδίίου τι (πὸ ἄθορ δπὰ ἔτσι σομνϊοίίοη, (ἢδι ἔΠ6 οὈ]οςὲ ΟΥ̓́ [Π6 δογιρέιγοβ 185, ἴὸ 
Ἰεδὰ πιδη, πον ΒΚ ἰπ 5ῖη δῃά τηΐβοσυ, ἱπίο [ἢ νὰν οὗὨ βαϊναϊίίοῃ δῃὰ ρθᾶσθ.0 ῚΑὔἢἔρσ βυῖης 
βοιιο τα] ρΤΕΙ ἸπλΙ ΠΑΤῪ ΤΟΙΠΑΓΚ8, {86 Δα ΠΟΥ σομβίἀθτβ ἴΠ6 Ὠἰδίοτν οὗ [δ8 σδῃοη, {Π| ὨἰβίοτΥ οὔ 
1ῃ. οτἱ σίπαὶ Ἰδησυαροβ οὗ τη6 ΟἹἀ Τοβίατηθηϊ, ΠΙβίουυ οὗ ἴπ6 ἰοχῖ, ᾿Ἰβίοτυ οὐἁἨ (Π6 ἐγδηβ]α- 
τος οὗ τς. ΟἹά Τοβίαπηοπς, ῥτὶποῖρίοβ οὐ[ἁὨ οὐ εἸοΐβτα οἡ ἴα ἴοχῖ, απα βροςῖα] ἱπίγοάιοίϊοι5 
ἴο ἴπ6 Ῥοπίδιίθυςς, δηὰ 1158 νατίουβ ὕοοΚβ, δπά ἴο ἀϊβρυιϊοα ρμαββαροβ ἴῃ ἤθη, ἐοσοῖθ ον τ ἢ 
50ΠῚ6 δοοουπηῖ Οὔ δε ϑαιηασίέδη Ῥεηϊδίοιοϊι, ὅζο.᾿" .. . Τῇ δυῖθοτ “15 ἐν! θη εν ποῖ νδπιϊησ 
ἴῃ ογἰεἰοαὶ δουΐοποβθ, ποῦ ἰη ραπογαὶ ΔΡ1 ΠΥ δπα Ἰραγηϊπρ; θυ Π6 18 ποῖ υπγθα μ]γ Πασῖγ 
δη ἃ σαγ6}688 ἴῃ Π15 βίδϊοτηθηΐῖβ δηἀ φοπο]ιιβιοη5." (Ατηδγίοδη Β10]104] Ἐροβιίογυ, ᾿πῆυδτν, 
1839, Ρ. 255.) ὙὨϊ8 σοῖς ψ85 Ἰοδ ᾿ποοιῃρ]οῖα Ὀγ ἴῃ ἀθδι οὗἉὨ ἔἰο Ἰοαγποὰ δηὰ ρίοιβ 
Δυῖθοῦ ἴῃ 1845. 

ὅ. Τηϊτοαποίίο ἴῃ ΤΠ ἰῦτοβ ὅδοσοβ Ν᾽ οἴοσὶβ ΕἸ οΥΙ8 ἰῃ (ΟΡ ιπὶ τραδοία 
ἃ Φοπδπηο ΦΔην. δ Ίθηπα, 1804. 8νο. 

Α τηοβὲ νϑ] 40 ]6 ἰγϑϑεϊβα ἴο τυ λοῖν τπ6 δαῖμον οὐ (815 σσογὶς 65 Ῥθθη Ἰασροὶν ἱπάοθεοα, ἃς 
015 Ἰγραιιθηὶ τοδγθησοϑ ἴοὸ ἴἃ ν᾿ 1} ρα πμάδηον δον. ΒΥ ἃ ἄθοσε οὗ ρορε Ῥίυβ Ψ]]. ἀκίοά, 
Αὐυρυβὶ 26, 1822, 1μ15 ἱηϊτοάδαςσιίοη οὗἩὨ 968 νὰ ρυΐ ἰηῖο {π6 ἴπᾶάοχ οἵ Ῥυομ) θα Βοοῖο ; 
85 430 χοῦ ἷ5 ΕἸΠΟΠιτΙἀοη Ηοτγπηοπουῖο Ομ ογΆ} 15 Κεῖ. οἱ Νον. Εωάοσὶβ, διὰ 15 
Ατοεοοϊορία ΒΙΌ]164. (Ἰπάοχ Πἰδτοσυπὶ Ῥτοδιθιίοταπι, στοροῦι ΧΥῚ,, ροπεῆοὶς τηδχὶηγὶ 
7.588 οἀϊξιια. Ποιις, 1841, ΡΡ. 185, 186.) Τῆς ἔνο ἰδϑῖ τηρητοποα τγοαιῖδος ἀσὸ ποι οοὰ 
ἴῃ ἃ βιιδεθαυσηξ ρασο οἵ (ϊς Αρρμοπάϊχ. 
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6. Ιηἰτοάυοίίοη ο π6 ΟἹΪὰ Ταβίαμηθπί, ἰγαπβαίθα ἔγοπι {π6 1 δ] πὰ 
ἀδϑγθδη ὕογκβ οἵ Φομη ϑαμη, Ποοίον οὐ ῬΕΙΟΒΟΡΩΥ πὰ ΤἈΘΟΪορΥ ; δπά 
Ῥχγοΐδβϑβου οὗ Οὔ δηΐα] Πδηρυαρα8, ὅζο. ἴῃ [Π6 ΤΠΙ νΟΥΒΙΥ οὗ Ὑ]όπηδ. ΒῪ ϑϑιμιϑὶ 
Η. ΤύΌκνΝεΕΕ, 1).}. Ῥτοΐδββον οὗ ΒΙΌ]1οΔ] 1,δαγαΐπρ πη {π6 Ιπέογργοίδίίοη οὗ 
ϑογρίαγο ἴῃ {π6 ἀθηοναὶ Τ ΘΟ]ορΊ 81 Ομ ΔΤΎ οὗ [86 Ῥτοίαβίδηϊ ΕἸΡΊΒοορδὶ 
ΟΒυτοῖ ἴῃ {86 {Ππϊ64 Ῥίαϊοβ οὗ Ατηδσγίοδ, δπᾷ {π6 δον. ὙΥ 1118 ΕΗ. ὙΥΗΙΤ- 
ΤΙΝΘΗΑΜ. Ναν Υοῦκ, 1827. 8ὅνο. 

Τῆς ἐγΌΪγ νυ] 6 τοῦκ σοπίδϊπβ δὴ θηΐγο ἰγαπαϊδίΐοη οὗ ἴθ ργοοοράϊηρ ἐγθαιΐβα, τῇ 
ὙΔΥΟ 5 ἱτηργουοιηθηῖβ ἔγοιῃ ἴΠ6 ἰάῦοῦ Οουπχδῃ νοῦ οὗὨἩ Ζ2 4}, βοτηθεϊ πη68 ἰγϑηβίαῖθα ἴῃ (]}, 
Δηα βοτηρίϊπηο8 δυγι ἀροά, ἀπὰ ἴγτοτη οἵἴμποσ σόοσκβ οἵ δρργονθὰ ἌἽδαγαοῖογ. 

Ἴ. Ἰηϊτοἀποίίο ἴῃ 1 ῦτοβ (ὑδποηΐοοβ Ν οίθσὶβ ΕἸ ἀθσῖβ, ὑβι0υ.8 Δοδάθπ 1618 
δοοοτιητηοάεαία ἃ ΕὈΌΘΥΪΟ ΑΟΚΕΒΈΜΑΝΝ. ΜΊθηπα, 182. 8γνο. 

ΤΗοιρἢ ρι ] 15 θα οβίθπβι ὉΪγ 85 ἃ πὸνν τνοτῖς, (Ὠϊ5 ἐγϑϑῖῖβο 15 ἴῃ ἔβοϊ ποι] τῦοτα ΤΠ 8} δ 
ἐχρπτσαίεα οἀλιὶοη οὗ Ψ6}π᾿8 1ηἰγοἀδυςοίίοη, Ῥτοΐδββος Αοἰζοστωδηη 5ἰδῖοβ ἰπδὲ μ6 Π85 σῃδηρσοα 
16 ἰοχὶ οΥὗἨ 74} 1 ὙΘΙΥ͂ ΤΊΔῊΥ οΠαρίογβ, τ ἢδ5 τοϊαϊ θὰ [158 Ὅσάοσ δὰ Πὶβ νγογὰβ ὙὙΠΟΥΟΥΟΓ 
Πα οοι]ά. Ὧπὲ βάϊῖον ἱπισοάμςο5 {Π|5 οσκ ἴο πα ποίϊςα οὗἁὨ ἢῖ5 γοδάθσβ ὈΥ ἃ ὑγοίοββίοῃ οὗ 
.18 ὑρτοίουπά 5 τη ϊβϑίοη ἴο ἴΠ6 πιοάογῃ σΒυτοῦ οὗὨ ΒΕοπιο. 

8.Α Ὺαὰγ ἴο [88 ΟἹ Ταβίαπηθης δπα {16 Αροοσυρμᾶ; οὐ, δὴ δοοουῃΐ οὗ 
ἘΠ 6ῚΣ ΒΘΥΘΓΆΙ ὈΟΟΚΒ, {Π6ῖν οοπίοπίβ Δηα δυΐμοσβ, δηα οὗ [86 πη68 συ θη ΠΟΥ 
ὍΟΙῸ ΓΟΒρΘΟ  νοἷν πεϊτθη. Βγ Βοροτὶ απαυ, 1).Ὁ., δἴζοσσαγβ ΒΊΒΒοΡ οὗ 
Βτιβϑίο]. Τπάοῃ, 1790, ἀηα Πυμ 6 ΓΟ Β ΒιιὈβοαυοπί δα: 105 8}} ἰῃ ϑνο. 

ΤΠδ σοσὺ ΠυπΊογοῦ5 αἰ Ιοἢ58 το ἢ Πᾶνα ῬΘΘη ῥτϊηϊοα οἴ {π15 νϑ] υ80]6 σου κ δίίοσε (6 
οβειτηδίίοη ἢ τ] ἢ 1Ὁ 15 ἀοβογνοάϊν μ6]18. [1 τσᾶβ υἱπάουςαϊίκοη ἴῃ ἰπγϊτδιίοη οὗ Βρ. Ῥοσογ᾿β 
ψ6}1-Κποσσ δηἀ οἴοη- ρυϊπθὰ “ Κοὺ ἴο {1πΠ6 Νὸν Τοβίδιηοης : " υΐ 1{ 18 8 ταῦσἢ τοτο 
Θἰαθογαῖο ρουξοττθδηςθ. τσ. Ουὐδαὺ μᾶς αἰ Προ ΠΕΪΥ σοοπϑιίοἀ, ἀπά Ὀσουσῇὶ ἰοσοίποῦ ἃ στοαὶ 
ΤΩΆ55 ΟΥ̓ Ἰη ογτ δου ἔγοσῃ ἴ86 Ὑσιτηρβ οὗὨ ἴῃ6 δίμοτβ, [ἢ δὴ κἰθηΐς θοο  οϑίαϑί οὶ ὨΙ5ΕΟΥΓΙΔΉΒ, 
ἀπά ΟἸΠΟΥ ΟΥ̓ΚῚ Π4] ΔἸ ΒΟΥ 1165 τ ΠΙΘἢ 816 ποῖ Δοοαβϑίθ]α ἴο [6 σΘΏΘΓΑΙ ΠΥ οὗ βἰιιὰοπί5. Βρ. 
Μαηὶ διὰ Ὦγ. Ὀ ΟΥ]ν παν 1 θυ Ὺ ἀνδ]θὰ ἘΠποπηβοῖνος οὐἴ[ἱὨ Ὦγ. (ὐ.᾿5. γαβθβγοθεβ ἴῃ ἘΠΟΙΓ 
σοΙΠ ΘΠΙΑΤΥ οὐ ἴῃἢ6 ΗοΥ ϑδετὶρίυτοβ. ὙΤηδ οἀϊίοη οὐ 1829 ({Ππ6 Ἰδὲ ρυ] 56 ὈΥ 18 
Ἰεαγπθὰ δ Π0) 15 Θογσοοϊθα δηά γτθϑῖν Θη]αγσοὰ «πὰ ἱτηρτονοὰ; ἰξ τγᾶβ Ὀοδυ ΠΥ δπὰ 
ΔΟσΌΓΑΙΟΪΥ τορτι πιο ἴῃ 184] υὑπάοσ {Π6 δυβριςο8 οΥ̓ ἔπα δι μου Β βοη. 

9. Ιηἰτοδυοίοη ἃ ἰὰ [,δοἴυγα 468 1ἴντοβ ϑαϊηΐβ, ἃ 1 Προ 468 ἩΠΊΠ.68 
ΤΟΙΙΡΊΘΟΧΣ οὐ ἐο]αἰτό5, ρὰγ 4. Ε΄. ΟΕΣΈΚΙΕΕ, 18. Οὐπὸνο, 1832. 8νο. 

ΤΙιο αγβὶ βἰκοίοἢ οὐ (15 σου τγᾶϑ ἃ βπγ)δὶϊ οββϑὺ ΟΥ αἀἰϑοοῦγεθ, δοσοτηρβηϊθα τ ἢ ποίο5 δηὰ 
11Πιϑτγδεῖοηβ, οα ἔπ δυϊῃοηιοἰΥ δηὰ ἀϊνῖηα οτἱχίη οὔ {πῸ ΟἹὰ Τεβίδιποπί; [18 γᾶς ρὺ}Ὀ- 
Ἰἰβῃρὰ ἴῃ 1826. Τἢα βυϊδβίδηςο οἵ (πε ὑτοοῖς απὰ 1}Ππἰοίσαιοηβ ἴῃ ἐμαῖ ΡυΒ] δέοι 15 τοίδιποὰ 
ἰη (6 Ρτοβεηΐ νο] 16, πγ ]οἢ ἔΠ6 δυΐμοῦ Π85 αἰνϊ ἀοά ᾿ηἴο ἴΠγοα ραγῖβ, νἱΖ. Ῥατὶ 1. Ου [6 
ΘΌΓΒΟΠΕΙςΙγ, ἰηϊορτιῖν, στρα δ] 1γ, δὰ ὀΐνῖπα οτὶρὶπ οὗὨ {Π6 Ῥοπίδίθιςϊ ; Ῥαγὶ 1. Οπ ἴδε 
ὈοΟΚ5 ροβῖοσιοσ ἴο τῆθ Ῥεπίδίοιςς, ἱποϊαάϊηρς ἴῃς Ῥτορῃοῖβ, [δ 6 Ηδρίορταρθα, δπὰ {με Αρο- 
ΟΥΎΡἢ4] Βοοΐιβ5; Ῥατγὶ 111, Οὐξογναίίοηβ οὐ ἴμ6 ΟἹ Τοβίδιιθηὶ ἀπά 115 ἱπιοσρτοιαιίοα. Απ 
Αρραοπάϊΐχ, οἵ ρτοοῖβ δπὰ ἱ]Πυβιγδιίοῃβ, ἐθγπηϊπαίοβ ἐμ 15 σγοτκ, ἰπ τυ Ὠϊοἢ [ῃ6 δυΐμοτ ὰ5 ονϊηοοα 
τηῦοῖ αἰ σοῆσθ ἀπ τοβθαγοἢ θυ 1 τηιδὲ ποῖ Ὀ6 οοποραϊθάᾶ, {παῖ ᾿8 νάϊ ἰ5 σγοδιγ ἀϊ- 
ΤΗΪΠ5Π6α ΟΥ̓ 8158 νϊἀθηὶ ᾿ἰοδηΐηρ τονγαγάβ ἴῃ6 θο]ἁ δηὰ υῃῃδ]] ον θὰ Ξρθου]διίοηβ Οὗ {Π6 
σοητ ηοηἴ8] Ὡροϊορίδη οὐ ἰο8. Μ, (εἸ] γι ογβ σγουκ 15 τονϊαννοα δὲ σοπβίογδῦ]ο ἰοησίῃ, ἀπά 
ὙΠ στοαΐ ΒουογΥ, 1π {116 ἢἦτϑε πυροῦ οὗ ΜΜ. Ἡδονογηῖο κ᾿ β δπὰ δίοιροι» Μέϊδησεβ ἀς 
ΤΙνύο]οχία οίογηγόθ, ρυ] 5 οα δὲ ὕθμηονα, ἴῃ 1853, 1 8νο. 

10. 99. (οὐέν. ΕΙΘΗΗΟΕΝ, ΕἸΠ] οἰ απρ ἴῃ ἀϊ6 ΑΡΟΟΓΥΡΒΙβομθη ΘΟΒτ θα 
468 ΑἸίδθη Τοβίδιιθηϊθ. [μοἱρζΖὶρ, 1795. ὅνο. 

11. (6ο. Φομδῆη8δ ΗΈΝΚΗ [ηϊγοάποῖϊο δὰ ΤΑΡγοΒ ΑΡΟΟΥΎΡο8 Ὑ ΘοΓΙΒ 
Τοβίδιηθμί. Ηλα]ς, 1718. 4ϊο. 

12. Νοίϊοθ βὺ1 168 [νγοθ ΑΡοοσΎρΡἢ65 46] Αποῖθη Τδβίδηθηῦ. Ῥὰν ΟΕ, 
ΜῈΟΟΤΙΝΙΕ. (ἀόπᾶνο, 1828. 8νο. 

18. Φοβθρῆϊ Ζαὴς ΜΈΤΙΝτι Τηϑυ {068 ΒῚ ] 1 τ, δῖνος Πιββουίδ !ο Π 65 
Ιβαρορίο ἴῃ ϑδσγατα δου ρίυγαη. ΕΟ Τογία, δμλοπάδλία οὐ διιοίδ. 
Βοποηϊΐα;, 184]. 8νο. 
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ΒΕΟΤΙΟΝ Π|Ι. 

ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝΒ ΤῸ ΤῊΞ ΒΤΌΡΥ ΟΕ ΤῊΕΒ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ΙΝ ΡΑΒΤΙΟΌΓΑΚ. 

1. Αὐ [Ιηἰτοἀυσίοη ἰο {86 οβαϊπρ οὗ 186 Νὸυν Τοδβίδιηθηί, Ὁ ΜΜ. 
Βεαυϑόβξε δπὰ ᾿"ἹἜΝΕΑΝΤ. Τυδηβὶαὐθαᾶ ἔσγομι {Π6 ΕὙΘΠΟ. Τοπάοῃ, 1726. 
4ϊο. Οδιδγίάρο, 1779, 1788, 1806, 1816, 1819. 8νο. 

ΤῊΪ5 τγδ5 ογ βἼΠΑΙΪΥ ἃ ῥγείδος ἴο ἔπ ΕὙΘΠΘὮ νογβίου οὗ {πὸ Νὸνν Τεβίβδιηθης ρυ] 15η6α Ὀγ 
ΜΜ. Βεδυκξοῦγο δῃὰ 1 ΕἘππίδηϊ δὲ Απιηβίθγάδπι ἴῃ 1718. 1ὲ Βαᾶβ Ὀ6θη 86 γαὶ Ἐἰπὴ65 ῥτιηΐθα, 
Δηὰ ἷν 4180 ἴο ΡῈ ἐουπά ἴῃ {μα {μϊγὰ νοϊμτηα οὗ (6 Ὑπϑοϊορίοαὶ Ὑταςῖβ οοἸ]οοίοα ὈγῪ Βίδμορ. 
γαίϑοῃ. 

2. Οοπιπθηίδίίο Οὐ δὰ Τάρτοβ Ν. Τὶ ἴθ ρόπογο : οὔμπὰ ρχρίδίϊομθ 
7. ἀοῦῦον ΟΑΈΡρΖοσιι. ἀσουταπία 4. Ὑ. Βυμρθο. Τὐρβίς, 1757. ἀϊο. 
24 οἀϊ. 

Οὐεῖςαὶ φυοβεοῃϑ οὗὨἨ στοαὶ νδγὶειΥ δηα ἱπηρογίδηοο δγα ποῖα ὈγοῪ Ὀυς 5αἰδββοίον!ν ἀ15- 
οιι5566, ὈῪ 8 τοΐδγθηςθ ἴο ἴπ6 γι ΓΒ Οὗ {πὸ στγοδίοβε σσθαϊ το ἤᾶνα ἰτοϑῖθα οἡ οδοὴ οὗ ἔμ ϑτ,. 

ἃ. 4ο. (οἰν. ΕἸΟΗΗΟΕΝ ΕΠη]οϊ απρ 1η8 Νουο Τοβίδμηχθηί. ---- Τη το ποίζοι 
ἴο ἴπΠ6 Νὸν Ταοβίδηθης. [1ωοἰρζΖὶρ, 1804-]ὅ. 8 νο]8. ὅνο. 

Τῆς ἔτβὲ νοϊυτηο οὗὨ [ἢ 5 τογΚ 15 δπα γβοὰ ἴῃ (86 Οὐἰἰςαὶ Πονίονν, δοσίος 11], τοὶ, χ. [ὋΣ 
1807, ὈΡ. 449----465. 

4, Αἡ Ιπίτοἀυοίίοι ἴο {μ6 τ᾿ πρΒ οἵ (Π6 Νον Τοβίδιημθηΐς, Ὁγ Ὦγ. Φόμῃ 
Τβομασά Ηυς, Ῥτγοΐεββϑοῦ οὔ ΤΘΟΙΟΡῪ ἴῃ {86 {Ππλν ΒΥ οὗ ΕὙΘΥΌυΓρ, ἴῃ 
Βτίεραι, ἅς. Ὑγδηβιαίθα ἴγοῦλ {π6 οτἱρῖπαὶ (ἀθστάδη, ὈῪ (μ6 Εν. δηΐοὶ 
αυϊΠοτὰ αΑιτ, 1.1... Ἰμοπάοηῃ, 1827. 2 νοἱ]β. 8νο. 

Ῥτγοΐδεβου Ηυρ (νῖνο ἰ5 ἴῃ σοτητηπίοῃ στ {π6 ΘΠ υγοἢ οὗὨἨ Ἐοτη6) τᾶν 6 οοποιἀογοὰ 85 
{πὸ ῥυϊποῖραὶ ἀπά τοϑὲ Ἰοαγηθὰ τυγὶϊοσ οὗ (παὶ οἷδββ, τ ἢ] Οἢ ἢδ85 ορροδοὰ 1861} ἴο ἔπ Ξοοριἰοΐβτ 
δηἀ (ἈΠποΙ ἔμ] ἐμθοσὶε8 οὗὨἩ βοῖηθ τπηοάθσῃ Οοσπιδη δ ινῖποθ. 1:5 πιτοἀυοζίοῃ ἢα5 ἰοπρ ὕδθη 
Βοϊά ἰπ ἔῃ δίσμοβί οβεπιδίίοη οὰ ἔμ Οοπείηϑηΐ ον ἔΠ6 ναι ον δὰ ᾿τηρογίδηςο οὐ ἷβ οὐὶ εἰςαὶ 
ΤΟΞΘΆσΟ65 οἡ ἴῃς Νὸν Τεβίβτηθης. Ὦγ. αι! 85 δα ἀθὰ πυπιοσουϑ ποῖοθβ, ον ἀοτίνοά 
ἴτοτα ψεν 15}} δηα οτγἱοπίαὶ Απιϊαυ εἶθ; πὰ π6 85 ΟσοδΞΙ ΟΏΔ}}Υ οοττεοϊοα [Π6 ΘΥΤΟΠΘΟΙ 5 βίαϊο- 
τηθηΐβ οὗ Ηυρ τοϊδίϊναε ἴο βοῦηα οὗ ἴπ6 δῃτιθηῖ νοσβίομθβ. ϑοῖηθ ρϑγίβ οἵ ἢ15 ψοῦίς, βονγουου, 
οὐἱάθηον ον παῖ Πα τγᾶβ ποῖ 51} οἰθπεν δοαυδιηῖοά ἢ [Π6 Οδτιηδη ἰδηρυαρο. Τὸ ἴῃ 
ἢτϑι νοϊυπιθ ᾿6 ἢδ5 ρῥτεῆχοά ἃ οορίουβ ρῥτγοίδοθ, οοῃτδι πη δὴ δριΐζοπιθ οὔ τ. Βογιμο] ες 
Τηϊτοάυοιίοι το ἔα Νεοῖν Τοβίδιηθηϊ, ἰῃ νὨϊο ἢ ΤΏΔΗΥ ᾿τηροσίδπε ἰορὶοβ οἵἁὨ ξδογοὰὶ οτιτἰοίβτη 
ΔῈ ἀϊβουπδβθῦ, 

45, Απ [πἰγοἀποίίοπ ἕο 186 γε ηρΒ οὗ {πΠ6 Ναὸν Ταοβίδιμοης, Ὀγ Ὦγ. 
5.1. Ηυα. ἘΤγτδμβιαιοα ἔγοτι {π6 (ἀθυηδῃ, ὈγῪ 0. ΕὍΒαΙοΚ, ὅὰη.; ψι} 
Νοίοθβ ὈῪ Ῥχοΐβδβϑου δίυασί. Απάονοσ [Μαββδομυββοίβ), 1887. 8νο. 

Αἡ δσςοϊ]οης ἐγδηϑ᾽αιϊοη, τ ἰςἢ 1 ΟΥΟΤΎ Τοβροοῖ 15 Ῥγοίγδοϊ ἴο ἔπαὶ οὗ Ὠγ. Ὑγαῖ. 

ὅ. Απ [Ιπἰτοἀιιοίίοη ἴο {π6 Νὸνν Τοβίδιηθηϊ, δ οῆη Πανὶ ἃ ΜΙΟΗΑΕΙ,5, 
Ιαίο Ῥχοΐδϑϑοσ ἴῃ [86 {Ππλνουβιυ οὗ (ἀοϊτπροη. Γσδηβ᾽αἰθα ἔγοιῃ [ῃ6 ἔουγίῃ 
οἀϊοῃ οὗ {1Π6 οι, ὈΥῪ Ηδτροσ ΜΆΑΒΒΗ, }).}. [αὔοσνγασ8. ΒΊΒΒΟΡ οὗ 
Ῥοίογθογουρῃ. Οδιλτιάσα 1802. ΤΊϊτα ἘΜΙ ΟΠ, 1818. 4 γο]5. 'π 6 ραγίβ. 
ϑ8νο. ; 

Τῆς ὅτι οὐϊιοη οὗὨ Μ|ΊΟ ἢ Δ 6 }15᾽5 Ση ϑΕ 80] 6 σου τσα8 ΡΒ] 156 ἃ ἴπ Οοττηδην, ἴῃ 1750, ἀπά 
ἰταηϑαίοα ἱπίο Εηρ] 88} ἴῃ 176], 4ἴο. ; 1[5 ναι 18. νΟΓΥ͂ τηδίου Δ }Π}} ἘΠμδηοοα Ὁ. πο ποίο68 οὗὨ 
Βίςμβορ Μαγβὴ (τ θοῦ οχιοπά ἴο ρϑεῖ οὗ ἴῃς σοῦ ΟὨ]Υ}), σσῦο Πα8 ἔιγίμον αὐάἀοὰ ἃ Ὠ)]5βοσία- 
«ἴοη οὐ ἴῃ6 Οτρὶπ δηὰ (οπιροβιίίοπ οὗἁἩ ἴπ6 ἴγος ἢτθὶ οβϑρεῖϊβΌ Τὴ ἔσν. τ. Ἐδηάο]ρῃ 
(νῆο 898 βιιθβοαυθηεν Βῖ5ΠοΡ οὗ Ἰνοπάομ), ἴῃ 1802, ρυ] 56 ΔΠΟΠΥΙΠΟΙΒΙΥ ΞΟΤῚΘ ΒΟΥΘΓΟ 
“ οΙηδσκ5" ἢ ἐπ6 “ Πιββοσίδιοη," ὉῪ ἂῪ οὗἉ σδυϊίοη ἴο βειιἀθη.5 ἴῃ ἀϊνηϊγ. Τὸ ἴποβα 
τοι τκ5 τ. Μαγϑη τ ρ] θὰ ἴῃ βοπηθ “ [,οἰἴοτβ," τ] οἢ πγογὰ ρυ ]15ῃοά πὶ ἐπ βϑΠη6 ὙΘΆΓ, ἴῃ 
ϑνο. 866 81 δρΪ]6 οὐ οα ΒΊ5Πορ ΝΜαγβ ἢ β νγουῖς, ἴὴ (πΠ6 ΒειΙ8} Οτιῖς, (Ο. 8.) νοὶ]. 1. 
Ρ- 601---608., ἀπά νοΐ. ἱν. ΡΡ. 46---5δ4. 170--- 176. 

6. Ιηϊτοδυοίϊοη ἂὰ Νοῦγοαιῦ Ταβίαιηθπέ, μὰν . Ὁ. ΜΊΟΒΔ6118.; αυδίτϊδτηθ 
ὀἀ!οη, ἰγαάδυϊΐο 8ὺ: 1ἃ ἰγοϊ διὸ πηθ 46 Ἡογροσί Μάγβη, ὄνδαιο 46 Ῥοίθγθοσουρῃ, 
ΑΥΘς ὑη6 ρδτίϊα ἀ6 565 ποίθϑβ, οὖ 468 μοΐββ ἤουυθ}1}68, ρδ 4. 4. ΟΒΕΝΕΥΙΕΕΕ, 
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Ραβίθαν οἵ Ῥγοοββοὺῦ δὴ ἱμέοϊορία ἃ (ἀέῃδνθ. 4 ἰοπιθβ, 8ὅγο. (σδμὸνθ, 
1822. 

7. Ἐββαὶ ἀ ἀπο πἰγοδυοίίοη Οτὐἰαυαο δὰ Νοῦνοϑυ Ταδϑίδπιθηΐ, ρμδγ {. Εἰ. 
ΟἘΙΕΚΒΙΕΒ, 815. Οὐμπὸνο, 1828. 8νο. 

ῬΑΡΟΥ ἃ ἰσϑηβίδίϊοη, δη ἃ ρατὶ νυ δὴ δῃδὶ γεῖβ οὗὅἁ Ῥχοΐοβθος Ηυμ᾽5 Οδγηδῃ Ιπιγοδυσείοη το 
(Π6 τι τῆσδ οὐ ἴῃ6 Νονν Ταβίδτηθηϊ. 

8. ΟΘοτρὶὶ ῬπαΤι Ιηἰτοάυοίο 84 1,ϑοοποιῃ Νονὶ Τοβίδτηθπί,, ἴῃ αυᾶ 
48 δα το οὐ ἤσαπι, ἰδίογίϑτη, σὨγοηο]ορίαπι, οὐ ροορτδρῃΐᾶπι ΡῬΟΙΕΠΘηΐ, 
Ὀγονιον οὐ ρογβρίουδ θχροπυπίαν. ΕἾγϑι ϑαϊοπ. Ιρβίς, 1704. 121ηο. ; 
Ἐουτίμ οαϊμοη ὈΥ Ἠοβίπδη, ἴῃ 1757, 8νγο. δῃὰ σϑρυϊηϊθά, νυ] ΦΟΓΕΘΟΤΙΟΌΕ, 
ἴῃ ἃ ἰᾶγρα οσἴαγο ψοϊασμιθ, ἴῃ 1764. 

« ΤΉ βογνῖοο γοπἀογοα Ὀγ δσρζου ἰο ἴπ6 ΟἹ Τοβίδτηθηϊ νσὰ8 ροσέοστιηϑἃ Ὁγ Ῥυϊίυδ ἔοτ 
[6 Νεν. ὙὉΤῇο ἱτηρσονθπιθηΐβ οὗ ἢἷ5 οἀϊζον, Ηοβτηδη, οἡ 1Π6 οτἱ βία), ἀγὸ 50 Θοῃϑι σῦς, 
ἐπδῖ ψΠοονοΣ ρυτοθδθο8 {πὸ ηἰγοἀμποζίοη οὗ Ῥγι5 (ἀπά τὲ ἄσθοσνοβ ἴο 6 ρυγοπαβοά 
ΌΥ ΘΥΘτΥ βἰυάρης ἰπ αἰνηϊῖν) τηυβὲ ὍΘ σατο} ἴῃ τοραγὰ ἴο {6 ἀδία οὗ 1116 {π||6-᾿ Ῥδρα." 
(Βιίβορ Ματγβῃ.) 

9. Αἡ Ιηἰγοάυοίίοη ἰο 1πΠ6 δίπαγ δηα Κα8ὸπον]οᾶρσο οὗ [π6 Νονν Τοβίδιηθηϊ. 
Βγ Εάναγά Ηλβενοον, Ὠ.}). Τμοπάοῃ, 1767---1771. 2 νο]8, 800. 

Τῆο Ἰοασγηρά δυΐμοῦ ἀοβιρηθά ἃ (Πϊγτὰ νοΐϊαπιο, πο ἢ γα ἴο θργασο ἔπ Ἄμίοῦ ογἰτἰςαὶ 
4 5[1008 τοβρθοιηρ [6 Νονν Τοβίατηοπι.Ό ΤῊΪ86 ουκ “ σοηϊαἰῃϑ 6 ΠΟ] δοίίοη οὗ ἀϊβεογία- 
(1018, Γαϊδίϊνο ρδγι νυ ἴο {πΠ6 οπαγδοίοιβ οὗ {Π6 εδογθὰ ᾿υ]ουβ, ραΓΪῪ ἴο ἔπ «6» 188} ΠἸΒΊΟΣΥ 
απὰ συδίοτηβ, δηα ἴο βιιοῖ ραγτί οὗἩἨ ἤοδίμοη δηξίαι 65 88 ἤδνα τοίργθηςο ἴο ἔπ Νὸν Τοβίδ- 
ἸὩθηϊ, ΑΔ5 ἴποβ6 αἰ ββογίδιουβ αἀἰβρίαυ στοδῖ ογιαϊιϊομ, δπα σοπίδ! ἢ τι ἢ πη ογγηδίϊοη {]1.5- 
τγαῖῖνο οὔ Νὸν Τορίδιηθηί, θτ. Ἡγνοοά᾽β Τπἰγοἀμοίίοη 15 σου ΠΥ ἴο Ὀ6 τοσοτηπχοηάἀοα 
ἴο 6. ΤὨΘΟΙορῖοαὶ δειάσπι." (Βίσπορ Μαγβῃ.) ΑΑποίπον ὄὀχρογιοηςοὰ αἰνιηἰν ἐπΐον ((Π6 
Ἰαῖα ἤδν. Ὧν. Ὑνγ1)}16 8} Πα5 8150 ᾿51}ν τουπηασκοά, (μαι [Πϊ5 σου τηδὺ θ6 τοδὰ Ὑ} ἢ δάνδη- 
ἵδρο, τηδιεϊηρσ Δ] οσσδῆσο ἔοσ [Π6 δι ϊῃοτ᾿β ἐπ] ορίσαὶ Ξοπεϊτηθηῖβ ( ΟΒ τ βιϊδα Ῥσγθδοῃοῖ, ρ. 417.) 
ψ Π1ο}} νότο Αγίδη. ὙὍμο ψυιῖοῦ οὗ ἔπ6β6 ραρο8 [5 ἀογινθὰ τηϑην 80] 11πιδεγατίοηβ ἔτοτι 
Ὧγ. Ἡδγνοοά 8 Ἰαῦουτα, ἴῃ 1Π6 ἐτὰ νοϊτηθ οὗ ἐπ|8 του, ὉΠ ναΐϊιο οὗ Ὦγ. Η.᾿ [πἰτο- 
ἀποκῖοι πουὰ ποῖ μᾶνο Ὀθθη αἀϊπιϊ ἰδ! γθα, 1 6 δά δοκπονϊοάροὰ [ι}5 οὐ]ισαιϊίοπβ ἴο ἴ86 
Ῥτϑοθάϊηρς; ψοῦκ οὗἨ Ῥυῖιτῖιι5, ἰο ]οἢ Π6 85 ὕθθπ νΘΥῪ ΘΟ ΒΙ ἀογβΌΪΥ ἱπάἀοῦερά, 

10. Α Κὸγ ἴο ἴἸὸ Νὸν Τοβίδτηθηί, σἰνὶπρ δὲ Δοορουηΐ οὗὨ [86 βανϑσαὶ 
ΒΟΟΚΕ, {61 Οοπίσδηϊςβ, ὑΠπ6 1] Αὐογ8, δπα οὗ [86 ΤΊμηρ8, ῬΊδοοβ, πα Οσοδ- 
808, ΟἹ ΜΥΒ1Ὸ ἢ (ΠΟΥ͂ ΓΘ ΓΟΒρθοί νον σι τοη. [ΒΥ ΤΒοιηα8 ῬΕΒΟΥ, Ὁ... 
ΒΊΒΠοΡ οὗ τοιηογθ] ΤΕϊσγᾷ δπα θεϑὺ ΕΑ οη. Ἰμοηάοπῃ, 1779. 12πηο. 

Τιις πα ρ]16ἀ φαϊἸοη5 οΥ̓͂ (15 να] 4 0}6 11{116 πηδιλ4] δἰΐοβὲ ἐπα ΠΙ ἢ δβίθοτα πὶ ψηϊοἢ ἰΐ 
18 ἀοβοσυθαϊυ ἢ], 85 ἃ σις ἴον γουηροῦ βιυἀθηίβ. 

11. Ἰβαρορα Ηϊἰβίογιοο- γι οα ἴῃ Πἰρτοβ Νονὶ ΕἸ ογ5 βαοσοβ. ϑοσί ρβὶί 
Ἡδησίουβ Αὐρσυβίυβ ΟΗΟΤΤ. 46η6, 1880. 8νο. 

12. Απίοῃιι ΒΙΟΟΗ ΟἸγοποίαχιβ δογρίοσυση Πνὶ Ῥα}]}. ΕἸΘΗΒΌΟτΡῚ οὐ 
Τλρβίς, 1782. ὅνο. 

18. Ιπίτοδαοίίΐοη (ὐπόγαϊα δχ 1ὐντοβ ἀὰ Νουνθαῦ Ταβϑίδιμθηί. ῬᾺΓ 
Οὐ! ]]αῦταθ ὅΤΕΙΘΕΕ, οἰ-ἀοναηῦ ῬΓοΐθβθθυγ 46 1 Εοο]6 ἀ6 Τόο]ορίθ. αδπὸνθ 
οἱ Ῥαγῖβ, 1887. 8νο. 

ΤῊ ἴδ 6 ροβίμυπιουβ ρυΡ]Ἰσαϊίοη, ρεϊπίθα ἴγομη ἴμ6 τηϑηιβοτὶρὶ ποΐθβ ἰδίθη ὈῪ Μ. 
διοῖροτ᾽β ρῃρ1}5, δὲ {π6 τἰπ6 πὸ ἀο]νογοὰ Ὠϊς Ἰθοΐυγοθ. ὉΠ ργοβθηῖ ψψοσκ (Πογοίοτα τημϑὲ "6 
τοχαγάοα 85 6 κιπὰ οὗ βυρρίοπιοηΐ ἴο δὴ ἰηιτοάιυοίοι ἴο ἴπὸ βδιυαγ οὗ ἐπ Νονν Τοβίδιηθηΐ. 
Πα δυῖθοῦ ρσίνθβ ἃ ΒΌΤΩΣΛΑΤΥ Οὔ Π6 τηοϑὲ γθοθηΐ γθβοα το 168 ΠΟΠοοτηΐ Πρ (ἢ Ναὸν Ταβίδιηθηῖ, 
δα ἀδνοῖοραβ βοὴ ποῦν Ἰά6858, ψίιπουΐ δηίοτίπρ ᾿ηἴο οοτγίαϊ πη ἀρίδι]5, τὸ ὨΙ ἢ ἀΓῸ ὨΘΟΘΕΒΒΑΣΥ ἴο 
οσοπδίϊειζο ἃ σοι] δῖα ἱπίτοἀποίῖοη. 5111 τῆς ἔγαστησηίβ, οὗὨ στ σἢ {Π|15 νοϊυτηο σοηβἰβίς, 
σοηῃέδίη ταις να] Δ 0] 6 ἱπέογτηδίίοη σοησογηΐης ἴΠ6 ὨΙΒΙΟΥΥ ΟΥἁὨ [86 σδῆοῃ ἂἀπά (Πς ἰοχί οὗ με 
Νον Τοβίαπιθηΐ, 
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ΟΗΑΡΤΕᾺΝ 1Π. 

ΤΕΕΑΤΙΒΕῈΒ ΟΝ ΤῊΕΒ ΒΑΟΒΕΡ ΤΕΧΤ, 115. Ξ5ΤΥΓΕ, ΙΡΙΟΜ, ΑΝῸ ὙΨΕΙΒΙΟΝΒ. 

Β5ΕΟΤΙΟΝ 1. 

ὙΚΕΑΤΙΒΕῈΒ ΟΝ ΒΑΟΒΕ. ΟΕΙΤΙΟΙΒΜ ΟΕΝΕΒΑΙΓΥ, ΑΝῸ ΟΝ ΤΗΞΙ ΒΤΥΓΕῈ ΑΝῸ 

ΙΌΙΟΜ ΟΕ ΤῊΣ ΒΟΕΒΙΡΤΌΞΕΞΒ. 

ΠᾺ Ρ ἘΝΤΑΤΕΙΠΟΗΙ Ἡδῦταο- δαιηδυ δηὶ Ῥγωβίδηξα 1 115 ΓΔ ηὯο αἕ 
οιμομάδπάο Τοχίυ Μαβοσγοίμιοο οβίθηϑα. Αὐςσίοσα ΑἸοχὶο ἃ 5. Αρῦμπινο. 
ἨδΙἀοΙροῦρῶ, 1784. 8νο. 

2. ΤΠ6 ϑδογθά Ο]δββὶοβ Π)οΐθηαθα δπα ΠΙυβίγαίθα, ὉῚ Απίμοηυ Βιλοκ- Ὁ 
ὝΑΙΙ,.. [Ιοπάοῃ, 1727--3]. 2 νοΐβ. 8νο. 

ΒΊ δος 4}} ττᾶβ ἃ βίσοπιιουιβ δάυνοοδῖε ἴοσ 1:6 ριυισιγ οὐὗἁἨ ἐπ Οτρεῖς ξέν] οὔ ἔα Νὸνν Τοβία- 
τηρηΐ, τυ ]οἢ}) Π6 νἱπά!ςαῖοβ ἴῃ Πἰ98 ἔτεε νοϊΐσμπθ. ὍΤῃα βθοοημά τοϊυπμιο, τ Ὠϊοἢ 15 [Πα τος 
νδίι80]0, σοηΐδῖη5 ΤΊΔΥ ΘΧΟΘΙ]οηξ ΟὈΒοσνδίϊ 5 Οἢ ἴΠ6 αἰν βίοη οὗ ἴπΠ6ὰ Νοιν Τοβίδιηθηξ ἰπίο 
σΠαρίουβ δηα νοσβοβ, δηὰ 4150 οἢ νϑγίοιιβ στοδάϊῃχβ. Τ]|}ν)}5 ψψοτὶς τνδ5 ἐγσϑηβὶαῖρα ἰηΐο 1, δεϊῃ ὈΥ 
Ομ τιρίορμον ὟὟῸ]], ἀπὰ ρυ} 816 ἀ δἱ 1,εἰρϑὶς, ἴῃ 1736. 41ο. 

8. 6 Ῥαγοπομηδβὶα, πη} τα 6 οἱ ΕἸ σΌΓΙΒ Ῥαὰ]Ὸ Αροβίοϊο ἔγθαυθηίβεϊβ, 
Ὠιββοσίδιο Ἐμοίογοο- χοροίῖοα. δου ρϑιῦ «1118 ΕὙΙάογουα8 ΒΟΤΤΟΗΕΕ. 
Τλρβῖς, 1824. ϑνο. 

4, 40. ΤΏΘοΟρΡΙ. Βύϑειαν Π᾿ϑβονυίδιϊο Ἡϊβίογιοο- Οὐ 160- χορ οῦϊοα 46 Τἤηρυα 
Οτῖρίμαι! Ενδηρο} βοουπάυμῃη Μία Πθυσ. Ὑ σα 81ὰν18, 1826. 8νο. 

ὅ. Ἡοτα ΒΡ] ορ ; Ὀοίησ 8. οοηποοίθα 6.168 οὗ Μ|βο}]ληθουβ Νοῖθβ οἡ 
186 ογἱρίηαὶ Ταχῦ, ΘαΥΥ Υ ογβίοηβ, ἃπὰ ργϊηϊθά αι οπ8. οὗ [86 ΟἸἹὰ δπὰ 
Νεον Τοβίδιηθηί. ΒΥ ΟἸμαυο8 Βύτιεα, ἔβα. Οχίογά δπηᾶ 1 ομάοη, 1799. 
8γνο. 

Το ἢγσοϊ οαϊείοη οὗὨἨ (πἰ5 λιάϊοΐοιιβ τη] οὐὗὁἨ Β1}] 164] ΟΥ̓ εἰοῖβπι τσὰβ ργιναίοὶυ ῥγιηίοὰ ἴῃ 
1797, ἴον τῆς δυϊῃου᾽β ἔγίοπάβ. [1 Π85 βίῃοθ θθθῇ τ ροαί αν Ῥσὶπιθα ἰπ τονδὶ ὅνο. τ ἢ δη 
δἀαϊτοπαὶ νοϊατηθ, ἐγοδεϊπρ οα πα θοο 5 δοσουπίρα βαογοά θγ ἴῃς Μοδαπιπιοάδηβ, ΗΪΠ6οο8, 
Ῥαΐβθος, Οπΐποβθο, απὰ δοδηαιηανίδηβ. [ἶπ 1810 Μ. Βουΐϊατά ρΡ0}}} 156 α ΕὙθηςἢ ἐγδηβιδίοη 
οἵ (15 ψουκ ἔτοτα Π6 οαἀϊίοη ργϊπιθα δὲ Οχίοσα, ἰπ 1799. 

6. Ῥορυϊαγ 1,δοΐαγοβ οα Β10]1081 ΟΥ̓ 1οἴβγὰ δπα Ἰηἰαγργοίδίῖοθ. ΒῪ Ὑ171]- 
1 ΟΑΕΡΕΝΤΕΕ. ]οπαοῃ, 1829. 8γνο. 

γ. Φοῖ. Θοίοῦ ΟΑΆΡΖουα Οὐ τοι ὅδοσα Ὑ οίθσὶβ Τοβίδιηθη. [1 1ρδῖ8, 
1788. 4ϊο. 

ΤΉΪ5 οἰαδοταία σοσὶς οοπϑὶβίβ οὗ ἴἤγθο ραγίς, ἰγοδίϊης, 1. Οἡ πὸ Ὠϊνίης Οτὶρίη, Αὐΐποη- 
εἰοῖγ, ᾿ινιβίομβ, δὰ οτὶσίπαὶ [δηριαρα οὗὨ [Π6 ΟἹ Τεβίδιωθης, {86 ίαῤοτα, Κοτυῖ, διά 
οι, ἀπὰ (τς ρεϊπεῖραὶ Μ55. δά Εαϊιϊομβ οὗἩ 86 Ηδῦτγον ϑοτιρίυγοβ ; --- ὦ, Οπ {Πα 
ἀϊθογοηΐξς Ψογϑίομβ οὗ ἴὴ6 ΟἸἹὰ Τοβίδτηθηϊς, απο δηά τηοάρθγῃ ; απ, 83. Α Νιπαϊοδεϊοη οὗ 
1Π6 Ηεῦτον ϑεγρίυτοβ. αραϊπϑὲ {86 τυᾶὰδ αἰίδοκβ οὗ Μευ. Ὑνμϊβίου, ἴῃ δἷ8Β Εβθδαυ ἴονατγάβ 
τοξίοτίηρς 86 ἔγυα Τοχὶ οὔ [6 ΟἹὰ Τοβίαπιθηῖ. ὕάγρζου δάμογοβ ἴο ἴπ6 ΠῚ ΘῊ ποίοῃβ ἢ ϊ ἢ 
ἴῃ 5 εἶπα σοπτϊηιιοα ἴο ρσονδὶ] σοπορσγηίηρ ἴμ6 ἱπίορτιν οὐὗἩΠ6 Ηεῦτγον Τεχῖ: ὑὰὶ (Βρ. 
Μασβὴ σϑυλασίκ8) “ ἰδ ῬΤΌΡΟΥΙ Δ᾽] οτσαῦοο 6. τιδάδ οὐ {Π]5 ἀοοοιπέ, ἰὲ ν1}} 6 ἑουπα ἴο "Ὲ ἃ 
ΨΕΓῪ βοῇ] ποῦκ, ἀπὰ τορ]θῖς τ Ἰποτταδίίοῃ οα ἴΠ6 βυθ θεῖ οὗ Ηρ γον οεἰτἰοῖβπ,." (1ω6ςο- 
ἴαγοβ οἡ Πινὶπἰίγ, ρϑγί ἰὶ. Ρ. 159.) 

8. Απ ΕΠΕΠιΘπίΑΤῪ Οουγδβα οὗ 1 θούαγοβ οα {π6 ΟΥ̓ Ἰοἴβπὶι, Γπίογργοίδιοη, 
δηᾶ 1,οϑαΐηρ Ποοίτπο8 οὗ 1π6 ΒΙΌ]ο, ἀθ]νογοα αὖ Βγίβίοὶ (Ὁ]]6σθ, ᾿π {88 
γολτβ 1882-38. ΒΥ Ὑ.Π. ΟΟΝΥΒΕΛΕΒ, ΝΜ. Α. Ποπάοη, 1884. 18ϊη0. δοοοηᾶ 

Ἑδιῦομ, οηἸαγροᾶ. 1886. 1Ζ2τηο. ἱ 

9. Τῇ ΓΑΓοΓΆΓΥ Ηἰβίοσυ οὗ 186 Νενν ᾿Γοϑίαταθπί. [ΒΥ “οβίδῃ ΟΟΝΡΕΒΊ. 
Τιοπάοῃ, 1845. 8νο. 



190 ϑαογοα Ῥλεϊοίοσψ. ΓΡατὶ 11. ΟἸ.. ΠΠ. 

10. Απ Ιπαυΐτγ ἱηΐο {π6 Βοοκβ οὔ ἐμ Νονν Τοβίδμμθηῖ. ΒΥ Ψοβῃ ΟΟΟΕ, 
ΠΏ. Ὁ. Ιομάοῃ, 182]. 8νο. 

Ἐοτ 8ῃ δῃδ) γβὶβ οὗ (δϊβ πηδϑίοσ υ ἰγθδιϊδο οὐ ϑδογρῆ Οὐ οἴβπι), 866 86 Εοϊθοιῖς Ηονίονν, 
(Ν. 8.) νοὶ]. χυἱἱ. ὑΡ. 810---324, 

11. 9. 4. θάυβθὴ Ορυβουϊα δα Τηϊογργοίδιοποιη οἱ ΟὐἹβίῃ Υ εἴοσβ Τ᾿ οϑίδ- 
τηθηῖ!. Ια Εἰ ἘΝ (ὐ. οβοημ 116 γ. 11ρ05ϊ12, 1796. ὅνο. 

12. 1,δοίαγοβ οα ΒΙΌ]1οα] Οὐ οἶδμα, Ἔχ ΒΘ Πρ ἃ ϑγβίθιμδίς ὙἹον οὗ 1μαΐ 
ϑόίθησθ ΒῪ ϑδιι6 1 ΆνΊΌ5ΟΝ, 1.1... ἙΠΤᾺ ἀπα 1μοπάοῃ, 1839. 8νο. 

18. (οτηροηάϊο ἀὶ Ογιίϊοα ὅδοσα, ἀοἱ Ὀιΐδι 6 46 116 Ἐπηθηαζίομὶ αοΪ 
ΘΔΟΓΟ Τοβίο, 6 Ρίδηο ἀὯπα Νυονα ΕαϊΖίοπο 46] Ὠοίίζογο ἃ. Βαγπασάο Ὠὲ- 
Ἐοβϑι. Ῥδᾶσιμᾶ, 181]. 

πη τηϊς Π11|16 ἐγαοῖ, Ῥτοθθδου Πὲ Ηοββϑὶ μα ρίνθπ ἃ ὑθσὺ σοηοῖβο δὰς ἱπιογοϑεϊης βκοίοῃ οὗ 
(πο 5Ξἰδῖ8 οὗ {1|ὸ 'Γοχί οἵ ἴπὸ Ηδθῦτονν βοτιρίυτοβ, ἔγοσω ἴπ6 ϑϑυ! οϑὶ ροτὶοά ἴο οὺυσς οὐνῃ {ἰπη6 ; 
δηὰ ἢθ [88 δι )οϊποά δὴ ουμ]ῖηο οὗ 1ν18 Ρ]δῃ ἴου ἃ πον εἀϊίίοη οὗ ἴῃ Ηοῦτον Β10]6, ἢ 
56] 6ςῖ ναγίοιιϑ σοδαϊηρϑ. 

14. υομμἱηϊοὶ ΠΙΟΡΑΤΙ, {. Ὁ. Νοδροϊίδηῖ, ἀθ Ομγίβίο ἄτοα Ἰοααθηΐθ 
ἙἘχαγοϊίαθϊο: αυὰ οβίομαϊτυῦ Οτϑοδ βῖγα Ηδ]] θη δύάσαπη 1 Ὡραθημ, Οὐ πὶ 
υἀξ 18 οἴη 8, ἕυχα ἱρϑὶ ΟἸγϑίο Ποιλΐπο οὖ ἀροβίο!!β, παϊζνδηη ἃ. νϑσῃᾶ- 
ουΐαηὰ ἔυ1588δ.0Ὀ. Νδροὶὶ, 1767. 8νο. 
Το ργοόρδθ]ο οχϊοηῖ, ἴο το (μΠ6 Οτθοκ ἰδηβυαρο τγᾶβ υπάοτγεϊοοα 83Πη4 βροΐζκοῃ ἴῃ Ῥὰ- 

Ἰεβεϊηθ ἴῃ τ06 τ οὗ 6βιι5 (τὶδῖ, Β48 Ὀθθη βίδίθὰ ἴῃ Ὗο]. 11. ὑρῃ. 14--18. Τῇα ἀεοβίσῃ οὗ 
βίσῃος Πιοάδεὶ, ἴῃ {118 νοϊυτηθ, 15, ἴο ῥρσονο ἢἤτβί, 1ηδὶ Οτθοὶς μδὰ αἵ παῖ {ἰπη6 Ὀθοοσαδ {16 
ῃδίϊοηδ] ἰδησυαρο οἵ Ῥαδιοϑίϊηα : βϑοοῃάϊυ, {πὶ (τὶ, ἢ15 Αροβιῖθβ, δπά ἴῃ 76»5 σοηο- 
ΤΆΙΥ βροκα Οτϑοκ: δπὰ {μἰγάϊγ, ἰο γοΐαϊο (ἢ6 ορροκὶΐθ ορὶηΐοῆ. Τῆϊΐβ ἰεδαγηρὰ ἰγοδῖϊβε ἐσ- 
εἰτοά στοδί δἐϊοηίδου τθθῃ ἃ τγαὰβ ἢἤγβι ΡῈ} 15Π6α : ἃ ΘΟΡΥῪ οὗ ἰΐ 18 ἴῃ ἴΠ6 1 ἸΌΣΑΓΥ οΥ̓ {88 
Βυι βῆ Μιυβουτ. 

14“. Τροτηϊηΐϊοὶ Πιοάδί, 4. (. Ν αρο  ἴδηῖ, ἄθ ΟὨμγιδίο ασσοο Ἰοαπθηΐα 
Ἑ χογοϊίδτίο.... ..... ἙΕαϊθα, ψι} ἃ. ῥγοίαοθ, ὈῪ Οὐϊαμάο Τ᾿ ΠΟΒΒινΝ, 1,1,.8. 
Ι,οπάοῃ, 1848, Β8128}} ϑ8νο. 

Α τνϑγΥὺ ποδὶ δῃά βϑοουζαῖα τορσὶηὶ οὐ Πιοάδι 5 σασο ἰγοϑίϊβο, ἔοσ τ] οἢ} ὈΪΌ]1ς 4] βευ ἀθη 5 
8ΤῈ τ ἢ ἱπαεριοὰ ἴο Μτ. Ὠουθΐπ; ῆο [45 ρτιπίθα δὴ ΣΉ ρ]} 18} ἰγαπβ]αίίοη οὗ 11 Ἰὼ (Π6 
δἰονυθηίῃ δηὰ [Ὁ] ον νοϊυπλο5 οὗ ἴπ6 βοοοῃὰ β8ογῖοβ, απᾶά ἴῃ 186 ἢτβὶ νοϊυπιο οὗ ἔπ (Ὠϊγὰ 
Β61168, Οὗ τὴ6. ΒΙ10]164] ΒΕ ροβίίογυ, ρυ 56 ά δὲ Νὸνν Ὑοσκ. 

1ὅ. ΕΡΔΕΡΒ (ἸΒομι) θυ Τ᾿ Ββου δ. 01} 68 : [πὶ ὈΓΊΟΓΟ ἀυδγύχῃ ργοὈ δίαγ, 
Μαγδηΐαβ [ΘΟ οη68 οἱ Μοπᾶξ, αι ἴῃ στ πὶ δου Ρ ΌΓΑΙΩ ἸΥΤΟΡΒΟΓΠῦ, ΠΟᾺ 
Ἰαθοίμοίαγα 6}118 Αὐυοίογϊαΐοι, ἴῃ του απ δα ἤάδηῃη δ τἸηοσθϑ ρογίἱποηΐ: 
Τῃ ροϑβίθ:ιουο γορο, Ῥυϑἀθβ Π] μοι ῬΑ πδπὶ δὰ (ἀπ) υτη γοσϑ ΟΠ 1 
ἰοΐδια βρθοΐδγθ. (ὑδηϊδ τί ρίο, 1768. 8νο. 

16. ΕΆΒΕΙΟΥ (Δ ρτ161) 1.65 Τιίγοβ Ῥυ 8 46 16 Εένέϊκίϊοη ; οὐ ΟΟὨ81- 
ἀόγαιοπβ Οὐ .685 8} 1 Ῥαγοίό οἵ 1 Ἰηϊόρτιιό ἀὰ Τοχία Οτὶρὶμαὶ 465 1νγο8 
ϑαϊηῖβ ἄς ᾿Αποίθη Τοβίδιηθηθ. Ἐοιηθρ, 1772. 2 ραΓίβ 8νο. 
ΤΙ Ἰνοτκ σοηίδὶπ5 τη οἢ οσυτίοι!β ἰραΓΩηρ, ὑγροὰ 1 ἃ σοῃβ᾽ ἀογΔ Ὁ] ἀορσγοο οὗ ἱπσοπυ 

ἴῃ ἴἄνουγ οὗ (ἴα ἤδβοτειις βυβίθῃ). 

17. ΝΙοοΙαὶ ΕὙΕΒΕΙ ΜΊΒΟΟΠ]αμοα ὅδοσα, οὐτὰ Αροϊορία οοπίγα Υ͂. (Ἰ. 
Φοβδπηοα Ὀγυβίῦι. 1πρὰ. Βα. 1622. ϑνο. Ὀαβύ οαἀϊοη. ΑἾδο ἴῃ [Π6 Ἰαϑίὶ 
νοϊυτηθ οὗ 186 ΟΥἰοὶ 58 ο ]. 

18. Ἰηϑβιϊζυΐοβ οὗ ΒΙΡ]1οα] Οὐ" Ἰοΐϑια, οὐ Ηοδαάβ οὗ {πὸ ουγβα οὗ Τωθοΐυγοβ 
ΟἹ {πδὺ 80) 6οῖ, τοδα ἴῃ {Π6 {ΠΙ ΘΥΒΙΥ δπα ΚΙηρ᾽β ΟΟ]]ορο οὗ ΑΡογάθθῃ. 
ΒΥ ΑἸοχδηάογ ἀβεάπῦ, ἢ... ἘΙΠυΓρ, 1808. ὅνο. 

“ ΟΥ̓ σεπεγαὶ δτιὰ εἰετπιεπέατῳ το 1505," ΟἹ βδογοὰ οὐ οἴη, “ ἴΠΟΤΟ 15 ΠΟΩ6 ὙΠΙΟὮ 15 ΤΏΟΓΟ 
ἴο ')6 τεοοιῃτηθπαρά, οἰ ΕΠΟΥ [ῸΓ ΡοιΒρίου τ ΟΥ οογγοοΐποβα, (ἤδη ἴῃ [πϑἰιι65 οὗ Β10]16 8] 
Οὐ εἰοῖθπι, ΡΠ] πο ὈὉγ Ὦγ. Οεγαγά, Ῥγχοΐοθββου οὗ Ὠἱνιηϊν δὲ Αρογάθοη." (Βρ. Μαγϑβῆ.) 

19. αυλοϊϊὶ ΟἜΒΕΝΠ ἀ6 Ῥοηίαίθιο!! δαιηδγιδηὶ Οτὶρίηθ, [πάο]θ, οἱ 
Αὐοιοτιίαία, (ὐοπητηρηίδίο ῬΒ]]ΟΙορ! οο-οὐοα. Η]8;, 1815. 4ϊο. 



ϑοοῖ. 1.7 Ττοαίζδε5 οα ϑαοτοα (γι οῖβηι, 80. 19] 

ΙητΠὸ Νουίῃ- Ατηοσίοδη Ηνΐονν, νο]. χχὶ!. ρρ. 274---3] 7. [ποτα 15 δὴ οἰ ἀδογδῖο ἀϊροϑὶ ἴγοπι 
16 Ρϑη οὗ ἴῃς ἔων. Ῥτοΐθββδου ϑιυδγῖ, ἀσαάσσῃ ὉΡ ἴτοτι {π|8 αἀἰδβουτίδίίου δηὰ ἤγοτῃ οἴ μου 
ΡΒΙοοσὶςαὶ ψογκβ οὗ Ῥγοίθβδβδου Οσβθηϊυβ, οὗ δἰτηοβῖ θνοσΥ της [πὶ 15 Κποῦσῃ σοποογηϊηνρ 
[6 ϑδιηδυ δηβ δὰ ἴπ6 ϑδιηδγιῖδη Ῥεηϊδίουοῃ. ΤὨϊ υϑτὺ νϑ] δ]. ἀϊδαυβ᾽ το 18 τὸ- 
ῥτί πιο ἴπ 16 Απάονον ΒΙ0]1ς8] ΠΡΟ ΟΥΥ ἕοσ 1832, ρρ. 681---724. 

20. αὐτοὶ ΟἜΒΕΝΙ Αποοάοία Οχομπίθηβὶα, Τομηὰβ Ῥχίτησβ. [Γι ρβῖ8, 
1822. ἀΔϊο. Ὁ 

ΤῊΙ5 νοϊυτλα σου ρτὶβο5 ἔννο ἔλϑοϊσα, εἰ ἢτβι οὐ τ ῃ]οἢ σοπίαϊηβ ἴῃ 6 ϑαπγατιίδη Ῥβα] πγ5, 
ΨἸῈ δὴ Αταῦὶς νογβίοῃ πὰ ποῖοθϑ ; 1η ἴα βοςοπα ἔββοϊσι)υβ, (τα 15 ἃ ἀϊδβογίδιοη οἡ δ υτγὶδο 
1,οχίσοῃβ, τ ἘΠ δροοϊτηοη5 οὗ ἴ86 ΒΙΠποτίο ἱποατϊοα Ἰοχιοοῃβ οὗ Βδσ ΑἸὶ δῃὰ Βδῦ Βδ}]}0}}. 

21. ϑαϊοσῃοηὶβ 1,485: ῬΒ]]οϊορὶα β'δοσα; αὐᾷ ἰοίλυβ 5. 5. Υ εἴϑσὶ8 οὐ Νονὶ 
Ταβίδιλθη δοσιρίαγα πὶ Θίγ]5 οὐ Τὐτοταΐυγα, ἴὰπὰ ϑδαηβῇβ οἱ ἀαπαΐῃ δ 
Τηςογργοίδ 018 Βαίο οἱ Ποοίσι πα, ΠΣ ΥῚΒ φαϊπαθ Θχροηαϊυγ 86 ὑγδαϊΓ. 
Τάρβιθ, 1725. άῖο. Βοβί βἀϊίοη. 

ΑἩ “πο τηδῦϊο δα Ἱπιτηοτίαὶ τοῦ, {πὸ ΟΝ ὩΟΠ6 οδῃ 6 τοσὸ υ5οῆι] ἔοσ ἴΠ6 1ἴη- 
τογρτγείδιίοη οὗ ϑογιρίυτο, 845 1ὲ [ΠστΟνγ8 δὴ ὈΠοοτηποη ἄοζτοο οὗ Ἰἰσῃξς ὕροη πο Ἰαησυδρα 
δηά ρὨγαβθοϊορσυ οὗ ἴπ6 ἰπϑοριγοὰ πυιίοτβ." (ΜοβΒεῖπη 5 Εος]. Ἡΐςι, νο]. ν. ν». 9296,) Το 
ἢγτβε οἀϊοι τγα8 ῥτἰηϊοὰ δὲ .6)8 ἴῃ 1693, δπὰ νγαβ [Ὁ] ονσοὰ Ὀγ βϑνοῦαὶ οἴποῖβ δὲ ἴῃ ΒΔ Π|6 
Ρΐδοθ, ἰπ 1643, 1663, δπὰ 1668; δὲ Εσγδηϊκίέοσί, ἴῃ 1658 ; δῖ 1, ,εἰρϑῖς, ἴὴ 169], 1705, 1718, 
Δπὰ δὲ Ατηβιοσάδπι 'ἰη 171], 41} ἰὴ ᾳυατίο.ς ΤΏ ἥγεέ δπιὰ δεοοπά ὈΟΟΚ8 ἰγοδΐ οἡ ἴΠ6 βίγ]θ 
δηά τποδηΐϊηρ οὗὨ ἴπ6 βδογρὰ τυιίοσβ ; ἴΠ6 ἐλίγα δηὰ 7οιγίλ οὐ ϑαστοὰ Οσδηισηδγ, δπὰ τΠ 6 
πὰ ὁ. ϑαοτοά Ἐδοίοτο. Τὸ ἴπὸ οἀϊτίοη οὗ 1705 δηὰ (Π6 βυρβθηιθηΐ ἱπιργοββίοῃβ 15 Δἢ- 
Ποχρὰ α ἰσγϑδίϊβο, Ὁν Ο]Ἰδϑβὶιιβ, ου ϑαογοὰ Τορὶς, ἤγϑιὶ ρυ] ]8ηθα Ὀγ ΟἸεαγὶ 8 δἱ 76 ῃ8, ἴῃ 
1704. Α δὲν οἀϊίοη οὗ {Π15 τψοσὶς τᾶς ρυ Ὁ]Π15ῃθα 1ῃ ὅνο. δἱ 1,οἱρβὶς, ἴῃ 1776, 1795, 1797, 
ὉΥ ἴπο Ῥχοίδβδουβ. Ὠδίῃε δπὰ Βδιοσγ, ἱπε ἰ]οὰ δαϊοποκίδ Οἰαεεὶξ ῬΑλιϊοίορία ϑαστα ἀΐβ8 Τ᾽ - 
»οτγΐίδιια ἀαοοοημποάαία. Τῇ ἥγεξ νοϊαπιο, ἰῇ ἔτο ραγίβ, οἀϊοὰ ὈγΥ Παῖμο, σοηίδιπδ ἴἢ 6 ἰγϑαῖῖ56 
ἀε Οταπιπιαέϊεα εἰ Ἀλείοτίοα δϑάσγα, “ ὨΙΟΙ 'ἱᾶτο τωδίθσδ}}ν ἱτηρτονθὰ ψιμπουῖ ἀρραβίηρσ (165- 
βἰυ5᾽5 ρίουβ δηά Ἰϑαγποά ὀχροβιϊοῃβ οὗ ϑογρίυγο ὈΥ ἢἷ5 ΟὟ Βρ6ου αἰοη8. Τὴ δεοοπά 
γοϊυπηο, οαϊοἀ ὈὉγ Ῥτοῖῦ, Βαδιιοῖ οὗ ΑἸίοτῆ, σοπίδιης {πΠ6 Ογίίοα ϑαογα. ΟἸ]αϑϑὶυβ μαὰ δάἀοριοὰ 
Βυχίοτ᾽ 5 Ὠιρὶ ποι ο8 σοποογηϊης ἴπΠ6 ἱπίορτιγ οὗ ἴῃς Ηδεῦτον Τοχί, Β 1 ἢ ὉΤῈ ῬΤΟΡΟΙΪΥ͂ 
τηοῦϊβοὰ ἴῃ Βδιυιοῦβ σον δίοη οὗ ἴπ6ὸ σψοσκ.0 ὍὉδὸ ἐλίγα νοϊυπιθ σοηίδίη5 Ο] 85811:158 βοοοῃὰ 
θοοῖ, σις ἰτεαῖβ οα {π6 ἱηξογρσγοίδίϊου οὐἁ ϑογίρζυγθ: 65 1ἰ 15 1γοαιθηῖ]γ ἴο ΡῈ τηεί ψ τ ἢ 
ἴῃ ἃ ἀειβομοα ἴοόστῃ, 1ἰ 15 ποιϊςοὰ ᾿ἰπ ἃ δβιιυρβεαιθης ρα οὗ (Π15 Αρρομῃάϊχ, διηοηρ ἴῃ6 ψουκβ 
ου 1Πδὲ Ὀγδηςσῇ οὗ βδογοά ρῇῃ:)ο]οσγ. 

22. Τμὰβο Οὐ απο βὺγ ἴα Ιδησιθ ΟτἹρῖπα]6 ἀ6 1 Ἐν Δηρ11]6 βίο ϑαϊηΐ 
Μαῖπῖθα, βουΐοηι. ἀσναπί ἰὰ Εδουϊ6 Ῥτγοίοβδίδηϊα ἀθ Μοηΐδυθαῃ, ῬᾺΓ 
Ομαγῖο9 ΟΒΑΎΤΙΥΖ. ῬΆΣ15, 1827. 8νο. - 

πη τη ἷβ 5π24}} ἰγδοῖ, 1π6ὸ διιῖμποσ ᾿πζοπίοιδ]ν σοηϊοηάπ ἔοσ (86 Ηδρτον οτἱρβιηδὶ οὗ ϑ8ι. 
Μαδιαν Οοπροὶ. 

28. ΤΠ Οοηπποχίοη δαΐνϑοη [86 ϑαογσθά ὙΥΙρθ ἀηα {πὸ ΤΠ ϊοταίατα οὗ 
“2 Θν 18} δηα Ἡθαΐμοη Αὐΐπουβ, ραγ οὐ] γγ [Πδὲ οὗ [Π|6 ΟἸαΒβῖοαὶ Αρε8, 1118- 
ἰγαϊοα ; ὈΥΙΠΟΙρΡΑΙΥ 1 ἃ σον ἴο ουἹάθπμοθ ἰῃ ΘΟΠΗΓπιδίίοη οὗ [μ6 ὑσαῖ οὗ 
Ἐρονρα]θα Πα ρίοη. Βγ Βορογί ΑπαΑὺ, Π).Ὁ. [αἰνασνγαγαβ ΒΊΒΠορ οὗ Βγιβι0].] 
Ιοηάοῃ, 1819, ἴῃ ἔνγο νοὶ. 68, ὅνο. 

ΤΏο ἢτεὶ δἀϊείοη οὗ τ ϊς νδ! δῦ] 6 σοῦκ, τ Πὶςἢ 15 ᾿ΠΙἸΞΡΘΠΒΑΌΪΥ ΠΟΘ ΒΒΔΙΥ το π6 Ὀ10]16Α] 
βιυάοηξς ψῆο σδηποῖ σογηηδια δοοθ988 ἴ0 αἱ {Π6 οἾα5ϑὶς Δ ΠΟΥ, Δρροασοα ἰῇ Ο6 νο]υ 6 ὅνο. 
ἴῃ 1817. Α χηυϊτυάε Οὗ Ῥαβδαζοβ οὗ ϑβογιρίιγο 15 ΠΠΠπ5ίγαῖοά, ἀπὰ {Ποῖγ ἔγυτ σομβτηηθά. 
ΟἸαπεῖοαὶ Ἰιτοσγαΐασγο 18 ἤθσο βΒῃονψῃ ἴο 6 ἴῃς παπάσηδια οὗ βδοσβὰ [ἰιἰογαΐισθ, ἢ ἃ 5516 αηὰ 
τηϑηποῦ ψγὨϊοἢ σδηποὶ [41] ἴο ἰηβίσγιοϊ απ σταιν [Π6 τοδάοσ, ἱπαορθηάθηςυ οὗὨἩ ἴπε τηδὶπ 
οὐήοςϊ οΥἃὨ {π656 νοϊῃτη65, ---- ἴῃς ΠΠπ|δἰταῖίοη οὗἩ ἴΠ6 ϑοσιρίυγοβ, --- ΒΡ. Οταγ᾽ 5 βεποῦδὶ οτῖτ]- 
οἰβπλβ οὐ ἴϊο οἰαβ5ὶς τ  [ΟΓ5 ΔΓΘ 8010 ἢ} 85 τηιβὲ σοτητηθηᾶ ἔΠθτὰ ἴο ἴΠ6 βευάεηῖ, “ ΤἼΘ τοηιαγὶς 
ΤΟ ΘΥΟΙῪ ΨΏΘΥΟ ιι5ῖ, ΔΙ νΥΔΥ5 ᾿τρτοββθά τ ἢ ἃ οϑπα! απὰ βίπεθσε οοηνϊςιίου οὗὨ ἴπ6 Ὀ] ἐββί πες 
ἴον στ θϊο οὐγ στγαιϊταάα το Θοά ἰ5 80 οπιίπομῖὶν ἀπο, ον Ὠἷ5 σονρα]θὰ τνοσά, ψΠΟ56 νϑυῖοιβ 
ἜΧοο]]θμοῖοβ τῖβα 1η νἍ]16 ἀροῺ ΘνοσῪ νἱοιν,  ΠΙς ἢ πο βοῃοΐαῦ οὐ ἀΐνηθ σδῃ ἴδκο, οὗ τ μδῖ 
Πανο ὕδοη ἴμο θοβὲ οβοτίβ οὔ {πὸ ἰγαπηδῃ ταὶ, ἴα ἴΠ6 Ὀδβὲ ἀὰγ8 γῇ ϊοἢ ργοοοάοά (ἢς ρυ]168- 
τοι οὗ ἔη6 Θοβροὶ. ὙΠογα ἰβ πο ομ6 ρογίϊοη οἱἔὨ ἔΠ656 νοϊυπλθ8 {πᾶΐ 15 ποῖ ΠΙΚὮΪΥ να] 80}6 
οὶ τ}ἷ5 δεσουηί. ΤΠ ῥταΐβα 15 ρίνθη νι οι 15 ἄπο ἴο ἴπ6 Παρρίοβῖ ἔγυ 8 οὗ Βυσηδη ροηυ5 ; 
Ῥυΐ ἃ βίγιοι ογα 'β θυθυτηοσα ρσοβοσυρὰ ἴον ἴῃ6 βαΐίδηος οὗ ργεροηπάἀοθγαϊΐου, νμοσα ἴμο γήοτγα οὗ 
τυ, οημαπορᾶ ὈΥ ἀϊνίπο δυιμου νυ, θθαγβ 1ἴΠ6 βοαῖὶθ ἀονῃ, δηὰ ἔωγηβμεβ ἔπ στοαὶ {πϊηρ 
ταπίϊηρ ἰο (Π6 βαρὲ δηά {Π6 [θοῦ οὐἩ {π6 Ὠοδίμοη νου. μεῖς ποθ] οβὶ βαπιϊτηθηΐδ, δπὰ 
τοῖν οὐ] φυϊεῖοβ δηὰ ἀονίδιϊοπβ ἰπίο οστοσ, ἃ δἰῖκα Ὀσουρῆϊ ἴο [15 (δβί, ἀπά τοξεγτεα ἴο (ἢΪ5 
ΒΌτο δἰαπααγά. Τα σοπουγγοηῖ ᾿1Πη65 οὗὨ ῥγϑοθρὶ οἵ ἰπβίγυςτοη, οἡ [15 σοΟΙ ΡΑΓΔΟΥΟ ΒΌΓΥΘΥ, 
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ἌΓΟ 500 ἢ 85 ΘβίδὈ] δὴ ἃ δι δοϊοπὶ στουπὰ οὗ ονϊάοποο ἴμαΐ 41} τπῆογαὶ σοοάῃθβα, δπὰ 4]] 
βουιπ τ ίβάομ,, ἀγ ἀογίνοα ἔγοπι ὁπ βουσοο δηὰ οὐ βίῃ, απὰ βιὰ {ποῖνγ βαποίϊοη ἴῃ ἴμ6 
ψ}}} οὐὁἨἁ Ηΐπ), οὗ σσίοβα ροσέροϊίοῃβ δπὰ οὔ σῆοβο ρίοτυ ΠΟΥ ἅτ [6 τηδηϊοδὶ ἰγαμεοσι ρῖ5.᾽" 
Βυὶϊεῖδῃ στὶς ΟΝ ον 86.165), νο]. στ, Ρ. 316.,ὄ ἰθ ψϊσο Ἰουτπαὶ {Π6 τοδᾶου ννῖ}} δπὰ α 
οορίους δηά [πὲ δηλ) γ5815 οὗ Βρ. Οτὕδγ᾽ β υο]ιτη68. 

24, «]οβίδῃ δῃὰ Ογγυβ, {πΠ6 ἔτγο στοαῦ οὈδ)οοῖβ οἵ Πινῖπα Νοίϊοθ ἴῃ ὕπο 
ϑομοῖλα οὗ Βονοϊαδίίοα. ὙΠ 1] 5 γα 1008 ἀηα ΘΟΠΗΣΙ ΔΙ Οἢ8 οὗὨ [86 (τυ ἢ οὗ 
δδογοὰ Η]Ἰβίοσυ, δηά οὗ {π6 Ασδοομρ] }]Βῃπηθηΐ οἵὗἨ ῬΥΟΡΉΘΟΥ ἢ τοβρθοῖ ἴο 
1Πο86 ϑονθγθι 8, ἀγσάσσῃ ἔσοια {86 Αοοουπίβ οὗ ἃ Μοάθτῃ Τγᾶνοοσ. ΒΥ 
Ἐοροτὶ απαὺ, ἢ). Ὁ. ΒΙβῃορ οὗ Βυιβίοὶ. Ἰωπάοη, 1898. 121ηο. 

25. ἨυρῃΓοαὶ ἩΟΡΥ ἀ6 ΒΙ δ] οτασμα Τοχίθι8 ΟΥρΊ Δ] Ρυ.8, Υ ΘΓ ΟΠ 8 
᾿Οτοῖβ, οὐ [αὐπᾶ Ψψυϊραῖᾶ Γ τὶ Θυδίαογ. ΟχοΙὶὶ, 1704. [0]10. 

“« Τηΐδ 5 ἐλε εἰαξεοαὶ σσοτὶκ οα ἴμ6 ϑδοριυλρίηι." (Βρ. Μαγββ.) ὙὉΤΠο ἢγβὶ Ὀθοοῖς οοῃίδί ἢ8 
Ὧγ. Ἡοάγ᾽ 8 ἀϊβεογίδιϊοη, τ ἱππρτονοιηθηῖβ, αραϊπβδέ Ατιβίθαβθβ Ηἰβίοσυ, τυ μῖο Π6 παὰ 
Ὀοίογο ρυ  5ηθα, ἴῃ 1685, ἴῃ ορροβί(ίοῃ ἴο ἴβαλο ψοββιιιϑ᾽5 ᾿ἐδεεγέαζίοπεε ἀε δερέμαρίπία 
7πέεγρτείίδειδ, ἐεογιωπφμε Τταϊαζίοπε εἰ (λτοποίοσίᾶ - ἴῃ πὶ ἢ (Π6 Ἰδεϊοσ δϑου 664 τῆογα δι πο- 
ΤΥ ἴο ἴπ6 Οτοοκ Ναεχβίοη ἔμδη ἴο ἴῃς Οτιιπδὶ 156] [Ι͂ἢ {Π6 βθοοηὰ θοοκ, ἴῃ 6 ΔΌΓΠΟΥ 
ἐγοδῖβ οὐ ἴΠ 6 ἴγσγῃθ δυίΐποῦβ οὗ ἴῃς ϑοριυαρίπι ΜΝ δγβίοῃ, --- οὐ 1π6 {πὴ ψῃθῃ, δηά (Π6 σθβϑο 5 
ἢν, ἰδ ττᾶ5 ὑπάογίδκθη ---- αηὰ οὗἁὨ 1Π6 ΤηΔΏΠΟΙ ἴῃ τ ἰοἢ ἰδ τγὰβ ρουίοστησα. Ὁμο (Ὠἰγὰ Ὀοοῖς 
σοηΐΑΙ 8 ἃ Ὠἰβίογυ οὗ ἔπε οτἱσίηδὶ Ηδργον ἴοχὶ οὗ {Π6 ϑερίυεριηξ, δπὰ οὗἩ ἴπ6 ψυϊραίο 1,6- 
τη Μογβίοη, βμοντηρ ἴῃ Δ ΠΟΥ ΟΥ̓ ϑδοῖ ἴῃ αἰ ἤδσθηὶ ἀρ65, δηὰ ἴπδὶ {μὲ ἤερτον ἰοχὶ πδ5 
αἰτγαγβ ὕδθη τηοβῖ ββϑϊθοπιρὰ διὰ να]υθα, [Ι͂ἢ {πὸ ἔουγ δηά ἰαβὲ Ὀοοκ, πα ρῖνοβ δὴ δεοσουῃῖ 
οὔ τὴ6 Οτρθοὶς Ψεγβίοῃβ οἵ ϑ'υτιτηδομιβ, Ααηυΐα, διά Τηοοάοίίοη, δηὰ οὗ Οτρεη 8 ΗΠ ὀχαρΐα, 
δηὰ ΟΥἾΠΟΣ δηϊτθηὶ φἀϊτῖοπε : ἴο ψὨΪοἢ δγὸ βιιθ]οϊηοά, ᾿15ῖ5 οὗ ἔα Ὀοοκβ οὗ (ῃς Β10]6 δὲ ἀτ- 
ἔοσοηὶ {1π165, τ Εἰσἢ Ἔχ ἷῖ 8 σοηςῖβο, θυ 9}} ἀπά οἶοδσ υἱὸν οὗὨἩ ἔπε οδῆοη οὗἨ ϑεγιρίυτσο. 

26. ΒΙΒΙ]ούμθοα ΟΥ̓ 685 ὅϑογε, οἰγοα ΟἹ Π68 ἔογα ὅδοσογασῃ Γὶσγοσγύτη α1- 
βουϊιαίθ8, ὁχ Ῥαΐγιυτι Υ οἴθγυμι ὑγϑα 1016 οὖ ργορδογαμα ᾿πἰουργοίασα οο]]βοίδ. 
ΑΌ ἀπὸ οΓάϊη18 (λει θ]  δγιτ Π᾿1βοδ]οοδίογυπι ΕΒ Ιροδο. (Εἰ. ΟΠ θγυθῖμο ἃ 
5. ΦΌΒΕΡΗ.) μονδηὶὶ, 1704. 4 νο]8. ἴ0]10. 

ἴῃ {Π|18 ὙΘΥῪ ῥσοὶχ, θυ οἰαροταίθ ψΟσΚ, ΘΥΟΥῪ ροββῖθϊα αιδβεϊοη τγοϊδεϊνο [0 ϑογρίισθ 
οτἰ εἰςίβηι 18 ἀϊδοιιββοά δηά 1]]υδίγαίθα, ἔγοση ἴπ6 πυιπρε οὗὨ 16 ἔδβίμουβ δπὰ πηοεῖ οιηϊπρηὶϊ 
αἰνίπο5, Ῥυὶποῖρα]} οὗὨ 1Π6 σἤυτοι οὗἩ Ηοπιθ. Τὴ Ϊἰαδὲ νοϊυπηθ οοπίδίηβ ργοῖιοος ἴο 1Π6 
ἀϊβεγοηὶ ΡοοΚ5 οὗ ἴμε ΟἹὰ δαπὰ Νὲν Τεβίδτηθης, ὀχ δ τἰηρ τ[8.6 τἰπτα τυοπ (ΠΟΥ ποτα ψεῖῖ- 
ἴοη, {πεῖν ἰδηρσιιδρο, δυΐποῦβ, δπὰ τοβροοϊϊνα δου μοσγ, τοροῖμες τ οΟρΙ Οὐ Β ΞΥΠΟΡΒ65 « 
1Π6 οοπίοηῖβ οὗ οἐδοῖ Ὀοοΐκ. 

21. Οοτμτηρηίδίϊ, αυὰ Πἱηρυθ Αγδμηδῖοθ [7508 δὰ ᾿υἀϊοδπάα οὐ ᾿πίουργο- 
ἰδληἀδ Εὐνδηρ 6} 18 δ πμοη θᾶ ΠΟΥῚ8 ΘΧΘΙρ]18 ἀοίδπαϊίαγ. Αὐοίοτο Οἢγ.  ΑἸΒΕΕ. 
ἘΣδηρο,, 1828. 4ϊο. 

28. ΤΏ 5ίαίθ οὐ {πὸ Ῥηϊπίοα Ηρῦγον Τοχί οὗ {μ6 ΟἹα Ταεβίδιηθηϊ 
οοηβίἀοσοα. ΒγῪ Βρη)δῃλῖη ΚΕΝΝΙΟΟΤΊ, Μ.Α. Οχίοσγα, 1758-- 1759. 2 νο]β. 
ϑ8γο. 

Ἴδα ἀϊβεογίδιους ρτθοθαρα Ὦσ. Κοπηϊοοιβ οοἰοθτγαιοά Το] ]διίοη οὗὨἨ Ἡοῦτον Μ58., δπά 
᾿ 5 οἀϊίίοη οὗ τπη6ὸ Ηεοῦτονν ΒΙΌ]6, νυηΐο 18 ποιςοα ἴῃ ἢ. 8. ξαυργτὰ. ΤῊΘ ἔἢγβι ἀϊββογιαίίομ, 
ἴῃ ἴνο ρδσγίβ, οοηΐδίπβ ἃ σου ραγΊ800 οὗ 1 Οἤγοη. χὶ. ἢ 2 βδπη. ν. δὰ χχἕϊ", δηὰ οὔβοσγυ- 
ΔΪΟη5 Οἡ βουθπίν Ἡοῦγεν ΜΙ͂55.,, τ ῖε]} δὰ οχίγθοι οὐ τηϊβίακοβ δὰ νατίοιιβ τοδάϊηρβ. [Ἃ!ἢ 
ἴπε βοοοηά, ἴπ6 ϑαπηδσϊΐδη σΟΡῪ οὗὨ ἴμε Ῥεπίδίθαυς 15 υἱπάϊοδίοα ; [ἢ6 ῥσϊπιθὰ οορΐεβ οὗ {Π6 
Ομιαϊάθε Ῥαδγβρῆγαβε ὅζὸ ρσγονεὰ ἴο "6 σογγυρίεα ; [6 βοπεϊτηθηῖβ οὗ ἴῃ «ἐτγ7ὃ8ὲ οα ἴπΠ6 Ηο- 
ταν ἰοχῖ 8.Ὸ δϑοοσίαϊ πο ; 8η δοοουηῖ 15 ρίνθη οὗἁ 411] {πὶ Ηδῦτονν ΜΜ.55. Κπονη ἴο ὕ6 
οχίδηϊ ; δπὰ δἷ5δο ἃ ραγιΐου αν Ἵοδίδίορυα οὗ οπο Βυπάτοα Ἠφοῦτον ΜΆ8. ῥγοβογνοὰ ἴῃ 186 
Ρυθ]ὶς ΠΙΌγασὶοβ δὲ Οχίοσά, Οδιηδυίρο, ἀπὰ ἴῃ. Βυιῖβῃ Μυδϑουπι. Ὦγ. Κοπηίϊοοι᾽ 5 Βγεὶ 
αἀἰκβογίβδιοη νγὰ5 ἰγβηβἰδίθα ἰηΐϊο 1, δι Ὀγ Νῖ. Το οτ, ἴῃ 2 νοΐβ. ϑνο. [1,0 518, 1756. 

29. Β6η). ΚΕΝΝΊΟΟΥΤΤΙ ᾿ββοσίδεϊο (ἀθηθ γα] 8 ἴῃ Ν᾽ οίιΒ Τοβίδιηθηΐυση Η6- 
Ὀταϊοῦ). Ογανι Ρ. ὅ. ΒγαμβΒ. Βγυπϑνῖοὶ, 1788. ὅνο. 

Α ποδὶ τοργῖπιὶ οἵ Ὧν. Καοπηίϊοοιεβ Πιβϑϑογίδίίο Οδποσα] β, ἀπποχοὰ ἴο νοΐ. 'ϊ. οὔ ἢὶς 
εὐϊτοι οὗ [6 ἤεῦτοεν ΒιυΪ]ο, ποϊὶςοά ἰπ Ρ. 9. δεργὰ. 

80. Ιρηϑι} ΚΟοκο Ἐπ Νουα ὅ5.5. ΒΙΌΠοσατα “ αἀεδογυτα ἴῃ Ππηροσίο β᾽ πθηβὶ. 
ἙΑΙο δ᾽ίοσα. Ειαϊ: Ο. ΤῊ. ἀθ Μυτγτ. Ηδ]6, 1806. 8νο. 
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81. δ ΟΒΏΠἾ8 ΠΑΝΊΘΑΝ 5. ΤῊ. Ὁ. οἱ ἴῃ Αοϑαοπΐα Το ποηβὶ Ῥγοίδββουίβ, 
Τιηβυϊ αοπαπι ΒΙ ]Ισαγατα ῬαΓΒ ργίπαα. Ῥανίδ, (1794) ὅνο. 
Το βεοοῃὰ ρατὲ οὗ (Πΐβ ψγουκ σὰς ποῖ ρυ]} }58ῃ6ἀ ; ποτ μ88 ἴθ πυίζεσ οὔ ἔμοβα Ῥᾶρεβ Ὀδθη 

8016 ἴο οδίδίῃ (ἢ εἰρλέ ὄνβθὴ οὗ ἃ ὁορὺ οὔ ἴπ6 ἢγβε ροτίίοῃυ. Ηδ νγαβ ἱπίοσγπιοά, ΤΩΒΗΥ͂ ΥΟΔΓΒ 
5:ποο, ὈὉγ Μτ, Βιυῖίον, {π6 Ἰθαγπθὰ διΐθοσ οὐ τῃ6 “ Ηοτγα ΒΙδ]1ς6," ποεϊσοα ἴῃ ῥ. 189., εἶδε ἐξ 
ἯΑΒ ΒΙρΡΡΙΤΕβδο ἴῃ Ταἰγ. Α δῃουέ Απαὶ γβὶβ οὐ {πε ἢτξε ρασὶ ἴδ ρίνθη ἴῃ 186 Μομίμὶν Κὸ- 
νον (Ν. 8.) νο]. χχὶϊ. ρρ. 552--- 554.; ψβογο ἰξ ἰβ βδια (ρ. 555.} [μὲ “τῃΐδ νοϊ πιο σοπέμί 5 
ἃ ἴατρα ρογίίοῃ οὗ ἰοχί τηδίϊοσ, νχ6}} δγγδηροά, πὰ δοοοτηραηΐθά ν ἰἢ ΤΏΒΗΥ ᾿ἰεδγηρα ποῖρ5, 
βοἰεοϊθα ἔγοπι {πῸ Ὀοβὲ οτίεἰοβ οὐ τῆ ργεβθης δρο, ἰομεῖμον τ ἢ ἃ οοπβίἀθγαὉ]6 πυταθοσ οὗ 
}υβῖ τοιηάγκ8 ἔγοτῃ [6 δυῖῃοῦβ οτνῃ ρθῆ." 

82. «08 Πη181. Ε ΒΌΕ ΝΠ ΡΒ]]Ο]ορτι ΕἸ γδοιιϑ, σοπ πΘ ἢ 8 Ομ δοβίίοποθ ΕΓαὶσαΒ 
4112 αἶγοα οι Ταβίδπηθηΐπιη ΕἸΡστθυμη ἔδγα στωονοσὶ βο]θηΐ. [ὈΠ] γα)ϑοῖ, 
1666, 1672, 1696. 4ϊζο. Ατηϑβίο!ράβμιϊ, 1686. 4ϊ1ο. 

88. 08 ηη18 ΓΕΌΒΡΕΝΙ ῬὨ]οΙορυβ ΕΡτο- ΜΙχίαβ, ὑπᾶ ουτὰ Βρὶο]] ρῖο 
ῬΒΠ]οΙορίοο, οοηθ πθηΐθ ἀθοθμλ αὐ ΒΘ ΠΟΠυσα οὗ ροβι ]οπατα ρχροὶριὰ ῬΈ1]ο- 
Ἰορίοο- ΕἸ Γι σδγυσα οἱ ὁ πἀδιοαγυσα σοηΐυγα8. [{Π|τα]θοϊ!, 1668, 1682, 1699. 
4ϊ0. 

Βεβι4ο8 ἀϊβουββίηρ ογ εἰσὶ αυοβίϊοῃβ, {Π||5 σόϊ αι οΥὗἨ ἴῃ6 ἰαδοτίουβ ῥῃ:]οΐορεσς 1,ουιβάθῃ 
ἴγοαῖβ νοτῪ οορίουδὶΥ οἡ «06ἐν» 18}} Υἱῖοβ ἀπά δῃτὶηυλεῖοβ, 

84. ΦοΒδηη δ ΓΕύβΡενα ῬὨΠ]οΙορσὰβ ΕὈτφο- ἀσουβ σΘΏΘΓΑΪ18, ΘΟ ΠΘΠΒ 
αυφϑύϊοπμοθ Εὔσο- ὕσθοδα, 4 οἶτοα Νονυῃ Ταοβίδιμθηΐϊαμι ἔδγα τοουουΐ 
ΒΟΪοηῦ. [ΓὈΠεγα)οςῦ, 1670, 1685, 1695. 4ϊο. 

Ψαγίουϑ ηυοϑίϊοῃβ σοϊδεϊνα ἰοὸ ἴπ6 οτἱ χίπαὶ ἰδησιαρο οὗ {πὸ Νεν Ταβίδιηθηϊ, 115 ΘΟ ἢ, 
γουβίοῃβ, αἰνὶβίοη5, δος. ΔΓ Ἴσοποίβεϊῃν "ἰϊυκίταϊοα 1π 118 νοΐ. ΑἹ] τμ6 ἴτεθ ργαοθάϊης 
γ Ϊυτ65 οἵ 1,δυκάρῃ δγο ν᾽ υδ]6, απ ΣῪ ἔγεαυθην θ6 οὐίδἰηρὰ δἱ ἃ ἰονν ῥὑσῖςβ. 

8ὅ. ΟΠ 8ΠΠ18 ΓΠΕΌΒΡΕΝΙ 46 Δ] 6ο 8 Ν᾽ Τ', δ ρα] τη 46 6}08 ΗΘΌΓΑ Βπι18, 
171 06118 βἰ Πρ ΪΑΓΙ8. ᾿ἴογαπι οαϊτα8 80 “08. ΕὙΔΟΡ. ἘΒΟΠΟΓΘ. Ασοθβϑὶΐ 908. 
οσβῦ! (οτασαθηΐαγιοβ ἀ6 Αἀαρ! Ν. Τ', Ηδθταϊοῖβ. 11ρ05815, 1792. ὅνο. 

ΤῊϊς ΡΟ] οδιίοι οοηίδίης ἃ τορτὶπὶ οὗ 1,ουδάοπ᾽ 5 οΥ εἸς δὶ ἀϊξαυϊδιιϊοηΒ οὐ ἔμ6 Ηορταίδεης 
οὔ πο Νονν Τολίδιηθης. ΠΟΥ ἀγὸ θηγιο θὰ 1 ΨΘΥΥ πυπιοζουδ ΡὨΣ] οἱ οκίοδὶ οὐβεγνδιϊοηβ 
ΟΥ̓͂ 16 Ἰοαστηοά Φομπ Ετοάογιοῖς ΕἸἼΒΟΠΟΥ, το θγϑὶ ρυ}15η6 τΠοῆὶ 'ῃ ἃ ἀοίδομβοα ἔοσῃ, ἱν 
ᾶνο. ἰῃ 1754. 

86. Απί. Αυρ. Ηδη. [ἸΟΗΤΈΝΒΤΕΙΝ ῬαγαΠροιλθπα Οὔ τα οἶγοα Τοχίυτῃ 
ψοίοσβ Τοϑίδιλθηξ (οὐϊουμα ΗἩδυσαϊοοσαα. ΕΗ] πηϑίδαϊι, 1799. 410. 

87. ΜΟΙΚΈΝΒΟΗΒ (Μαγοο]]Ἰη1) Ῥτοθίοα Οτισυτῃ : ὅδοσα δου ρίαγα 
Νον!: Τοβίδιθη ἴῃ αυο ἸΔ]Ἰοτηδίθ ΟΥἹΡῚ 106 ΔὉ ΑΡοϑίο] δ οαϊία ἔς 3 ῬΔάογ- 
ὈοΓΠπα, 1822. ὅγο. 

38. ΒΙΝΤΕΕΙΝ (Α. “.)», Ῥτγοροιηρίίοαπηῃ 84 ρῥτγοῦ]οπιᾶ οὐ ἄσαχη, ὥδογα 
ϑογρίατα Νονὶ Τοϑίδπιοπί ἴῃ αὐοὸ ἰἀϊοτηδίθ ΟΥΡΊ ΑΙ ΘΓ Δ Ὁ ΔροβίοἹβ δαϊίᾷ 
ἔυογ 2 Α Ἰ)οοίογο Μίαγοο ΜΟΙ ΚΟ θΌΙΓ ὨΌΡΟΙ ῥτοροβιίαῃ. Μίορυπίϊ, 
1822. 8νο. 

Τῆς οὐ]οςξ οἵ Μο)ὶκκοη θυ τ᾽ 5 ἵγαςὶ 15, ἰο τονῖνο [6 δοβυτγὰ δηᾶ ἰοπρ βίποθ ὀχρ] οάθά ἢγ- 
Ροϊμοβὶβ, δηποιπορα ἴῃ ἴπ6 ἐὈτγπΊογ ρᾶτὶ οἵ [6 ἰα5ῖ σϑθηίυσυ ὈΥ ἔδίμοσ Ἡδγάουΐη, νῖ2Ζ. Τδί 
1η6 Οτοοκ Τοβίδσηθης νγὰϑ ἃ ἰγδηβίδιίοη ἴτοιη ἴμο 1,διῖη Νυΐσζαῖθ. ΠΟΙ ΚΟΥ πᾶ5 θθοη 
τηοβὶ 58:158οῖου τοδιϊοὰ Ὀγ Βιπίοτγιτι, δηὰ στ ο4 4] ̓ ραγαὶηρς ἀπά δΌ}1Υ. 

839. ΜΟΕΙ͂ΝΙ (]οαπη18) ΕἸΧογοϊ δθοπμοϑ ΒΙ ]ς, 46 Ἡθῦγοαὶ ασεοίαυθ Τοχ- 
[8 Βἰποογιἰδίθ, βθγιηδηᾶ 1 ΧΧΤ1]. Ιπἰογργοίυμι ΤὙδηβ᾽αἴοηθ αἱρηοβοθπαβξ, 
1118 αὐτὰ Ὑ αἱραιδ οοποϊ]αίίοπο, οὐ }υχία  αάξο8 ἀἰν᾽ πᾶ ̓ηἰορτγιίδίθ, οὐ] θα 8 
ἘδΟΡΙπἰοϑ Αὐϑαυϊίαι!]8. οὐ ὁροσὶβ Μαβογθίλοὶ σα, δχρ]σδίομο οἵ οθηβυγᾶ. 
ῬαγΊ8115, 1638. 4ϊο. 

40. ΜΟΕΙ͂ΝΙ (ΘΠ 8Πη18) ΕἸΧΘΡο [ΣΟ μ68 ΕΟ] Θβἰ αβίξοθθ ἢ υἰτυτηαι6 ΘΠ. Γ1- 
τοῦτα Ῥροηϊαίοασμαη. ΑΓΊ8118, 168]. 4ϊο. 

41. Θιιαθοηὶβ ἀἄθ Μυιϊ8 Αϑϑογίο νου αι ἩΘΌγδϊος δάνουβυβ Εχοσοίδ- 

ΥΟΙ,Υ. ο 
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τἰοη68 ΕἸσο] οϑἰαβίϊοαθ 'π υὐσαπαθ βδιμδγ δηογαμπι Ῥοηΐαίθυ «ΠΟΆΠΗ18 
Μοσῖηϊ. ῬΆΓΊ5115, 168]. 121ηο. Ξ 

42, ἨΟΤΤΙΝΟΕΕΙ (Φο] Δ ηπη185 Ηδητὶςὶ) ΕἸΧΘΓΟ Δ 0 Ππ 68 Απι1- Μουϊ ΐδηθ, ἀ6 
Ῥαπηίδίθυσο δαιηδγδμο, θ᾽ υβαὰθ ανθεντια. ΤΊραΣΙ, 1644. 

Εν δὴ δοοουῃὶ οὗ ἴΠ6 δοπίγονοσευ δοίποθῃ Μοτίη δηὰ ἢ18 δηϊδροηϊβίβ, οὐ ἴπ6 ἱπίορτιν 
οὗ τὴ6 Ηοῦτον Τοχί, ἅς. 566 ἸΝοἰῆυ55 ΒΙδΙοἴμοοα Ηδορτγαῖοα, Ῥασὶ 11. ὑρ. 25. 270., δηὰ 
Ῥαγε Ι΄. Ρ. 7. 

48. Βγον8 Εἰχροβί(ῖο Οὐ ἶςο5 Ὑ οἰοσὶβ ΕῸάθσιβ, δυοίοσα Ἡδσιήδπηο Μσν- 
ΤΙΝΟΒΕ. ΕΠ ἀογυπί Β. Νουα ϊά οἱ Ο. Η. νδὴ Ἡογνογάθῃ. Οτοπίηρϑ, 
1527. 8νο. 

Αἢ οΤε σαι! γ- τ τιτίοπ σοτηροπάϊιπι οὗὨἨἁ {πὸ τηοβὲ ν᾽ υ80]6 οὐϑοσνδίουβ οὗ ἴπε τηοβὲ ἀϊβιϊη- 
δυϊδηοά οὐιεἰςθ ψΠο Πάν ἐγοαῖθα οἡ ἔμ ΟἹά Τεοβίαπηθθε. Ὑπουμρῇ ἴἰ 15 ἃ ροδίμυπιους ρε}»- 
Ἰισςδείοι, ἴπΠ6 φαϊίοτβ βίδίθ, {πὶ ἴπ6 δυΐπον οοτηροβοά ἰξ βοπγθ γεδῦβ ὑθέοτε 8 ἀθαῖϊῃ. [τ 
οοῃδὶοδῖς οὗ ἴουγτ ομαρίοτβ, ἴῃ σοῦ ατὸ ἀἰϊδουβεοά {πῸ οτἱἰβκίηδὶ ἰδησυαρο οὗ ἴῃ6 ΟἹἀά 
Τοβίδπιοηΐ, {πΠῸ Η ἰϑίοτυ οὗἩὨ {μ6 ϑεαοτοὰ Τοχί, (πὸ ογ ρίη οἵ νδτγίοιιβ σγοδάϊηρε, ἱοβείμοσ τυ ἱτῃ 
ἴμ6 Ξϑνυθγαὶ οἴδϑϑθθβ ἰπῖο τ ῖο ἢ ἸΠΘῪ τῇδ 6 ἀϊν! 6, ἔπ οτιεἰοαὶ αἰ ἀ8 ἴον ἀδίογηὶπὶπρ νατῖουβ 
γοδάϊηρβ, δηά {Π6 Ρεβὲ γ}68 ἴο Ὀ6 οιρὶ ογθά ἰπ βοιἰϊηρ ποτὰ, δα ἴῃ οοτγθοϊηρ ἴπ6 βδοτοὰ 
ἴοχί. 

44, Τα ΨογδοῖΥ οὔ μ6 Ενδηρο] 188 Ποιηοπϑίσγαιίθα ΌΥ͂ 8 οΘοιηραγαίνο ΨΊΟΥ 
οὗ {μοὶ Ηἰβίογϊοβ.[ ΒΥ 186 ον. Βοδοσί ΝΑΒΕΒ, Α. Μ. Ἰωπάοῃ, 1818. 
δοοοηὰ Βαϊίοῃ, 1818. 12τηο. 

456. Αη Ιηαυ Υ ἰπΐο {π6 [Γηϊορτι οὗ 1π6 ατθοκ Μαυϊραίο, οὐ Ἐδοοϊνοά 
Τοχὺ οὗ τ1ῃ6 Νοὸυν Ταεβίαπιθπί ; ἴῃ ψ 16} [86 ατσεοῖκ Μδηυβοσὶ ρίθ ΔγΘ ΠΟΥ] 
ΟἸαββθα ; [π6 πίθον! οὗ {πη6 Αὐϊμογιβοὰ Τοχὶ νἱηαϊοδίθα ; δῃὰ [Π6  αγίουβ 
Βδδαϊηρ8 ἰγαοοα τὸ {ποὶν Οτὶσίὶη. ΒΥ 1τμ6 ον. Εσβάθσιοκ Νουάν, 1.1,.Ὁ. 
Ἰμοπάομ, 1815. 8νο. 

“ Χε ττιδῖ τΠδὲ (195 γοϊατηο ψν1}} σοτητηδηὰ ἐμ δἰξθηςίοῃ οὗἁ νοῦν βομοΐασ τπσουρθουξ (Π6 
ἰπηράοπι ; δηὰ ἐπδὲ 'δ ψι}Ἐ} πὰ [15 γᾶν ἱπῖο {μ6 Ἰογοῖσῃ υπϊνογβιἶθβ, πὰ θὲ τποσουρ ιν 
βογιτπἰσζοά Ὀγ πὸ Ἰοατηθα ἴῃ ποτα, Τὸ (π6 ΒΊΡ] οὶ] Ἰπαυΐγογ, 1ὲ τ }}} ργοβθαὶ ποῖ ομΪΐν ἃ 
ΠΟῪ δια τάς βοϊα οἵ πιοβὲ συτγίουβ δῃαὰ ΠΔΡΡΥ τοδθάσοῦ, θυ ἃ πλὶπο οἵ πὸ ταοβὶ νϑ 80 ]6 ἰῃ- 
ξογπηδίϊοη : ἴο ἴΠ6 6] 455108] ᾿ΠαΌ ΓΟ ἰἃ ψν1}} ΡῈ ἃ τηοϑὲ ᾿πίογοϑδίϊηρ σΟΥΚ, 88 1 Ἰηνοῖνοβ δ8Ὸὸ 
ἸΠΔΩΥ Ροϊηΐ5, θοῖῃ τ Ὶ ἢ γοβρθοῖ ἴο τηδπυβοσὶρβ8 δηὰ δαἀϊίοῃβ, τ] ἢ ἴο ΐτη τωιϑὲ θ6 ΠΙΡΉΗΪΥ 
᾿πηροτίδηῖς, Οἶδα νοϊυ πιο, τυ ῃ οι ἀἰσρ δ 5 830 τηυςἢ ἰΔΡΟῸΓ ἴῃ Ἰηνοβεισαϊίοι, 80 τη! ἢ οτὶ ρίη- 
ΑἸτγ ἴῃ ἀοάποιίοη, πὰ 80 πὰς ἢ βδουιηὰ ρῥγῖποῖρ]α ἰῃ ἀδδίση, τὸ σδὴ ἴῃ σοτηπιοη ᾿υιϑέϊςα βαν 
ΠΟ 655, (ΠΔη τπδῖ, ψΠδίενου 6 ἴῃ ἰβε8 οὗ ἴπΠ6 σοπίγουθγευ το 1 68, τσ ΠΏ 10} γὸ 
ΒΘΑΒΟΠΔΌΪΝ, τονῖνθα, ἐξ τοβοοῖβ ΠοΠΟῸΓ ΟὨ ἴῃ δΔ56 δηὰ πδίΐοῃ ἴῃ σψιϊοὶ 1ἴ ττᾶ5 ῥτοἀυοοῦᾶ," 
(Βεϊεῖςη Οτίεῖς, Ν. 5. Νοὶ. Ν. ν. 24.) 

46. ϑυρρ!εμπηθηΐ [0 δὴ ΤπαυΐγΥ ἰπίο {π6 Τη ΘρΥ Υ οὗ [λ6 ατσθοῖκ υ]ραίο, 
ΟΓ δοοϊνβα ἸΤοχὶ οὗ [6 Νὸν Τοβίαπιθηΐ ; σοηίαϊηηρ (Π6 ΨΙΠπαϊοδίϊοη οὗἁ 
{6 ῬΓΙΠΟΙΡ]68 ο ]ογϑα 1η 18 Ποΐοποθ. Βγ π6 ον. Ετθα. Νοσ,αν, 1,1... 
Τιοπάοῃ, 1830. ὅὃνο. ᾿ 

47. Οὐ σα ὅδογα; ΟΥΓ 4 ββοσγί [ηἰγτοάδιυοίίΐοη ἰο Ηδῦγον Οὐ] οΐριη. [Βγ 
[Ππ6 λον. στ. Ἡθησν ΟΥ̓ΕΝ.} πάρῃ, 1774. 8νο. ' 

ΤΙνβ 11|1|6 ἔγαςξ 15 ποῖ οὗἁ Θοπηπιοη οσουττοησα. Ὦγ. Οὐθῃ τγᾶβ ἃ ἰθωασηβὰ δηὰ βοῦοσ οσΐες, 
θὰ πὸ βἀνοσδῖο ἴον τ ΔὈΌβοΪιιῖα ᾿ΠΟΥΓΆΠΟΥ ἀπά ἱπίομτιν οὗ δ6 Ηοῦτον ἴοχί, Ηϊς Ὀοοῖκ τνδ8 
ὙἹ Ομ Εἰν αἰίδεκοα Ὁγ Μτ. Πδρῃδοὶ Βδγι ἴῃ ἢ18 Οτιεἶοα ὅδογα Εἰχατηϊπθά, (1 οπάοη, 1775. 
8νο.) Ὦτ. Ὄνη το)οϊποὰ ἴῃ ἃ Ἰορατπθὰ ἰγδοῖ οπει θὰ δωρρίεπιακὲ ἰο Ογἐΐσα ϑασγα; ἴῃ πψ Βϊοῖ 
1:6 Ῥτίης!ρ]65 οὗἉ ἔπαὶ ἰγθδέϊβο ἀγα [Ὰ]}]Ὺ σοπῆστηθά, δπά τπ6 οἰ )οοί!ομ9 οἵἩ Μν. δρῆδοὶ Βαγυὴ 
δτὸ οἰθασὶν δπεννοσοά, Τοπάοῃ, 1775. 8νο. 

48. ῬΑΙ ΕΟΒΟΜΑΙΟΑ, οὐ ΗἸβίοτιοαὶ δῃηᾶὰ ῬΆ]]ΟΙοσῖοα] Ὀ᾿βαυ 51 }1008 : ἴη- 
αυϊσηρ, ὙΒοῦμοσ {Π6 Ἡ]]ΘπἸβιῖὶς δίγ]θ 18 ηοὶ [αἴ το ἢ ὙΥΒοῖΒοΡ [Π6 
ΤΏΔΗΥ ΠΟῪ ΜΟΓΩΒ ἴῃ {Π6 ΕἸΖΟν δα! !]0η οὗ [η6 ΟὝὙσοοκ Τοβίϑιηθηῦ ἅγα ποῖ 
ἔογπηθα ἔγομῃ {πΠ6 1,αὐη ἢ Απᾶ ψ Βοίθον {π6 Ηγροι 6818, {πα {[Π6 ατοοκ Τοχὶ 
ΟΥ̓ ΤΩΔΠΥ͂ Τ]ΔΠ ΒΟΥ ΙρΡίΒ οὗ ([Π6 Νονν Ταβίδπιθηϊξ 18 ἃ (ΓΔ. ΒΔ 10 ΟΣ Γ6- ΓΔ ἢ Β] αι οη 
ἔγοπι {π6 1 αἴ], 566 πὶ8 ποῦ [0 6] οϊἀαία Ὠυσθθσουβ ρᾶββᾶρθβδ, ἴο βδοοουμξ [ῸΓ 
{πε ἀΠ γθηῦ τοσθηβίομβ, ἀπά ἴο θχρ απ ἸΠΔΠΥ ΡΠ ποπιθηδ Εἰ ΠοΓίο ἐπ χρ]!- 
ὁΔ0]6 ἴο {Π6 ΒΙὈ]1641 Οὐο5 ὃ [ΒΥ Φόβη ΒΑΚ. Ἰμοηάοπῃ, 1828. 8νο. 



ϑιοοί, 1.} 7Τγοαζίδε8 οη. ϑαογοαά (γι οίδηι, δοὶ .19ὅ 

Το αὐϑυγα γϑδβοηΐῃρ8 δηὰ τηϊϑοπίονοιιδ (θη ἀθηςοῦ οὗἁὨ (18 ραγτδάοχὶςδὶ ρυ ]]οαίίου (τς 
18 πο(ἰορὰ Πότ ἴο ραΐ ἔπ6 ὑμτναγυ βιμἀθηΐ οὐ [8 συδγά δρδιπβὶ 11) ἀγὸ ὀχροβοὰ σι} οαυδὶ] 
Ἰεαγηΐηρ δηά δ} γ ἸΏ ἃ ΤΟΥ ΘΟ Ὴ ̓ηϑοτίρά 1ἢ ἴπΠ6 Βυ ἰδ Οὐιεὶς ἔοσ ψαμυδτυ, ΕδΌτγιδγυ, δπὰ 
ΑΡ᾿], 1823, νὩϊοἢ 15 πον Κπόνῃ ἴο ἢᾶνα ὕδοπ τυυϊ θη ὈΥ (πΠς Ητ. ον. Ὧγσ. Ὁ. 2. ΒΙοτι- 
βεἸ, ΒίΞμορ οὗἩ [πάοη ; ἴῃ 1π6 ον. .}. Ψ. Οουυ  θαγοβ “ Εἰ χατηϊπδίίοῃ οὗ οογίδιη Ασρυ- 

. ταθηίβ᾽ οοπίδὶηθα ἰη 1 (Οχίογα, 1828. 8νο.) ; 'π τὲ ἤδν. Ὗ΄. ὦ. Βγουρμίοη᾽α [πον Βί5ΠοΡ 
οἵ Αὐυκίτα 14] ““ Εἰχαταϊηδίίου οὗ ἴῆς Ηγυροίμεβὶβ δἀνδηοθὰ ἴῃ ἃ σϑθοθπξ ρυ ] ςδιιοη, θη ἰοὰ 
“ Ῥαϊαοτοτηδιοα, " ([βοηάοη, 1828. 8νο.)} ; δῃηά 1 Βιίβῆορ Βυγρεοβββ οβίβογὶρι ἴο {Π6 βοοοῃὰ 
φαϊεοη οὗ 15 ““ Ψὶπαϊοβίίου οὔ 1 Ψοῇη ν. 7. ἤτοτῃ με ορ)θοκίοης οὗ Μίτ. Ονοεῦδο"" (1 οπάοῃ, 
1823.) “Τῇ ρῥυδὶ]ϊοαιίου δηλ ]οα Ῥαϊδοσζοιηδῖοα," ((}18 ἀἰδιϊησυ κῃθαὰ ῥσοϊαῖθ 88 τηοβὲ 
δεῖν βαἰα) “18 ἃ πσογίς οὗ νεῦυ οχίθηβῖνο γοδάϊηῃρ δηά σϑϑθδτοῦ ; δηά δρουπᾶβ σι ἢ νδ]ιδὉ]}6 
ηυοϊδίδοπα, Βυῖ (6 τηδίοτδἰθ δγα 88 ἀβείίζυῖϊα οὗ βεϊθοϊίοῃ, δ5 ἢ15 [[ῃ6 ΔΟΠΥΓΙΏΟΙΙΒ δὰ- 
ἐβοτ 8] ““ δι οσίῃγοα 8Γ οὐ 5:1 ρ}10Ὑ δηὰ οδηάουν." (Ροκίβοσιρί, ρ. 196.) ΤΏ Βγροίμοβὶβ, 
ψθ]οἢ [Π6 δυῖμος οἵ Ῥαϊβογοτηδῖςῶ οπάρανουγβ ἴο τηδἰῃΐδιη, 15 Ὀγ ΘΗ (Π18 : --- Τμαὶ τὴ9 
Τοοοϊνοα ἰεχὶ οὗἩ (6 ὅτεοκ Τοβίδτηθηϊ 18 ἃ βοσυ}]α ἰγαῃβίδιἰὐη ἴγοτῃ ἃ 1 ,δἰΐῃ οτὶσίηδὶ Ἰοης; 
βίῃσο ἰοβῖ, δηὰ [δὲ [ἢ]ς ἐγαῃϑιδιϊοη 88 τηδὰθ ὉΥ δ ψυῖῖοσ ἱτηρογίδοι Υ δοαυδίπιοα τ ἢ Οη6 
ΟΥ Ροβϑθγ τ οι οὗ ἴπὸ ἰδαησύαροβ ἴῃ αυθείίοη. [ἢ βιρροεῖ οὗ [118 Πγροίβοβὶδ, {86 
ΔΠΟΠΥ̓ΤΏΟΙΙ5 ΨΓΤΙΙΟΙ 45 ΓΘΟοῦΓΒΟ ἴἰο ἴἔτνο 5Ξογίβ οὗ ῥγοοῦ, ἀΐγεοῖ δηὰ ἐπαϊτγεοί. 

1. Τα αὐγεοέ ρτοοῦ ἢ6 Βπᾶ5 ἴῃ (6 ἸΏΔ ΠΥ δπὰ οὈνίϊουβ 1,διἰηἾβπη5 τ Β ἢ Β6 ἀϑβοσίβ ἴο δχἰεὶ 
ἴῃ δ τηοβῖ δνοσν ρᾶρα οὗ 1ῃ6 Οτεοεὶς Τοχῖ; Ρυϊ, θ651468 {Π656, 8 Ὡποηυστηοιβ ὙΓΙΟΣ [85 
οΟἸ]δοἰοα παν οἴδμογβ, τι οἢ 116 888 δυτδηροὰ ὉΠῸοσ δονοῦϑὶ ποδᾶϑ οὐ οἰαββοθθ, ν᾿ 1 ἢ 86 πᾶ- 
ἴατο οὗἩ [86 βυῦ)οσὲ δηά {πὸ 1 πιϊ15 οὗ ἔπ ῥργοβθηῖ ποίΐςς ἰογυϊὰ 5 ἴο ἀοίαὶ], ΤΠα τοδάοσ 15 
τβογοίοσα ὨΘΟΘΒΒΑ ΓΪΥ τοίοστοα ἴο ρρ. 29---5]1. οὗ Μίσ. Οοηγθϑαγοβ Εχαιϊηαίου, ᾿π Ὡς [86 
ΔΠΟΠΥΓΊΟΙ8 ἩΓΙ ΟΤ᾽ 5 ΟΥΤΟΥΕ ἃΓ σοΟΙΏρ  οἴοΙν οχροβοα, 

2. ΤὨΘ ἐπαϊΐγεοί ργοοῖς παι (ῃ6 Νὸνν Τοβίδιηθηϊ 18 ἃ Β6Υν}]6 [ΓΒ 5] [10 οὗ ἃ ᾿οβὶ 1,δἔϊη οσῖ- 
Εἰμ4] ἂγὰ ἱνο-ίοἹά : γε, (π6 οχἰβίθῃοα οὗ σοσίδί πὶ δηδίοροιιβ οαδο5 οὗ ἐγϑπβίδιοη ἔγομι τῃ6 
1,αὐη, πὰ ρμαγιϊου αν ἐπ6 ΑἸαΐμα οἀϊοπ οὗ 6 Οτροὶ ΒΘ ρ] οἱ; δηά, ξεοοπαϊΐν, τῃ6 οοτ- 
ἰΔἰπῖν πὲ [86 1,διΐπ σϑῖμοῦ τΏδη (Π6 Οτοοῖς γᾶ5 (πΠ6 ὑγρυδίθης Ἰδησυδρο οὗὁ Ῥαϊοβιϊπο δηά 1.8 
πο σΒρουγῃοοά, ἴῃ ἔπ ἀρ οὗ ἴῃ Ἔνδηρο ςι5 δη ἃ ἀροβεΐεβ. 

(1.) Βιίβδῆορ Βυγρεββ (Ῥοδίβοσιρί, ὑρ. 186. εἶ δεφ.} δῃὰ Μγ. Οόουγροασο (Εχδηνπαίίοη, 
ΡΡ. 7---16.}) Βᾶνθ ἀοιηοηβίχαϊοα ἐπὶ 1Π6 οα56 οὗ ἴα ΑἸαΐη6 διπιρ] οὶ 15. ὉςίΟΥΥ ἱπαρρ] 1 4016 
ἴο ἴ86 ρύγροβα ἕοσ τυ ἰοἢ 11 15 δἀάιιορα : δπὰ ἴο {εἰν Ἰορασηθὰ ρυθ] οδίϊουδ τὴ)6 τοαάϑυ ἰβ πὸ- 
ΟΘΒΒΑΓΙΪΥ τοίεσοα, [1 τηυβῖ κι ἘΕΠ[σο ἤδτα ἴο σοιηδγὶ, {παῖ (Π6 οᾶ56 οὗ {15 ϑ᾽ταρ] οἶδ 'β ὙΟΥῪ 
ἀϊθεγοης ἔγοτῃ ἰμαὶ οὗ ἃ θοοκ, κα ἴπὸ Νὸν Τοβίδιδθηῖ, ψ Ὠ]Οἢ 885 ἢ 1Π6 ουδίοαάγ οὗ {πὸ 
νι ο]6 ΟΠ γιβείδη σἢγοῦ, --τὰ θΟΟΚ ἴῃ τ ΠΙΟὮ ΘΝΟΣΥ ρμᾶτὶ οὗὨἩ πα σῃυγοΐ ἰοοῖὶς ἃ ἀθὸρ ᾿ηϊοσγοβῖ, 
δηὰ οὗἉ ν᾿ ἢ] ἢ Ἔν ΥῪ βερδγαῖα σοηρτορβδίίοη δα 1ἴ8 ΠΟΡΥῪ οὐ οορίοβ. Ῥπεη πῃ Α]Ἰάϊη6 Οτροὶς 
νογβίοη οὗ ἢμ6 θαγρδζοιβ [,διϊῃ ἰγαηβίϑιίοη, τηδάθ Ὁγ ὟΝ. ἀ6 Μοοσυοκα ἴῃ {6 (Πἰτίοοπι ἢ 
ΘΟΠΌΓΥ, τσᾶ9 ΡῈ] 864, 16 Οτεοῖς οὐἱρῖπδ] τᾶ α Κηονη, δὰ σοπίϊπυοα ἴο Ρ6 πον, 
ὉΠῚ}} ἰξ νδβ8 αἰβοογεσθὰ ἃ ἴδν ὑθασβ βίηοσθ ὈὉγῪ ΜΙ, ἸΡευγοῦ : τθοσοαβ ἴΠ6 Οσροκ Τοχὲ οὗ {πὸ 
Νεν Τοβίαπιθπίι νγᾶβ πέσερ ἰοβί Οὐ τη βεϊηρ. 

(2.) ἴπ Μωὶ αϊδργοοῦ οὗ ἰῃ6 δορὰ δογίδι πιΥ οὗ 1Π6 ρῥγονδίθηο οὔ ἴπε αι Ἰδῃ- 
ἔυλρο, ἰπ Ῥαϊοβῖέῖηθ δηὰ 15 υἱοϊπιῖγ, ἀυτίηρ {π6 δροκίο]ς ἀρ, ἰξ ΜΠ] θ6 βιιβήοϊθης ἴοὸ 
γοΐεν το Ὗο]. 11. Ρρῃ. 14---18. τῆ ΐϊοἢ σοπίδϊῃ βδοῖηθ ονϊάθηςοθ οὗ {π6 ψβοῃογαὶ ργονδίθησο 
οὔ ἴ6 Οτεοκ 1δηρυᾶρο ἰπδὶ παν οβοαρθὰ (ἢ6 τϑβθαῦοῃοβ οὗ Βίβῃορ Βυγροβα απά οἵ 
νυ. Οόῆγυθοασα : δηὰ δἷϑδο ἴο ἴδ γε, παῖ {πΠ6 ΟἹὰ ϑγυστίας Ψεγβίοῃ οἵ πο Νὸνν Τοβίδιηθηΐ 
τηδάς ἰπ ἴΠ6 οἷοβα οἵ ἴῃς βγβῖ, οσ αἱ {Ππὸ οι ηπληρ οὗ [6 βοοοπηὰ σοπέυγυ, σομίδί 5 ἸΏΔΠΥ 
Οτοοῖ νογες μπέγαηϑαίεα ;---ὴ ἱποοηζοβίδυ]α ὑσοοῦ {{|5, οὐὗἉ 1Π6 ργανίουβ οχἰβίθῃοο οὗ ἃ 
Οτεοὶς οτῖρίπαὶ. Ἐογ {ἰ6 ἔοϊοσσίηρς δά αϊτοηδὶ ον άθηςοβ οὗ ἴΠ6 οχἰβίθμοο οὗ ἴπ6 Οτθοκ 
οτὶ ρὶπαὶ οὔ 16 Νεὺν Τοβίδπιθηϊ ννὸ ὅτ Ἱηθορίοα ἰοὸ παῖ ᾿ἰοδγποὰ ργοϊαίθ “ἢ 8ϑδγβ Βθ, 
“ ἔγοσαῃ ἴπ6 ρσονδίοηῃσο οὗ ἴῃς Οτθοὶ ἰαησιάρο δἱ ἴπ6 της οὗ ἴΠ6 ΑΡοβίϊοβ, σε οχίθηἀ οἷισ 
υἷονν ἴο {11:6 βίαϊα οὗ (π6 ΟΠ γι βείδη σμυτοῖ ἴῃ 115 οδσ]οσὶ ρογιοά, να 5}8}} Βπαὰ ᾿ποτθαβὶηρ ὑτο- 
ὈΔΌ111165 οὗ α Οτεεὶς οτἰ μα]. Α11 τη6 Οοηεῖ]α ἐμ υγομ65 θβίβὈ]Π δηθὰ ΟΥ̓ πα ΑΡοβί] 65 1π τΠ 6 
Ἐπεὶ πογο Οσροκ σμυτοῃοΒ; παπιοὶγ, ἴμοβο οὗ Απίοςῖ, ΕΡἤθβυβ, Οαἰαίϊα, (οτίηίη, ῬΒΙΜΠρρὶ, 
ἹὙΒεββδϊοηῖοα," ἃς. Αμραΐῃ: ““ Το ἔτι Ὀἴδῆορδ οὗἉ [πὸ (δυγοῦ οὗἁ ἰοπιθ σοῦ οἰἴποσ Οσοοκ 
τι τογβ οὐ παῖῖνοβ οὗ Οτθοοο. ---- Αςοοτάϊης ἴο Ἴ γι] ]}δη, ΟἸδηγθηβ, {πὸ ἔρον -᾿θουτοῖ οὗ 
51. Ῥδυ), τγᾶ8 (6 βσεῖ υἴβῆορ οἵ ἔοπιο, σοβο στθοῖς ΕἸ 8116 ἴο {π6 (ον! ἘΠ} 188 15 6{1}} 
οχίδηῖ. Βυὲ τ ῇηῃοίπον ΟἸοπηθπβ οὐ 15 νᾶ8 ἴῃς ἢχδι Ὀἴθῆορ οὗἨ ἔοτηο, ἱπονῪ σοσγα θο } 
Οτοοὶκς πυϊΐοσβ, τπουρ Ῥτόραν παιϊνεβ οὗ 1τὰ]γ. Αποῃοϊορίυβ 85 ἃ Οὐκ, απὰ 30 στοσα 
1π6 στεδίοσ ραγὲ οὐ [8 βυσσοββοῦβ ἴο ἴῃ πααΐα οὗὨ {Π6 βοοοπαὰ Ἴρηΐυσγ. 76 ὈΐΈΠΟΡΒ οὗ 
7οτγυβαϊοπι, δοσγ [Π6 χρυ βίοι οὗἩὨ ἴπο 26γ8 ὈγΥ Αἀτγίδη, σοῦ στθοκβ. τοι {}}18 βίδις οὔ 
1Π6 φονογητηθηΐ οὗ ἔπ ῥσι πη ἶνα ὁπ γο ἢ ὈΥ Οτθοῖκ τ] ἰδίου, --- Οσοοκβ ὈΥ Ὀἷγα}, οὐ ἐπ {ΠΕΡ 
ψ ΠΏ ρ.5, --ττ ἈΓΙ5Ὸ5 ἃ ΠΧ Ἢ ῬτΟΌΔὈΙ ΠΥ, (ἢδὲ τὰ6 ΟἸ τιβιϊδη ϑοσιρίυγοβ οτ 'π Οτεοκ. 

1 Τῃ τερὶν ἴο Βίβῃορ Βυγροδβ δπὰ ἴἰο ἴοθεοδτα. Οόηγροαγα δῃὰ Βγουρμίοη, 1ΠπῸ δυῖ ποῦ 
οἵ Ῥαϊεεοτοτηδῖοα ἴῃ 1824 ρυθ] δηθὰ 8 “" δυρρΙ]οπιθηῖ," σοηίδἰπίηρ τηδηγ ἱηροηίουϑ Ὀυϊ ἀ6- 
ΒΌΪΟΟΓΥ Οὐβογυ δέ ο5, τυ ἰσ πούσαν ον ἀὁ ΠΟΙ Ωρ τον τ ὰβ δι ρρογίηρ Βἷβ ἀπίθπαθ]α ΠΥΡΟ ἢ βἰ5. 
Τιν5 ρυι δ] οαϊοη ἄγον ἕοστι ἢ δη 4}016 “σϑρὶν" ἔγοα Ὦγ. Βγουρῃίοῃ, ἴο βοτὰ {πὸ δυΐμον οὗ 
Ῥαϊαοτοιηδῖοα τοὐοϊποα ; δια ἢ18 γϑ) πάθον ταβ βδι βίοι ογΥ τοί ιοα Ὁγ τ. Β. ἰῃ ἃ βοοοπὰ 
τορὶγ. 
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“« Τῆο νουκβ᾽" δἷςο “ οὗ {π6 ρδυ 1οϑὲ ΓΔΕ γβ ἰη ἴπ6 σὨ τοὶ, [26 σΟὨΓΟΙΠΡοτασὶο5 δηα ᾿ἱττηθ- 
ἀΐαῖο βιυισοθββοσβ οὗἩ (π6ὸ Αροβίϊοβ, σοῦ νει οη ἰῃ στο. ὍΠΟΥ ἅσγὸ δἰτορσεῖπον βι]θηΐ, 85 ἴο 
ΔΩΥ 7, αἰΐπ οτὶρὶπαὶ οὗ ἱμὸ Νὸνν Τοβίδιηθηῖ, ὙΏΘΥ βδῪ ποίμϊηρ, ἱπάφρα, οὗ 8 Οτεεὰ οτὶ βίτδὶ 
ὈΥ παρ. Βιιῖ ἐλεὶγ γθαυθης τηθηϊίοη οὔ παλαια αντιτυπα, ψἰϊπουΐ ΔΩ αἰδεϊποίίοη οὗὨ Ὡδῖηθ, 
οδῃ ΠΊΘΔΠ ΟὨΪΥ Ογεεᾷ οτἱ  !ηδ5. 

«Βυῖ ἰἔ τὸ πᾶτὸ ἴῃ ἐπα Οτοοῖς ἔδι Π6 5 ἢῸ τηθπίϊοη οὗ ἃ Οσθοῖκ οτἱὶρίηδὶ, τσ ανα ἐπ πλοϑὲ 
ΟΧΡΓΙΟ88 [οϑ τ οΩΥ οὗὨ ΨΦοτοπηο δπὰ Αὐριιίπο, [μὲ πὸ Νονν Τοβίδυηθπὶ (ἢ [Π6 Θχοερίϊοη 
οὔ τς Οοβροὶ οὔ δαῖπὶ Μαίον, τυ ῃϊοἢ βοῖηθ οὗἁὨ ἴα {δῖ 6.5 βῸρροβοα ἴο πᾶν ὕθϑῃ υσϊεθη 
ΒΥ 1ὲ8 δυΐμπον ἴῃ Ηοῦτον), νγᾶ5 οὐ σΊΠΔΙΥ σοπιροβοὰ ἴῃ Οτεοῖκ. «( γόης βαιά, τῃδὶ ([Π6 Οτεεᾷ 
οτἰ ίπαὶ οὔ Π6 Νενν Τοβίδτηθπὶ “85 8 (πϊηρ ποὶ ἰο "6 ἀουδιθα, " 
“ΟἿ 41} {η6 [1,811η] Μ558. οὗ τ. Νὲὸνν Τ᾿ εβίδπχθπὶ τ! οἢ δἀ ΒΘ θη βθθη ὈΥ Φογοηο (μὰ 

ΠΟΥ τηυβὲ παν Ὀθθ ὙΘΡΥ ὨΌΙΘΓΟΙ5), (6 διίμος οὗ Ῥαϊδοοσοτηδῖοα οὔβοῦνοβ, ἴ[ῃδξ “τ 6 
ψΠ0]6, Ρογἤδρ5, οὗ [πΠ6 Οσ5ρ6]5 δι νὰ ἘΣ 151165 τι ης 6 νογβίουβ ἤὍπι ἕλε Οτεελ. ϑάτογ (18 
15 Π0 ἰτητηδίογιδὶ ουϊάθησο. {πὶ Οὐσοοκ τγᾶ5 ἔπ 6 οτἱ ίηδ] ἰοχί ; δηά {18 ψν}}} Β6 τγογο ονυϊάθηϊξ, 
1Γ να τοίγδοο {Π6 Ὠἰξίοσυ οἵ ἴπΠ6 Οσσϑθοῖκ ἰαχί ὑρναγάβ ἔτοστῃ {Π6 [πη6 οὗ Ψογοῖθ. 116 Οτοεῖς 
εὐϊτοη πραγοβϑῖ 5 {ἰππ8 νγα5 (πδὲ οὗἩ Αἰπαπαβῖιβ. Βεΐογε Ὠϊπι, δπα θεν ἴῃ (Π6 ΒδΤΏ6 ΘΟΠΙΌΓΥ, 
ἘΛαβοΡῖυ5 ΡῈ} 15Π64 δὴ οὐϊοη ὈΥ 1Π6 σοτηπηδληά οὗἩ (οῃϑδίδηζπο. [ἢ ἴδε ἐλέγα σομίυγΥ, (ΠοΓῸ 
ὝΟΓΟ ποῖ 655 ἴῃδη ἴῆγοο Οτσθοκ οὐἀϊτίοπβ ὈΥ Οτίζοη, Ηοβυσλ 5, δηὰ Ἰυοϊαπυ8. [ἢ τῃ6 
βεροπα σοηΐυτΥ, δθουΐ [Π6 γοδῦ 170, ἀρροδγοὰ {π8 7) ἑαξεδεαγοπ οἵ Ταιίδη, οοηϊαϊπίηρ ποὶ πα 
ψγοΪο οὗἩ Π6 Νὸνν Τοβίδπιθηξ, θὰ ἃ ΠΑΤΙΠΟΩΥ οὗὨ τπ6 ἴουγ Οοβροὶβ.Ύ. Απὰ ἴῃ ἐδ6 βϑπηθ 
ΠΟΠΛΌΤΥ 6 Πᾶνα 8Π ΘΧΡΓΟ85 ἄρροδὶ οὗ Τογίι ] δὴ ἴο [6 αν λεπέξοιη στάσμπι οἵ δι. Ῥαυ], 
ὙΠΙΟΉ, μοίμοῦ ἰ πηθᾶπβ ἔπ αὐέδοσγαρὴ οὗἩ ἴμε Αροβῖϊθ, οὔυ. δὴ διυίποηῖὶο ΘΟΡΥῪ οὗ ἰΐ, 15, οὗ 
1.56}, ἃ ἀθεϊδῖνο ῥσγοοῦ οἵ ἃ ατροὶς οτζίπαὶ. Αμραΐῃ, ἰὴ [Π6 βαῖηθ δσϑῃξισυ, Ὀοέοτγο οἰἴποσ Τοτ- 
τυ] ἢ οὐ Ταῖδπ, τγο μᾶνο, α. υ. 127, ἴῃ 86 Αροϑβίοϊϊοοη οὗ ΜαγοἊοίοη, Ὡς, του ἢ ποῖ 8η 
απἰλεπέϊσιπι, Οτδθουτη, ττᾶ8 ΟΥφοῦτη. 

“ Τὸ {πΠ6 ονϊάοπος ἔγουῃ ἔπη Οτοοῖς οαἀϊίομβ οὗ ἴπ6 Νὸνν Ταβίδτηθης πῃ ἴΠπ6 βοοοπα, {πϊγά, 
δΔηά ἔοιιγί ἢ σθηϊυγιοβ, απα Τογίυ} 18 η᾿8 τοβεϊ τ οΩΥ, τα τηδὺ δά ἔπε Ἰδησιασο οὗἩἨἁ 1Πο86 Οτθοκ 
ΘΟΟ 65:85: 1 08] τσ εἰησβ ψ ]οἢ ποτ τοῖ δαπηείοα ἱπίο ἴΠ6 βδογοὰ Ἴϑποῦ, θυῖ σσοσο, ἔῸΥ {Π6 
τιοβὲ ραγῖ, οὗ ρυϊτηϊεἶνο δπεαυΥ ; --οῦὶ πιθαη ἴῃ6 ΑΡροβεἝοβ᾽ Οτγροά, ἴπὸ 1,ετῖοσ οὔ ΑΡραγυς ἴο 
ΟἸὨ τ βῆ, απ ἴπὸ Αὔϑνοσ ἴο ἰτ ; {πΠ6 Γ1ταγρίος οὗ 8:1. Ψ}4π|65, 581. 9.0, δπὰ ὅ8ι:. Ῥεοῖογ ; {Π6 
ΕἸ ΡΊ 5116 οὐ δ8ι. δὼ] ἴο ἔπο 1,δοά!σραμβ; ἴῃ6 ΑΡοβίο!!οδὶ (οπειειξυξίοπε, ἄς. ὙΤῆοδα που]ά 
ΠΟΥΟΓ αν θη τυγ ἴθ ἴῃ ΟὝοοκ, 1 τΠς ἀροβίο!ςα] τυυιτηρ5 πδαὰ ἠοΐ Ὀδοη ρ Ὁ] }5ῃ6ὰ ἴῃ (ἢ6 
βδῖη6 ἰδηριιαρσο.᾽" (οϑβίβοτιρι το Ν)παϊςαιίοη οὗ 1 ΨΦοἢη ν. 7. ὑῃ. 182---1 85.) 

1, ἀβιϊγ, ἐη6 ἰδησιαρα αἰνὰ βίγ]ε οὔ ἔπε Νενν Τοβίαπιθης ἃγὸ βιιοῖ 85 δῇογά 1παϊσρυιδθ]ο 
Ῥτοοῦ οὗ 115 δυῖ πο ΟὟ δῷ δὴ δηϊθηῖ γ ]πη6, δη, ΘΟΠΒΘα ΘΠ, {πᾶὶ ᾿ς τγὰ5 οὐ κί πα! }γ 
νυϊτίοη ᾿ῃ τοῖς. Οοἡ 1}}8 τορίὶς σοτῆραγο Ψψοϊυσηθ [. ρρ. 89---92. 

Οη 4}} {π686 ρστουπάπ, να σοποϊυάδ ψ ἢ (Π6 Ἰραγηθαὰ υυτ ἴθ γβ ΔΙ τοδαυ οἰΐοά, (αὶ Οσοοκ τγᾶβ 
Δηὰ 18 6 οτ σίπαὶ ἰδυρσύαρσο οὗ ἔπ Νὸν Τοβίδυηθηῖ, δῃἀ, σομβθη πη γ, [Πδὲ πο 15. ΠῸ ον]- 
ἄδποα τυ βδίθνθγ ἴο Βυρροτί (π6 Προ 6515 ἔπδϊ ἴὲ 15 ἃ ἰγδῃβδιδιϊοη ἔγοπι 8 ἰοβὲ 1,δὲϊῃ οτ κί Π 8]. 

49. Αὐρυϑιῖ ῬΕΕΙΡΡΕᾺΙ ΟΥ68. ὅδογα, 46 β'δοῦῖ (οά!οἿ8 ραγε ἴοπο, δα ἰοη- 
108 γα Γ118, ΠΠΡ18 ΟΥΙΡΊΠ Δ] 1118 οὐ 1ΠΡαΐδ ραγιαΐο ἐοπίϊατη ; πθόποη δ] αβάθιῃ 
ΤΡ 5] οη6 ἴῃ Ἰἰηραδθ τοί 8 ἀηΐνοσδὶ, ἀ6 Νίαβογα οὐ Κδθρθαϊα, ΤαἸπλάδ οἱ 
ΑἸσογαθο. γοβάφ, 1670, 1688, 1702, 1721. ϑγο. Τἡρβῖο, 1712. 8νο. 
ΑἸΙΟΤΓΗ͂Ι, 1751. ϑνο. ΑἾδβο ἰη {π6 βοοοῃᾶ νοϊυτηο οὗ [π6 οοἸ]οοῦνα οαἀϊζίοη οὗ 
ἢ15 ῬΆΙΟΙορΊολὶ Ὑ οὐκβ, ρα Ὁ]18Πῃ64 αἱ {Πγθομῦ ἴῃ 1704. 4ϊο. 

ὅ0. Νουγνοδυχ ἘΠΟ] ΑΙ ΓΟ ΒΒο ΘΠ 8 8} 1 ὈσΙρίηθ, οἱ 16 Ῥεοπίαδίθπαια 465 88- 
ΤΑ 181η8, ῬΔΓ υἡ Βόϊιρίουχ Βέόηῤάϊοίίη ἀδ 1ὰ Οοηρτορδίϊοη 46 ϑαϊηΐ- δυΣ 
[όχι Μαυτίοα ΡΟΝΟΕΊ.] Ῥαγίβ, 1760. ϑνο. 

81. Βδοπογοιθβ ΟὐΠαυ68 οἱ Η]Ἰ βίου 68 βὰν 16 Τοχίθ αστθο ἀ68 ΕὐνδῃρΊ 68. 
ῬὰΡ ΑἸθοτῦ Ειπιπετ. (Οοπᾶνο, 1882. 8γο. 

δ2. 1, ΕἸοπαδ αἱ Πανὶ ; οββία, ᾿Απ οἱ ὰ οα Αὐἱογὰ 61 Ῥυπίὶ Ὑ ΌΟΑΙΣ 
Π6] Τεβίο ΕὌγθο, αϊπιοβίταῖδ 6 αἰ 8688. ΡῈ Ἰρρο] το ΠΌΒΕΙΙΝΙ. Βο]ορηδ, 
1828. ϑνο. ἰβροβία 46] πηβάθβὶ πο ἃ] βίρῃ. Αρδῖβ 1μαἱρὶ ΟΠ γΊηΐ, σοβραβίΐο 
81} ΑΠΠΟμΙ ἃ δα δυίϊονιὰ ἀεὶ Ῥυαπι  οο411, ΒοΙορμα, 1824. 8νο. 

ΤΏοβο ἔνο ρυδ]οδίίοης ἀοίδηα {π6 δηι αν δηὰ δυιῃοσν οὐ [6 ΜαΞοτοιϊὶς Ψοντοὶ 
Ῥοΐπιβ, αραϊηβϑὶ τπ6 οβ]θοιϊίοηβ οὗἨἁ Μαβοϊεί, Ηουδίραπε, ἀπὰ οἴμες Ἡδργαϊβέβ.Ό (Φουγηαὶ ἀος 
ϑανδηβ ρου 1825, ρ. 384.) 

δ8. Ὅς 14 Ιλεἰόταίιτε 465 ΗΠ Ὀχουχ, οὐ 468 Πἰντοβ Θαϊηΐβ οοηβὶ ἀόχέβ βοὺβ 
16 δρρογί 408 Βοαυϊόβ [εςόγαϊγοβ. Ῥὰγ Φ. Β. δάυαῦξβ. Ῥαδγὶβ, 1825. ὅνο. 

δ4. ΦΦοκπηῖ8 Ναροιμαςοηὶ ΚΘΟΗΖΡΕΚ [π50Π ΠῚ Ὁ Π68 ΘΟ ρ ΣΙ βύϊο5. πα] δὰ- 
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ἀϊέογαπι βιιογαπι δοοοιητηοάαία. ῬΆΓΒ Ργΐηδ, Μοραῃπίϊε, 1790. ῬΔΓΒ βϑδουηάδ, 
Μοριυπεῖα, 1792. 8νο. 

 δὅ. Οοπιηθδηίδίο 46 Εὐπίθυβ Ηἰβίοσϊς Υ᾽ εἰοσῖβ Ταβίδπμθημ δα αι Ββ᾽τηδ: 
ληϊορτὸ βουυϑίβ, δυούοσα Φόβορῃο Μαγίίπο Αὐρυβίίπο ΒΟΗΟΙ.Ζ. Βοηηδ, 
1880. 4ϊο. 

ὅ6. Α. Β. ΘΡΙΤΖΝΕΕΙ (ΟὐτἸητηοηΐαίο ῬΒΙ]οΙορίοα ἀ6 Ῥαγθηιμαϑὶ ἢ ΓΑΡτὶδ 
ΘδΟΥΊΒ. Υ οἰθγῖβ οὐ Νουὶ Τϑβίδιηθηϊ. 1081, 1778. 121η0. 

517. Α.Β. ΒΡΙΤΖΝΕΕΙ ὙΙΠαϊοῖς ΟΥΡΊΠ18 οἱ Αποίογι 818 Ὠινπο Ῥαποῖίο- 
Τυσα γοοδ πὶ οὗ Αοοθηΐασμι ἴῃ 11 ΓΒ Β80 718 Ὑ οἰθσῚβΒ Τοβίδιμθμι. [210 8186, 
1791. 8νο. 

ὅ8. Ἡϊ!βίοῖγο για ἀὰ ψΊουχ Τοβίαπηθπί. Ῥδγ 16 Ῥὲσθε ΞΙ͂μΟΝν, ῬΆΓΊδ, 
1678. 4ῖτο. Αἰπδίογσάδμ, 1680.0 Εοίίογάδπηι,, 1685. 4ο. ἘΒοδβὶ δαἀϊίοῃ. 

ΤΏς ἤγδὶ βἀϊοπ τγ88 βυρργοββθὰ Ὀζ ἔα ἱπῆυφηςο οὗ τ1π6 9681} ]6 ΤΟ] ον ; 1 15 ΥΟΥῪ 1ἴῃ- 
ἕοσίον ἴο τῆς βυθδοηιθηξ ἐπ ρυ ββ, Οἢ8. 

ὅ9. Ἡ:βίοῖγο Οτασθ ἀὰ Τοχία ἀαὰ Νουνοδυ Τοβίδηοπί; οὗ 1 η ἀἰΔ0}1 
Ϊὰα γότγιυέ 468 Αοίθβ, Βὰγ 1684116]8 16 Εδσίοη Ομ γόθηπο οϑὺ οπαύθ. Ῥὰγ 16 
Ῥόχο ΒῚμοΟΝν. Ἐοίίογάβδη, 1689. 4ῖο. 

60. Η!ϑίοῖγαε τ χα 468 ψογβίοπβ ἀὰ Νουγνοδι Τοβίαμποπέ, οἣ 1 Ὸπ ῥαϊξ 
ΘΟΠΠΟΙ ΓΘ 486] ἃ ἐἰό 1᾿᾿ϑαρα 46 ]ὰ Ἰδοΐαγα 468 [ἄνσγοβ δ'δογέβθ ἀη8 168 ρυὶποὶ- 
Ρ4168 ἔρ] 1868 ἀὰ ποπθ. Ῥὰγ ἰα Ῥὸσθ δῖμῸν. Βοίίζογάδμπ, 1690. 4ϊο. 

61. Νουγνο]οβ Πιβδοσίδ! 0ὴ8 δὺν 16 Τοχίρ οἱ 1605 ψοσβίουβ ἀπθπ Νουνθδα 
Τοβίδιηθηί. Ῥὰγ 16 Ῥᾶσο δῖ μον. Ἐοίίογάδῃ, 1695. 410. 

ΑΙ] τ1η6 ψοτία οἵ δίμον διπίοη ἃγὸ ομαγδοίοσιβθα Ὀγ στοδῖ ἰσασηὶπρ δηἀ σοβοαγοῆ, “ΤΠς 
οὐ εἰοΐδτα οὗ ἴπ6 ΒΙ10]6 Ὀεΐῃρ δὲ ἴπαῖ {ἰπηο 1658 υπαοτγϑίοοα (ἤδη δὲ ργεβθηΐ, ἴΠ:6 σαϑθάσγο 8 
νὨ ἢ τοσα ἰηβεϊτυϊοὰ Ὀγ δηοη βοοη ἰηνοϊνοά ὮΙπὶ 1η ΘΟὨ ΓΟΥΟΓΞΥ, 88. νγὲ}]} τ ἢ Ῥτοίοβίδηςξ 88 
ψι} οι δ τυϊῖοτβ, ρδγ συ ασὶν 1} 18 ἰδοῦ; ἴο ψἤοτῃ δ6 ρανὰ στοαὶ οθθῃος ὕγ {Π6 
Ρτοίδσοηςο νι Βιος ΠῸ βῃονοά το ἴῃ Ηορτγον δηὰ Οτρεῖὶς ἰοχίβ οὗ ἰπ6 ΒΡ]. ἀρονς ἴμπαὶ σ οἢ 
15 τοβατάρα δὲ 186 οτβοὶα οὗ ἴδ6 οἔυτοι οὗὨ Βοτης, --- ἴΠ6 1,δἰη Ψυϊσαίθ. “Ὑπουρ 1 ψου]ά 
ποῖ θ6 δηβγοσαῦΐο ἔῸΣ ΟΥΟΓΥ ΟΡ ΠΟΙ (88 γ8 ΒΡ. ΔΊαγβ") δάνδαηπορά Ὁ. δίτηοῃ, 1 τῇδῪ νϑηζ 6 
ἴο δεβοσί ἐπδῖ 1 σοῃίδι 8 υϑγὺ ν᾽ υδθἷε Ἰποσιηδίοη ἴῃ τοζαγὰ ἴὸ {Π6 ογιτἰοῖβπὴ Ροιἢ οὗὨ τῃς 
Ἡοῦτονν ΒΙΡ]6 δπὰ οὗ {πὸ Οτθοῖὶς Τοβίδημθης." (1,θεΐυγοι, ρατί '. Ρ. 52.) ΜΝ αἰσθλιβ Πα5 
εἰνεη δη δοοοιπὶ οὗ ἴπ6 νατγίοιιβ δι ῖμουβ 0 αἰίδοκεα ϑίτηοῃ, ἴῃ ῃἷ8 ΒΙ᾽]: οἴποοα ΤἬὨθο]ορίοα 
Βδεϊαοῖδ, νοὶ. ἰν. ρῃ. 250---259θ. Τῇ Ηἰπβἰοῖγε Ουηια ἀὰ Ψιουχ Τοβίδιημοηϊ ν88 ἰγαῃϑϊδιοα 
ἰηίο Επρ  ἰδἢ “ὈΥ 6 Ῥότβου οὗ αὐ δ] γ," δηὰ ρῃ ]16:6ἀ δὲ ᾿οηάοι ἴῃ 1682. 41οθ. ΤῊε ἴγδῃ8- 
Ἰδιϊίοπ δϑουπά5 ψ1ε ζ4}]Δοϊδῖηβ 1η ΘΥΘΓΥ ρδ,6. 

62. Ζομαπηΐβ ΒΙΜΟΝῚΒ ΑἸ] γ81}8 οἵ ΕἸΧΡ]Ἰοδίο 1,δοὐ]οπυτα ΜΙ ΔΒογΘ ΒΙ ΘΆΤ ΠΣ 
ἸΚοιίθδη οἱ Κασδη Ψ αϊρο ἀϊοίδγαπμι, δ Τογτηᾶ, αυϑ 1116 ἴῃ β86ΓῸ ἰἜχὲα οχίδηΐ, 
ογάϊπο δἱρμαροίῖοο ἀϊροβία, ἘΔΙΠο ἰογα. Πα, 1828. ὅνο. 

68.  όοΚβτπ (δομαηη 8) 6 ἩθΡταὶβηη]8 Νονὶ Ταδβίδιηθη (τη πιθπίδγ 18. 
ἙΔιάϊς ποιίβαπα ἰπβίγυχις Φοθδηπ68 ΕὙΙ οσουβ ΕἼΒΟμθσυβ. []ρδβῖς, 1778. 
8γ0. 

64. Αη Εχϑδηιϊπαίίοη οὗ ἴδ. Απίδπί ΟΥ̓ ΒΟΡΤΆΡΗΥ οὗ 1Π6 “6ν8, δπὰ [ῃ8 
Οτϊρίμαὶ δία οὔ πο Ταοχὶ οὗ {86 Ηοθῦτεν Β18]16. Ῥατὶ 1. Απ Ἱπασϊτυ 
Ἰηΐο {π6 Οτὶρίπ οὐ ΑἹρμαρθεῖοαὶ τι ηρ. ΒΥ {86 ον. Τὶ αι, }).}. 
Ιοπάοῃ, 1888, τογαὶ 8γο. 

Τῆς ἀοεῖσῃ οἵ 1π|5 οἸαρογαία ἐγθαιίβα ἰ5 ἰο βίου (πὶ ΑἸρῃδθοῖῖς ψτιτηρ τ᾽88 ἃ ἀϊνίηο 
τουοϊδιίοῃ, σίνθη Ὁ 8 τροβὶ γοῦν ρΌΓΡΟΞΚΟ. ΕοΥ 8η οι πηο οὗ ἴ6 ποῖα δπὰ δυρβρυποηῖβ 

ὈΥ πίοι ΠῈ μᾶ5 6Θβι 8} 15η6α 8 ροϊπί, 566 ἔπ. Βτιο88 Μαραζίηθ ἴον δηπάγυ, 1836, ΡΡ. 

64, 695. 

65. Βιίδπὶ ὙΤΑΆΊΤΟΝΙ ἴῃ ΒΙΌ]16 Ῥοϊγρ]οϊία ῬτοΟΙοροπθπα. Ῥγεΐαϊιβ δϑβῦ 
7. Α. Ῥαῖϊο, Ργοῖ 1ληρ. ΗΘΡ. Ογά. 1ρ812, 1777. 8νο. 

66. Βτϊαπὶ ὙΥ αϊίοπὶ 5... ἴῃ ΒΙΌ114 Ῥοϊγρ)οίίᾳ Ῥγοϊθροσιθηα ϑ'ροο}18 
τορορπουϊί, Παιμϊαπίβαιθ οἱ νϑγ γα πὶ Νοῦβ βυδ8 ᾿τηπϊδουϊί, ΕὙΔΠΟΙ βου 5 

οὅ 
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ὙΒΑΝΟΗΑΜ, Α-Μ. 5. Ε. 5. ΟἸἹονοϊδηάϊς Ασοβιἀϊδοοπαβ. (ὐδη δ τῖρΊς, 
ΓΥ̓ΡῚΒ δ6 Β ΠΡ. 8 ΔοΔάθη}1ο18, 1828. 2 τομιἷβ ϑνο. 

ΤΠ νϑγιοῖυ, δοσυγαου, δπα οχίθῃξ οὗἉ ἱπίογιηδιίϊου οοπίδϊ πο ἴῃ Βίβμορ ἯΥ Αἰ οῃ 5 δροοίαὶ 
Ῥγοϊεφοπηθηδ ἴο ἢὶς οἀϊτίοη οὗἩ ἴῃς Ῥοϊγρίοις ΒΙυ]α, πανα σοπουττοὰ ἰο σίνα 1 ἃ ΠΙρῊ ρῥ͵αςςα 
ΔΙΏΟΠ βίβπήατγα στὶς 6] ννοσκ8 οἡ ἴΠ 6 βδογρὰ ἴοχῖ. [Ι͂Ιἢ {πὸ Ἰοπρ ᾿πίογναὶ παὶ δ οἰδρβοὰ 
δ'ποα ἴπ6 ἤγδῖ δρρϑάγαποο οὗ {πα σσουῖς ἴῃ 1657, τηϑν ἰορὶς8 πᾶν ὕδβ δοηίγονοσίθα, δὰ 
τυςἢ δαάϊεἰοηαὶ Πἰσηῖ πα5 Ὀθθη [Πγοσγη οἡ 41} {πὸ βυ )οςί5 ἀϊβοιυΞβοα ἴῃ ΒΊ5οΡ Ν᾽ δ] ἴοπ᾽ 5 Ῥτο- 
Ἰεχοπίθηδ ὈΥ [Π6 τ ϑθαγο 68 οὗἁ νδγίουβ ἰδδγηθά θη, (8 Ῥγοίδσδου 1)6{}γ6᾽5 οεΐανο οὐϊιίου μά 
Ῥεοοῖηθ Θχιγοπιο  Υ βοαῦοθ, Μσ. Ατοπάοδοου τδηρμαπι οοηξογγθά πο 51|8}} οὔ] ζατοπ οα 01Ὁ- 
11σα] βευάφηι5 ὈῪ ργοβοηηρς ἴο ἴθ τὰ ἃ μον οἀϊτίοη οὗ {πΠ6 Ῥτοϊοβοπιθπα. [ὲ 15 Ἄχεσυϊρὰ οἡ ἴπε 
ον πα ρδη : -- ΤΏ τοχί οὗ ὙΝδ]ῖοη 85 ὕθϑὴ δοουγαίοὶυ ρῥγϊηϊοά, δῃὰ ἴπο ρυποίυδίϊοπ 
διηθπάρα δπά ἱπιρτονεά, απ ὰ οστοῦβ ἴῃ ΠΌΠΊΡΟΥΒ ἤανο θΘΘη ΘΑΓο ἢ] Υ σογγοοῖθα, ὍὙΠα οὐβεγνα- 
τἰοπϑ το Παῖπα Πδὰ οοἸ]]οοιοα τη {Π6 ργοίδοο ἴο ἢΪ5 οἀϊπίοπ, ποὶ ἴῃ ἴμ6 ἰγθϑὲ ροϑβϑδοϊδ]ε οσγάϑζ, 
ἃτὸ ἤογα ἰηδογίοα ἴῃ {Π6 ποῖοθα, ὑπάογ ἴΠ6 τορος ἴο τ Ὡϊο ἢ [ΠΟῪ τοίεσγο ; δηὰ στ ἢ (Πθπὶ ΜΙτ. 
ΣΉ ρ άτ [88 ἰηβοτίοα νοσῪ πυπογουβ Ορβογνδίιοηβ οὗ δὶ8 ονη, δχρίϑιηϊης, σοῃβττηῖηρ, 
ΟΥ σογγροῖϊῃρς ἴπ6 ἰοχὶ οὗ Ῥαϊτοη, τσ ἀγὸ ἀογινοα ἔγοτι {Π6 Ὀδδὲ στ ἴσα] βου γοθβ, ὕὈο 
δηϊὶοηὶ δηὰ τηοάοτγη, ὈοΞι 65 τοίογοησο8 ἴο {πὸ ὑοβὶ ἩσΙογ5 το πᾶνο ἰτγοαϊθα οἡ 5ϑοσζοά οἽὐὶ- 
εἶβηη. Μάδηγ ογίτἰοδὶ σδῆοπβ οὗ ἮΝ εἰβίοϊη, ΗἩουθὶ χαηῖ, δηὰ οἴου οἀϊοτβ οὔθ ΗοΪγ 8.γὶρ- 
ἴυτοβ, {Π6 γα Ὑ δηὰ Πἰμχῇ ρῥτῖςα οὗἩ ψῇοβο πουτῖςβ μἷδος ἴπθτὶ Ρασοπὰ ἰΠ6 τοδοῖ οὗἩἨ οσάϊπασγ 
βί ἀοηῖ8, ἀτα μοτ ἱπβογῖιθα ; πὰ ψἤθγο ραγίϊουϊαγ βυδ]θοῖβ τοηυἱτοά ἃ ΠΊΟΓΘῈ σορίοιβ αἶβοι5- 
βίοῃ, Μγ. δ σδηρίαπι Π65 ἰγοδιοὰ [ἤθη δὲ Ἰθησίῃ δἱ ἴῃ6 οηὰ οὐἁὨ θδοῖ! ομαρίοσ, ἢ δχοιγβυ8, 
αἴτοσ 1π6 ρίδη δαἀορίοὰ Ὦγ Ηφογπα ἴῃ ἢ15 δατηΐγδυ]ο οἀϊτίοη οὐὗὨἨ ΨΊγρὶ!. Απιοηρ {Π6 5βυδ)εςῖς 
ἴπς9 σορίουο ᾿Πυβίγαϊοὰ τὸ τηδὺ δηυτηογαία ἦπο ἀἰβαυ κ᾽ τος οὐ ἴῃ6 ϑαυδτο ϑδιηδγιίδῃ 
ΟΠατγδοίογβ, [πΠ6 Αποσυλ οὗ ἴπ6  ονοὶ Ῥοϊηῖβ, ἴῃ. Μαῖγος 1, θοςοπἶ5, "1 ΠΠ Ν΄ (Π6 ῥυϊποῖραὶ 
Μαπιιβοτρίβ οὗ ἴ[η6 Νανν Ταβίαπηθηΐ, μασι ου ασὶν ἴπ6 Οοάοχ ΑἸοχαηάγιπιιβ, ϑατίοιις Εδαά- 
ἰηχ8, (6 δϑερίυαρίηις Μεγβίοη, Απίϊθηϊ δια Μοάογη 1, τίη Ψογβίοπβ οὐ ἴπ6 ϑογιρίυγο, (Π6 
δαιηδγιίδης δηὰ ἴῃς ϑαπιδιιΐδη Ῥοηϊδίθιιοῃ, {πὸ Ομδϊάθο Ῥδυδρῆγηβος δπὰ {ποῖ ἴὕ565, Εαϊ- 
«ἰοηβ οὗ ἴπῸ ϑγτγιδο ψογβίουβ, [πΠ6 ἀρστοοιηθηῖ θοίσψοοῃ (6 Ηροῦτον δα Ασαρὶς ἀϊδ]οοῖς, δπὰ 
186 Ῥογβξὶς Ψεγβιοηβ. 
Ἑδο- 5 πὶ} 65 οὗὨ εἱσῆϊ οὗ ἴπΠ6 Μ 55. οὗὨ ἙοὨϊοῦ ποῖς ὅτ ρῃτγοῆβχοᾶ; δπὰ ἴπ ἴπ6 οουγϑα οὗ {π6 

ποτῖκ [Πότ ἄγ ᾿ἰπβοσίθα ἰρῆαροῖβ οὗ {πῸ ῥσϊποῖραὶ πιοάσγῃ ᾿δηριδροβ; νἱΣ. ἤορτον απὰ 
Ομα]άθο, ἢν ΤΠ 6 τα ὈΪ ποδὶ Ἰοϊίογβ, [Π6 ϑαυγηατιίαη, ϑγυγίδο, τ ἢ (ἢ Νοδίοσίδη δηὰ δῃιθηίς 
Ἐπιγδηροῖο ἰοϊζοτβ, Αταρθῖς, Ῥοσγβὶς, ΕἸ] ορῖς, Ατιηρηΐδη, (ορίϊς ον Εσγριίδη, ΠΠΙγτῖαπ, Π α]- 
τηδίϊδη, σοογρίδι,, πὰ Οοίῃίο : τορεῖμοῦ ψ] ἃ βροοϊπηοη οὗ Ομΐηοβα σὨβγδοίουβ, δη [80] 65 
οὔ τς ἀμῖθ5 οὗ ([π6 ρτιποῖραὶ τηοάογῃ νϑυβῖοῃβ οὗ {πὸ βου ρμἔυγαβ. 

Τῆθ ψοτκ 15 θοδ ΠΥ οχθουϊοὰ δἱ ἐΠ6 ὄχροηβο, δηὰ ῥγϑββ, οὗ ἔπ {Ππ᾿νουύβιν οὗὨἨ (δπι- 
Ὀτιάρσο, ὈΥ ψΒοβα πιυπίβοοπος Μτ, Ατομάρθβοου Ὑ γαηρσίδηι νγα8 θπα] θα ἴο οΟβῈσ ἴο ογὶ ἰςαὶ 
βιυιἀοῖ5 οὗἁἨ [6 δοτιρίιγος ἴΠ 6 τοδυ 5 οὗ ἢἷβ ἰοασηοὰ γυβθασοῦοα δὲ 8 ῥσῖςθ, ἴῸγ σῇ ἢ (ΠΟΥ 
ςουϊὰ ποῖ οἴογνσῖβα "6 αἴοτάθρά, ὙὙηδγο 816 ἃ ἔδνν σορὶδβ ου ἷδυρα ρᾶροῖν τυ ἢ! οἢ ἅγα ἃ οἱιοῖς 
ἄαυντο οὗ τνρορταρῃίςαὶ 5111]. 

67. ὙΥΈΤΒΤΕΝΤΙ (ΟΠ ηπὶ8 Φ4600]} ῬτΟΙοροηθηδ δὰ Τρδίδιηθπιὶ ΟὝΣ 
᾿ αἰ οποπὶ 8οσυΓΑ ἰβδι πηϑτη, 6 νϑειβι}ββῖτη15 οοα οἰ θὰ ἄθπιο ργοσυΣ ηἀΆ1 : ἴῃ 
΄υϊθυβ ἀρὶίυν ἀ6 σοὐϊοῖ θὰ πη βου ρ018 ΝΟΥ Τοβίδπηθπί,, ϑοσὶ ροσι θι15 αὐ 
Νονο Τδβίδιμθηϊζο ι18] βαηΐ, νυ βίο θ8 γϑίθυῖθιιβ, θα  ΠἸοπθ18 ῥσΊοσῚ 8, οἱ 
ΟἸαυθ 1ΠΙΘΡΡΡΘ 8; οἵ ργοροπυπίῦ δηϊηδαἀνουβϑίομθϑθ οἱ σϑαςτοηθβ, δὰ 
ΘΧϑΏΘ ἢ ψΑΥΔΓ πὶ ἰοο]οησπὶ Νονὶ Τοβίδιοηϊ. Ατηβίο ράφι, 1790. 4ϊο. 

68. Οβραγὶ8 ζυϑϑι: Π)1Δ] θοο]ορῖα βδογα, ἴθ φυᾶ αὐϊοαυϊα Ρ6Γ ὈΠΙνΘΓΒΌΠΑ 
Νονὶ Τρβϑίδιηθητὶ σοηίοχίιμτῃη ἴῃ ἀροβίο!οἂ οἵ νόοα οἱ ρῆγαβι, ἃ σοιησηθηὶ 
ἸηραδΣ οἱ σγΓαπιπιαίϊοα ηΔ]ορὶδ ἀἰβογοραῖ, πιο μβοάο σοηρτιὰ ἀἰΒροηιαΓ, 86- 
οαυγαία ἀοβηϊξατ, οὖ οπππίατη σ'δοτὶ (οπίοχ β ὁχοιρίογαπι πα υοίίοπβ 1185- 
ἰγχαΐυγ. ΤΊσυτὶ, 1650. 4ϊο. 

“Το Ῥϑου γος οὐΓ [ἰὸ Νὸνν Τοκίδπιοπὶ ἀϊοιίοη, ἴῃ ρσοποτῖαὶ, δγο διταηροῖ ἴῃ {}}58 ὕοῸΚ 
πηάον {πὸ ΤΟ] σις ποιή, νἱζ. Ὠϊδθοῖις Αἰεῖςα, Τοπίςδ, Ὠοτίςα, Ζ οἷϊςα, Βιοροίίοα, Ῥορῖῖςα, 
οἵ ΠΙοῦταϊοα. ΓΉ18 18. ΨΟΥΥ ἱποοηνθπίθηξ; ᾿παβτηυςἢ 58, ἰπ (ἢ Ϊ5 ΥΔΥ, πιϑην ἰΐηρε ΟΥ̓ ἃ Κα 
Κιπὰ ν 1} Ὅς ξορατγαῖοί, ἀπά οἴη ἰγθαϊοά οὐ ἱῃ ἴουτ ἀϊβοτγοηξ ρίαςεβ. Μοτγϑονοσ, [ῃς δι ἔθ ο Σ 
δίιοννα, [ῃδὲ ΠὶΞ Κπον]οῦσε οὐὗΓἩ Οτοοῖς ἀἰά ποῖ οχίοπά Βογοπάὰ ταὶ τγᾶβ σοπηπίοη δὲ }νἷ5 ἔἴτης ; 
ἃ5 ἴπ6 τηθητίοη οὗ ἃ ροείϊς ἀϊαϊοοὶ ονίποοβ, δηά 88 δὴ δχδγηϊπαιίοη οὗ ψῇἤδὲ [ν6 6] ἴπῸ Δτεὶς 
ν1}} ΓΘ ΠΟΥ 5111} τῆοτο ονϊάοπι.Ό Βυϊ 858 ἃ Ἵοϊ]οοίίοῃ οὗ Ὄχδιηρῖοβ, ἢ οἢ ἴῃ ΠΊΒΏΥ Ῥαγῖβ ἷ8 
Ρογίρουγ σοτηρ]εῖα, ἴἢ6 Βοος 15 νΟΥΥ υβοΐι]. [Ιπ σοΐθσοηςο, αἷβο, ἴο ἴης ΗΠ ουταϊβπιβ οὗὨ [ῃ6 
Νοὸν Τοςίδιηοηῖ, {π6 δυῖπον 5 οσοα ἃ τηοάογαϊΐοη τὶς ἀρβογνοα ἴο ὕο ἐπιϊδιοα ὈΥ 1.15 οοτ- 
το ΡΟγατ65." (ποτ᾿ Β Οτεοὶς Ὀταιηπιᾶσς οὔ ἢ. Νον Ταβί. Ρ.13.) 

69. Α ᾽παϊςαίίοη οὗ π6 Αἰ μθη οἱ οὗ τ[π6 Ναγγαϊνοβ σοηϊαϊποά ἰπ 1Π6 
ἤνβι Το ΟἸναρίδυβ οὔ {π6 ἀοβρε]β οὐἁ 8. δίας νν ἀπὰ δὲ. Πμκοὸ, Ὀοὶπρ δὲ 
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Τηνοδβεραξίοι οὗἩ ΟΡ) οοἴοῃβ υτροά Ὀγ [86 Τ]ηἰ ατίδη ἘΠ οΓ5 οὗ ἴπ6 ᾿πωργονϑᾶ 
γογβίοη οὗ {16 Νενν Ταβίδιιθηϊ, νεῖ δὲ ΑΡροπάϊχ οοπίαϊπίηρ διγϊοίαγαϑ οἢ 
1π6 γασγίδίίοπβ θδίνγθθῃ 1816 ἢγβ δῃὰ ἔουγίι ἘΙο.8 οὗἩ ἐπᾶὶ  ΟΚ. ΒΥ ἃ 
Ἰάγτάδη. [9 οι η ΒΕΥΑΝΒ8.} Ἰμοπάοῃ, 1822, 8γο. 

ἴῃ (815 νουῪ ο]αογαίθ ποσὶ, (6 δυϊποηιοῖεν οὐὨἩ Μαῖί. ἴ. δπὰ ἰΐ. δπὰ ΤὰυΚο ἱ, δπὰ ἴϊ. ἀγα 
τηοβὶ 58 ]5ἰβοίοτΥ νἱηἀϊοαϊοὰ ἔσομαι [ἢ 6 οδ)δοίϊοη5 οὗ ἴπ6 Εἀϊίοτβ οὗ {πὸ {Ππ|14γ΄δη Ψογβίοη οὗ 
ἴδ Νενν Τοβίδτηθηΐϊ ; νῃοβο ἀϊδιπροπυουβ δ ογαίλομβ ἴῃ βυσσοϑϑῖτο δὐϊοπδ οὗ {παὶ τσοῦκ ὅτα 
οἐχροβοά ἴῃ 6 Αρροπάήϊχ. 

ΞΕΟΤΙΟΝ ΤΠ. 

ΤΠΕΑΤΙΒῈΒ ΟΝ ΗΕΒΕΕῪ ΡΟΕΤΕΥ. 

1. ἘΧΕΒΟΙΤΑΤΙΟ [ἴῃ Πιαϊθοΐαπλ Ῥοοσίϊοαιη ιν ποσαμλ (ἸΔΙΙΪ πὰ Ὑ᾽ οἴθσιδ 
Τοβίδιηθηίϊ. Αὐοίοτα (θο. Φοῃ. ἃ.  ΌΘΕΙ. ἨἩΘΙπιβίδα!!, 1764. ά4ϊο. 

2. 6 ϑὅδογα Ῥοῦβὶ ἨἩθογογυμι Ῥγωϊθοίϊοποϑβ Ασδάθηγϊος. Αὐσίογτα Βο- 
Ὀαγίο ΓΟΎΤΗ, ΠΌΡΟΓ ΕΡίβοορο ᾿μοπάϊηθηϑὶ. Οχοπὶϊ. 182]. 8νο. 
Το ἤγϑὶ οἀϊοη οὗ Βίσμορ ον 1, δοίυχοβ ἀρροαγρὰ ἰη 1753. Τμαᾶῖ οὗ 182] τηδύ "6 

ςοηδίἀοτοά 858 ἴα Ὀοδί, 885 1 ᾿ποϊυ ἀθβ, μοι ἀος {Π6 δα Πἰἰοηδὶ] ορϑογναίὶοης οὗ Ρσγοῦ, Μ|ςἢ86115, 
τῆς διγίΠο τοπιδγκβ οἵ Ποβοητη  ]οσ, (νμοβο οαϊιίου δρρεοαγοά δὲ 1 οἰ ρβῖο ἴῃ 1815,) ΕἸΌἢ- 
ἴον, δη4 εἶδε. Βρ. [ον δ᾿ 1 οοΐυγες τὸ σορσϊπίεα ἴῃ 186 (Ὠἱτῖγ- ἤτεϊ νοϊυτηο οὗ [50] 1η}}8 
᾿Γμοβδδυσυς Απεαυλδίι . 

8. 1,δοίυγ68 οὐ [86 ϑεαογοᾶ Ῥοοίγῃυ οὗ {86 ἩδΌΓονγΒ : γα ηϑ]δίθα ἔσομαι [Π6 
Τ,λυη οὗ 186 Ετ. ον. Βοδογὶ Τόνίι, Ὁ. Ὁ. ΒΊΒΒΟΡ οὗ Ἰομάοῃ, ὃγ α. (πεὲε- 
ΘΟΕΥ. Τὸ σψΠ]Οἢ ἅγ6 δααρα [Π6 ρΥΠοΙρα] Νοῖδβ οἵ Ῥγοΐθεϑογ Μ|ΊςΟ86115, δπὰ 
Νοῖοθβ ὈΥ {π6 ὙΤΓΔΠΒΙ ΟΣ δπὰ οἴμασβ. Ἰοπάοῃ, 1787. 2 γο]8. ϑνο. 1816. 
2 γοΐΪβ. ϑὅνο. βοοομὰ οἀϊοῃη. 4Χ18ο0, 1889, 1 οὔθ νοϊαπιθ ὅνο. 

4, Ἰιβοΐαγαβ οα ἴπ6 ϑιαογθᾷ Ῥοθίσυ οὗ {π6ὸ Ηθῦγονβ, ὉῪ Βοδογί Τόν ἢ, 
Π.Ὁ. Βίβμορ οὗ Ἰοπάοῃ. Τγαπϑαϊθα ἔγομῃ ὑπ6 οσὶρῖπαὶ 1αἴπ, νυ Νοίθβ, 
ὈΥ Οαἰνίῃ Ε.. ὅτόονε, Α.Μ. Απάονογ [Μαββδομιυββοίίβ), 1829. 8νο. 

«ἴῃ 1815 Ἐοβθησηΐοσ ὑσορατοὰ 4 πὲν οὐἀϊίου οὗ ον ψοσῖς, ἴἰο  Ὡοἢ ἢ δἀὐαοὰ 
ΤΩΔΗΥ͂ Ποίο5 οὗ ᾿ῖ5 ον, δηἀ σοτγγοοίοα {Π6 ΟΥΤΟΙΞ ᾿ηΐο ἢ] ἢ ΜΊςΟἢ46}}5 πδα ἔ8]]Θοη, Βοϑιθ5 
1Π686 ττὶζοῦβ, δὲν δ τω. 720η65, ΕἸΘΏΒογη, Οοβοηΐϊυβ, 6 είῖα, πὰ βοσῶθ οἴπουβ, βίποα {πὰ 
ἔπι οὗ ΜΙςοἢδοὶ 8, σοηιτ θυ ποῖ ἃ 1116 το ἴπα οἰ υςϊἀαιίου οΥ̓͂ (15 δυδὴοςῖ. Ετοπ 4]} 
1Ππ686 διιΐζῃους, ἔδ6 Ατηογίσδηῃ Εαϊῖοσ οὗ {Πϊ8 σοσὶς 85 ϑητισποα ἰδ τ τ να] δυο βο] δοι! ο5. 
Ης [85 4530 δἀἀδὰ ἃ πυροῦ σῇ ποῖοβ, ψῃϊς ἀγα οπτγοὶν οτἱρίπαὶ, Ης [858 ἀϊβρὶαγοὰ 
ἱπ ἴΠπ οχοουϊίοη οὗ [5 ἰαϑὶς τηυοῆ βουπά ἰυάρστηοηι δηὰ τοβοαγοῆ. ΑἸ] Π6 ποῖρθϑ [6 "88 
βοϊοεϊοα δγὸ οὗ βἰουϊπα υά]υς: δηά ἴποβ86 ὑγβὶς ἢ ἀτὸ 186 τϑβ οὗἩ ἢῖ5 οὐνπ ἰηνοδε ζαϊίοη 6χ- 
πῖθδιῖ οὐἱχίμα! ν δηὰ τοϑθάγο, ἡ (Νοῦῖθ Ατρθγζοδη Βονίον, Οοἴοθοσ, 1880. νοὶ. χχχὶ. 
Ῥ. 3575.) 

ὅ. ϑ'ιαοτοα [τογαΐαγο ; σοι ργ βίην ἃ Βανῖον οὗἩ {π6 ῬΙΠΟΙΡ]68 οὗ (ὐοιηροϑβι- 
ἐἰοη Ἰαϊ ἃ ἄονγη ὈΥ {Π6 ἰδία Βοδοῦῦ Τόν, 0). Ὁ. Ἰωογὰ ΒΊΒΠορ οὗἩ Ἰωοπάοῃ, ἴῃ 
ἢ18 Ῥγφ]θο 0η85 δηᾶ [βαῖἢ, ἀπα δὴ δρρ]ϊοδίΐοη οὗ [86 ὈΓΙΠΟΙΡ]68 8ο σουϊονν θᾶ 
ἴο {Π6 1Ππ5ἰγαϊίοη οὗὁἩ [πὸ Ναιν ΤΙ δοίδιηδηΐ : ἴῃ ἃ βουῖοβ οὗ Οὐ 168] ΟὈΒου νυ Δ] 005 
Οἢ [Π6 Β{Υ]6 δηά δβίγυοίατα οὗ (πᾶΐ ϑδαογθαὰ νοϊαμμθ. ΒΥ [86 Εἰ. ἴξον. Φοϊιὴ 
7ΕΒΒ, Ὁ. Ὁ. ΒΙΊβμορ οὗ Τὐπιογίοῖ. Τομάοηῃ, 1820. ϑνο. δοοοηά ΕΠ οΉ, 6οΓ- 
τοοίρα. 1828. ὅνο. 

Απ δηδὶ υβῖβ οὗ ἴΠ6 ϑυβίθι ἀδυθϊορθα ἴῃ {18 δἀπιιγϑῦϊα ποῦς μ85 αἰγοδάν Ὀθοη σίνθη ἴῃ 
Νοϊ. 11. Ργη. 498---515. 

6. Τδοίϊοα ὅδογα: δὴ Αἰϊαπιρί ἴο ἄθνθὶορο, δηά ἴο ὀχ ἰδ το {πΠ6 ογϑ, ὈΥ 
ΤΆ ΑὙγαπροιηθηΐβ, ἃ σόπογαὶ 16 οἵ ΟὐἸμροβι τοι ργαν δι] πρ ἴῃ {86 
ΗοΪγ ϑδοχγιρίαγοβ. ΒΥ. Ὑδομπιαβ ΒΟΥ, Δ. Μ. Ἰμοπάοῃ, 1824. 4ϊο. 

Αη ἱηροπίοιιβ αἰἰοτηρέ ἴο οχίοπὰ ἴο {ΠπῸ6 δρ βίο δε τσ ηρσα οὗ {πὸ Νενν Τοβίδτηοης (ἢ 6 
Ῥτὶηοῖρ]68 οὗ σοτηροκί(ϊοη 50 δυὶϊν 1] υδίγαϊοά Ὀγ Βίβῃορ Ζ6Ὁ0. Ὅῆδ ψνουκ σοηϑςφ!δῖ5 οὐ ἴο 
Ρϑτίβ.: {Π6 ἤτοι οοπίδϊης ἔπ ΠΟοσΌσοαΓΥ ΟΧΡ] πίῃ; δπα τπῸ ϑοοοπαά ΘΟ Γῖ5ο5 ἕουτ οὗἁὨ {πο 
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ερ 8165 διταηροᾶ δὲ Ἰθῃρίῃ ἰῃ Οτοεῖς θά Ἐρ 15} Ἔχαπρ]65. ΕῸΣ βρεεϊπιθῃβ οὗ {μ18 ττοτξ, 
ψ ἢ ἀρρτορτγίαῖο Οὐβογυδίίοηβ, βοα ἔῃ Βυιεἰδὴ Εδνῖεν, νοὶ]. χχὶϊ ΡΡ. 176---1 85. 

7. ὅ. α. ΕἸΟΒΗΟῈΝ Οὐοτηοηΐδίοηοβ ἄθ Ῥγορμοίιοα Ῥοῦβι. 1άρβίω, 1828. 
4ϊο. 

8. Αἡ Εββαυ οὐ Ηθῦγον Ῥοθίγῃγ, Απθθηΐ δμά Μοάογῃ. ΒΥ ῬὮ1)Ρ ΒΆΒΟΗΙ, 
11,.,,Ὡ. Ἰωοπάοῃ, 1824. 8νο. 

9. Το ϑρισὶῦ οὔ Ηθῦγον Ῥοθίσυ. Βγ. α. Ηξερεκ. ὙΤνγδπβίδίθα ἔγομι 
186 ἀὀτθαη. Βγυ ὅϑιηθβ ΜΆΑΒβΗ, Βυ)ηηρίοη [Νονν 9 γβ6γ}, 1888. 2 νοἱβ. 
Ἰ2τηο. 

10. Το Ῥορϑίγγ οὔ [86 Ῥοηίδίθυοιβ. Βγ 186 Βου. Φόμβῃ Ἡοθδαγί ΟΑΌΝΤΕΚ, 
Β.. ]Ιοπάοῃ, 1889. 2. νοἱ]β. 8ὅνο.- 

[ἡ τη ῖβ ψτοσῖκ δὴ ὀχροβίζϊοη '5 ρσίνθη οὗ ἴδ ροείῖοαὶ ροσιϊομβ οὔ {πὸ Ῥεπέδίθυςϊ, {πὸ ἱπίοπὲ 
οὗ νη ϊοἢ 18 οχϑιηϊηθά δπὰ οχρ᾽αἰηθα, ὨΠου] 65 ἀγο αδἰϊοπιρίοα ἴο Ὀ6 οἰραγοά, δῃὰ μρεγ- 
ῬΙοχ τἰθ5 ἀητανο]]οὰ : (Π6 ρΡοοεϊςα] βιγυοίωτα ΟΥ̓ ἐπα σοτηροβιτίοι 15 Ἔχῃϊἱϊοὰ ; 1π6 ῥϑου ἶδγ 
οἰαγδοίοτ δι ῖςϑ οἵ Ηοῦτονν Ῥοείγυ ἀγὸ ἀδῆηδά δπὰ οχοπιρ] ρα ; απὰ ἰξ 15 οἰοαυὶν ρῥγονοά 
ἐμαὶ {πὸ ρμοείσγ οὔ τ ΒΙΡ]6 ἔλγ βυγραβϑος [Πδὶ οὗὁἨ δὴγ υπ᾿ηβρίγοά μυϊάδη Ῥτοάυςιοη. 

ΞΕΟΊΤΙΟΝ ΠΙ. 

ΤΕΒΑΤΙΒΕῈΒ ΟΝ ΤῊΝ ΟΥΟΤΑΤΙΟΝΒ ΒΕΟΜ ΤῊΣ ΟἸὮ ΤΕΒΤΑΜΕΝΈΤΈ ΙΝ ΤῈῈΕῈ ΝΕΎΥ. 

1. Φοάννι8 κυβϑη ῬΆΓΔ]1616 ὅδογα : πος οϑί, οοοόγατῃ  οίου 8 Τ οϑίδι θη] 
οαμὰ 118 αὰῷ 'π Νονο οἰϊδηΐζαγ οοπ) ποῖα (ὐοτηπηοτπογϑίϊο, ΕἸ γαῖοα οἱ ασθορ, 
οαπὶ Νοί8. ΕὙΔΠΘΟΚοΙ, 1688. 1616. 4ῖο. ΑἾ8ο ἰπ {6 οἱρμἢ νοϊυσηθ οὗ 
ἐμα Οὐ οὶ β΄' ουΣ οαϊῖθα Ὁγ ΒΊΒΠΟΡ Ῥδάγβϑοι πα οἴἤοῦβ, πα ϊηὶ, 166Ό, (0110, 
δα ἴῃ {π6 πἰπί γοϊυπιο οὗ Πη6 Ταρτιηῦ οὗἩ δὶ ψοσκ δὖ Ασηβίοσάδῃ, 1698, 
ἴ0]1ο. 

2. Βιέλος αταλλαγης, ἴῃ 4αὰο δΒαοιηᾶυπι νοίθγαπι ΤἬΘΟ]ορόγιπὶ Ηθρτω- 
οΥὔαπὶ ΕΣ ]48 ΔΙ] ραπαὶ, οὐ ΔΙοαοβ ᾿π ογργοίδηαιὶ, οοῃοἸ Ἰδηΐυν Τοοα οχ Υ. 
ἴῃ Ν. Τ΄ δἱοραΐαβ. Αὐυοίοτα ( ] 16] πο ΌΒΕΝΗΒΙΟο. Αὐμηϑιοὶαδμὶ, 17]8. 
4{ο. : 

Τὶς οἰαθοσαίς οσκ ἰ5 ἀϊνιἀθὰ ἰηΐϊο ἔουῦΣ Βοοκβ. Ὑὼμο ἢγβι ἰσοδίϑ οῃ (86 ἴοσιηιἶε οὗ 
αἴης [86 ΟἹὰ Τεεκίβπιεοΐϊ πῃ {π6 Νὸν ; [86 δβεοοπά, οὴ ἴδ πιοάοβ οὗ ηποιδίϊου ; {π6 τῃϊγά, 
οὐ ἴδε πιοίμποάβ οὗ ᾿πιογρτοίδίοῃ δαορίεα ὕγν {π6 Ξδογεὰ ψυϊΐοσβ ; δηὰ {ΠῸ ἔουσγι οἡ 16 
τηοᾶδ οἵ οχρ]δἰπιηρς δηθὰ σϑοοηοι της [Π6 δοοπληρ σοη ΓΔ Ἰς 105 οσσυτγτὶης ἴῃ (Π6 ζοηοδορίοβ. 
δην τνοῦὺ αἰ βήουϊε ραβθαρσοβ ἀγα ἰἰογὸ ὨΔΡΡῚΪγ 1]1υϑιτγαϊοά. ὃ 

ὃ. Ἰπηπηδη16}18. ΠΟΕΕΜΑΝΝΙ ΓΘ Βίγαο ΕΥΔΏΡΘΙΙΟα. ΡΘΓ ἰρβατα δουῖρ- 
ΓὈΓΆΓΌΓΩ ΘΟΠΒΘΗΒΌΠΩ, 1Π ΟΓΆΟ1}}8 ὁχ οί. Ταβίδπηθηΐο ἱη Νονο ΑἸΙοραῦΐβ ἀ6- 
οἰαγαίαβ. ἘΜΙαΙ, οὐϑοσνυδίϊοηῖθα5 Παδίγαν, ὙΊΔΙ Αποίοτβ, οἱ (ομητηθη- 
ταϊϊοηθι Ηἰβίοσίοο- ΤΠ ΘΟ]ορίοδμλ ἀθ τοοία ταϊΐοπο ΑἸ]οραΐδ ἰδία πιο συ Δ ηά , 
Ργρυλ δὶ Τοῦ. (ἀοἀοίγααιβ Ηδροίταδῖοσ. Τυδηρα. 1778--79-81, ἴῃ ΤΠ γρ6 
ψοΪ 265, 4ϊο. 

Ι͂Ὼ 1ῃ}:15. ὙΘΟΥῪ οἱαδοταῖο τψοσὶς, ΘΥΟΣΥ αυοίδειοη ἔτοτῃ ἔη6 ΟἹά Τοβίδιηθης ἴθ (π6 Νον ἷ5 
᾿Ῥυιηϊοα δὲ 1] Ἰοπσῖῃ, βγβὲ 85 εἴϊοὰ γ [6 Ενδηρο} 1818 ἀπά Αροβίϊος, ἴπ θη ἴῃ {πὸ οτὶ ρ᾽ηδὶ 

Ἡοῦτγον,, πὰ ἘπιταΪγ 1π πὸ τνοσάβ οὗὨ ἴπ6 ϑερίυαριπε Οσοθκ Ψεγβίοθ. ΤῊ Ἰθαγπθα δ ΠΟΥ 
1ΠοΠ Θχασηΐηο5 ᾿ἃ ΟῚ σΥΙΠΙ ΑΠγ δηὰ Ποττηθπϑυ σα} γ, δηὰ βποννβ (86 ροτίδος πασιηοὴν 51- 
βἰδεηρς Ὀεΐνοθη ἴΠ6 ΟἹά δὰ Νεινν Τεβίαπιοπε.Ό ἩἨοβτηδηπβ Ποτηοηβίγαιϊο Εὐνδηροίΐοα ἰκς 
ΘΧΙΥΘΙΊΘΙΥ βοᾶγοο, δηα νϑτὺ [{π||6 Κπόνῃ ἴῃ 1ῃ13 σΟῸ ΠΥ. 

4. Τῇ Ῥγορῃθοῖθβ δπά οἴμον Τοχίβ οἱϊθα ἴῃ τπ6 Νονν Τοβίδπιηθηΐ, οοΙ- 
Ραγοὰ νὐτ τη6 ΗΘΌΓΘΝ ΟΥ̓ΡΊΠΑ], δπα ἢ [π6 ϑαρίυδριηΐ νογϑϊοη. Τὸ 
ψΠ ]οἢ ἀγὸ αἀάοα Νοῖθβ ὈΥ ΤΠοιηλβ ΑΝ ΡΟΙ,ΡΗ, Ὁ... Ογχίογά, 1782. 4ϊο. 

ΤῊΪ5 νϑ] υδῦϊο δηὰ θοδυ ΔΙ ΠΥ - οσϊπίθα ἔγαςὶ '5 πον σάτοῖν ἴὸ 8 τηοῖ σττ, δη ἃ οαΪν ἴο 6 
ΡΙΟσυτορῦ ὃἃὲ ϑευεπ ΟΣ εἴρλέ ἐΐπιες ἰὶ5 ΟΥ̓ Ίπαὶ ργῖοθ. Ὅῇα τηοϑὲ πηαϊοτὶαὶ ὈΓ 115 ὀχοο] οι 



ϑϑοί. ΤΥ. ὁ 1.} Τγοαΐϊδε5 οὐ απιεξβογίρίδ. 201] 

οὐλ τς 8 ΟὔὈβοσνδιϊοηβ δῖα ᾿ἰπβογίοα ἴῃ (μὰ ποΐεβ 0 ΟἿΓ οπδρίοσ οὐ (ῃ6 Ομοίδιϊοπα ἔγοτι ἐῃ6 
ΟἹ Τοβίδιηοης ἴὰ [π6 Νον, ἴῃ Ὗο]. 1. ρρΡ. 982 ---829. 

ὅ. Το Μοάᾶε8 οὗ Φυοίαίίοηβ, υβοα ΒΥ [16 Εὐγδηρο] 164] ὙΥ γἰΐοτθ, οσρ]αἰηθὰ 
δηα νἱπαϊοαίοα Ὀγ [86 Βον. τ. Ἡδθηΐγ ΟὟΈἙΝ. 1 μοπάοῃ, 1789. 4ϊο. 

Τῆο ἀσεΐρη οὗ [Π8 οἰαροσγβίε σου ἰ8, 1. Τὸ σοτρασο ἴμ6 αυοίδίϊομβ οὗἩ [πΠ6 Ενδηρο] !ςι5 
τ ἢ οδοἢ οἴμοτ, ἀπὰ τὶ ἴΠ6 ραβ858 565 τοίεγτγοα ἴο ἴῃ τῃ6 ΟἹ Τοβίδιηθηΐῖ, ἰπ οσγάθυ ἴο δ5δοσ- 
14ἴη {Π6 τοδὶ ἀϊβθγοησοβ : ---- 9, Τὸ δοοοιπηξ ἔοτς βιιςἢ αἰ  γοηοο5 : δηὰ ἴο γϑοοηςα ἔπ Ενδη- 
86 }1518 ἢ ἐπα Ῥτορἢοίβ, δπὰ νυ ἱ ἢ οδοῦ οἵδοσ : --- 8ηα, 8. ΤῸ ἐὸν {Π6 ᾿ξ Δρρ]ϊοδίίοη οὗ 
δι ἢ αιοίδεϊοπβ, δὰ παι ΤΠ 6Ὺ ἔᾺ]]Υ ῥσονυο ἴπ6 ροϊπίβ νιοὶ (ΠΟΥ σσογὰ Ὀγουρῆς ἴο 6βίδ Ὁ] 8}. 

6. Α (ΟὐοἸ]]αϊίΐοη οὗ {ῃ6 Φαυοίδιίομβ ἔγοση (6 ΟἹὰ Ταδβίδιηθηϊ ἴῃ 106 Νανν, 
πὶ [86 δαριίυδρίηῖ. [ΒΥ (86 Βδν. Τβοιμαβ ὅσοττ.  ὅνο. 
ΤΠ ἰπηρογίδηξς (ΟΟ]]αδίίοη '5 ᾿πβοσίοἀ ἴῃ δὰ πἰπίῃ δὰ ἔθπί νο]υτηο5 οὗ ἴῃς (τι βιῖδα 

Οὔδοσνοῦ ἴοσ ἴπα γοᾶτς 1810 δηὰ 181]; ψῆοσο ἰἰ 15 βἰ ΊΡΪῪ ἀφβισηαίοαὰ Ὀγ {π6 ἰπλε14}5 οὐ ἴΠ 6 
ὙΘΏΘΓΔΌ]6 δηὰ ᾿ραγηθὰ δυῖποσβ ἤδηθ. Μδῃγυ οὗὨ ἢ}8 ν᾽ υ}80]6 οὐ ἰσαὶ ΟὈϑοσναίοηβ νν}}} ὑ6 
ἔουπα ἴῃ {πὰ ποῖο5 ἴο Ὗο]. 11. ρρ. 282 ---8258. 

Ἴ. Ῥαββδρεβ οἰΐδθα ἔγοτα {π6 ΟἹ]α Τοβίδιμοπίὶ ὈΥ {Π6 τσὶ ῖοῦβ οὗ {86 Νοὸν 
Ταβίδιχθηϊ, σΟΙρΡΑΓΘα 1 {π6 ΟτΥρῖμαὶ ΗἩΘΌγον δπα ὑμ6 δερίυδριηῦ Ὑ ὁΥ- 
βίοῃ. Ασγδηρρα ὈΥ 1Π6 Ψππῖοῦ ΟἸ488 ἴῃ {86 ΤἬΘΟΪΙΟρΊοΔ] αι ΔΓΥ, ΑΠάονοῦ, 
δηὰ ρυ]15Πῃ6α δ {Π61]} τραυοϑϑῦ ὑμᾶσ 1Π6 Φυρογιπίθημάθηοο οὗ Μ. διίυαγί, 
᾿Αϑβοοϊδίε Ῥγοΐδϑϑοῦ οὗ δεαοσεᾶ ζΓἱϊοσαΐασθ. Απάονοῦ, Μαββδομυββοίίβ, 1827. 
4ϊο. 

Ιῃ τπϊ86 Ὀοδιὶι Ϊγ-ρτϊπίοα ρδρῃϊοῖς (πΠ6 αιοίϊδιίοηβ ὃγθ αἰζαηροὰ 'ἰπ 4 ἀϊβοτγοης 
οτάδν ἔτοτι ἴπδὶ δαορίοθα :π Ὗοϊ, 11. ρρ. 282.--828. ΤΠοῖο, ψγὸ πάγος γι πίοὰ ἴπῸ Ηοῦτον, 
δοριυδρίηΐ, ἀπά Οτεεῖς ἰοχίβ οὗ {πὸ Νὸνν Ταεβίδιηοης ἴῃ ἴῃγοθ μᾶζα οὶ σοϊιπιηβ, ἢ 
ἘΞΩρ τσ νογϑίοηβ οὗ οαοὸβ. ἷῖπ πε Απρίο- Απηοσίσδῃ ἰγδοῖ, 1πῸ αιοίδιλοηβ ἃγθ σίνθη ἴῃ 
ἴὮτοα σοϊυτλη5, ἔπιε: ϑορίυδσίηι, Ησοῦτον ἰοχῖ, δπὰ ραββαροβ ἔγοιῃ ἴ6 Νον Ταβίδηηοηΐ, 
ΤΊο Ηδοῦτγον ἰοχῖβ ἀγὸ ἵδκοη, τὶ τ ροϊηΐς, ἔγοπχ ΔΙ! ἢ.46]15᾽5 οαἀϊτίοη, ὑγϊπίοα ἴῃ 1720 ; ποβο 
ἔτοται ἴῃ δερίυερίης νοσβίοῃ δγὸ ἴτοπι Μι. ψαὶργ5 οἀὐϊπίοη δον ἴῃς Νδιίϊσδῃ οχοιορίασ ; δὰ 
[ἢ ο586 ἔγοιῃ ἴῃ6 Νοῖν Τοδίδιηθης δῖ ἴτοπι Ὦγσγ. πδβρρϑβ βεοοηὰ βαἀ!ποῦ. ἜΠ6 ἕοττηυϊε οὗ 
φυοίαιϊοη ἀγο ἱποϊυάραά ἴῃ Ὀγαοϊκοῖθ, ἰὴ ογάον μὲ {Π|6 δΥ̓6 σηδυ σοϑα ν βοῖζο ἴἤθ. ΤΠο 
ἴταςσῖ οομοϊιιὰθ5 νυν τἢ “δὴ Ἰπάροχ οὐἔἁἩἍ Ῥδββαροβ, 'ἰῃὰ τοῦ ἴῃ υτιΐοτβ οὔ ἰῃ6 Νοιν Τοβίδιηθης 
δανο τεΐοστοα ἴο [6 ΟἹ, σιϊπουΐ ἔοττηδ}ν αυοξίηρ 1 : ᾿ 118. 15 δβἰαιθα ἴο Ὀ6 βοϊδοίοα ἔγομῃ 
τ. Κηδρροβ βδοθηϑβϑιιβ [Ὰοοογυπι, δα. ἀρροπάρα ἰο ἷβ δαἀϊίοῃ οὗ ἴῃ. Νονν Τοβίδιηεηί, 
ΤΠ οτο ἀτο ὯΟ Ὠοΐθ8 ἴ0 δοσουπΐ ῸΓ βοπλὶ πη αἰϑοσορδηοΐθβ ἰῇ πα αυοίδιϊοηβ, ΠΟΥ δζὰ πο σῸ 
ΔΏΥ Ὠΐϊη5 οἵ βυζι(οβιίοῃϑ ἴο ἐπδῦϊα βιυάοηί(β ἰο οἰ455}} {Π πὶ, 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙΓ. 

ΤΕΒΑΤΙΒΕΒ ΟΝ ΜΑΝΌΒΟΕΒΙΡΤΒ ΑΝῸ ΟΝ ΥΑΕΒΙΟΒ ΒΕΑΘΙΝΟΖΞ. --- ΟΟΙΓΑΈΙΟΝΒ ΟΡ 

ΜΑΝΌΒΟΕΙΡΤΒ ΑΝῸ ΟΟΙΙΕΟΤΙΟΝΒ ΟΕ ΨΑΒΙΟΙΒ ΒΕΛΌΙΝΟΞϑ. 

ὃ 1. ὙΠΕΛΑΤΙΒΕῈΒ ΟΝ ΜΑΝυΒΟΕΙΡΊΒ. 

1. Ὧε ὕ8υ ῬΑ ορταρηῖς Ηδογαϊοθ δὰ δχρ]οαπᾶάα ΒΙΡ]|14 ὅδογα, Ὠ188ογ- 
ἰαἴϊο. βου ρϑὶ 90. ΦόΔοΒ. ΒΕΙΕΕΜΑΝΝ. ΗδΪς οἱ Εγξοσάϊα, 1804, 

2. ΤΎΘΗΒΕΝ (0. 6.) Τοπίδιηθη ἀρ ναγβ Οοαΐϊουτα ΗΘΌΓΑΙοοσύχῃ Υ' οἰ 6ΓΙΒ 
Τοβίδπιθη πηδη βου ρίογατα ροπογιριβ 8 9 ἀ:18 οἴ ποη- 04:18 ἀοβογ ρ.8, 
δοῦη4 86 ἴῃ 6148868 σογίαϑ ἀἰβισ θυ θοπθ, οὖ δηϊαυλίαι8 οὐ Ῥοπιῖδ18 Ομασϑο- 
165. Βοϑίοοβιι,, 1772. δνο. 

8. ΟἌτοῖ; ΟΘοδοίτοαϊ οιρα Νοιιἰα ΟοάϊοῖΒ ΑἸοχαπάγίηϊ, οαπὶ Ὑ ατὶϊϑ 
6}8 1,βοιοηῖθαβ οπαπῖθυθ. Βδουδοηάυπι οσυγανϊί, Νοίδϑαμο δά)θοὶς (ὐος 1160 
1 Ρογθομῦ ϑρομη. 1ὲρ51ώ, 1790. 8νο. 

4, δ. 1. σα ἄς Απεᾳυϊίαῖα, Υ δἰΐοδῃὶ Οοάϊοῖβ Οομιμημοηίαίίο. ΕὙΪΡαγΕ. 
1810. 410 

ὅ. 6 Απεϊφυϊεβίπιο ΤῸΓΙ οΘ 818 ΒΙ ]]ούμοος ἀσοο Ῥβαθοσαμι [ΔΌτο, ἴῃ 
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Μοιαργδηᾶ Ῥυτρυγοᾶ εἰ{Ὸ}18 δυγοὶβ δ 1ἰὐ00 Ὑ18 ΔΥρΘηΐ618 οχαγαΐο, ΕἸ 8[0]8 : 
δὰ Απροϊυπὶ Μαγίαιη (ὐδσά. Θαυϊτίηυπι βουρία ἃ οϑῆπθ δοοῦο ΒΒΕΙΤΙΝ- 
ΘΕΕΟ. Τύχιοὶ, 1748. 4{ο. 

6. Οοάϊουμπι Νονὶ Τοβίδιμοπι Οτοοσατω, ααἱ Ηδνπΐ ἰῃ ΒΙΒΙ] οἴῃ Θο8 
Ἡορία δἀβεσνδπίιν, ΝΟΌ α, δἀ]οοία 1μδοεϊοη 8 ναγὶθίδίθ. Αποίογο ΟἸ τ βύδηο 
(οί ΗΈΝΒΙΕπ. Ηδνηὶο. 1784. 8νο. 

7. Η. Ο(. ἤτσιν 1[1061108 Οὐ τουβ 46 [πάο]ς Μ5. ατεοὶ ΝΝονἹ Τδβίδτηθηίὶ 
ὙΙΠαΟΌΟΠΘἢΒ15 [ΔΙΊ Ό6 011 84. Αοοοββιὶ Τοχίαβ 1 δῦ] η18 ἀπίθ- ΗἸΘΓΟΠΥΤΑΪΒΠῚΒ 
6 Οοὐϊοο [υάΐδηο. Ηδνηϊα, 1788. 8νο. 

Εἰχίταςίβ ἴτοτὰ [Π]5 την βοτρὶ ἀγα σίνθη ἴῃ ΑἸτοτγ᾿β οἀϊίοη οὗ (πα Οτοοῖς Τοβίδτγηθηί, νοἱ. 1]. 
ΡΡ. 415-558. ἴῃ νοι νοϊυπιο Ῥγοίβββου ΑἸΤΟ αἶδὸ ρᾷνθ ὀχίγδοίβ ἔτοτη νϑγίουβ Μ58. ἱπ 
ἀπο ἱπηρογὶαὶ ΠΙΌΤΑΓΥ δὲ ΨΊΘΠΠδ. 

8. Ηεησγ. Ῥῃ1]. ον. ΗΈΝΚΕ ΟοαϊοῖϊθΒ ὉΠ Ρδο ίδμὶ, αυἱ Ἐρίδίοϊ δὰ 
Ἡροῦτϑοβ ἱταρτηθηΐα σοη πρὶ, δοθηβὰβ Οὐ ουβ. Ηδ]πιβίδα!!, 1800. 4ϊο. 

ΤΗῖς ἀἰβδοτιδιίοη 15 αἶϑο τορτϊηϊοὰ ἴῃ Ροῖτβ δρὰ Βυροτεῖ 5 Β.Πορα Οοτηπιοπίαἰϊοπυια 
ΤΠοοΪορίοαγιπ, νοὶ. 1ἷ. Ρ. 1--99., 

9. Οοιμπιοηίδίίο ΟΥ 68, β᾽ϑίθηβ ἀποσαπὶ Οὐἀΐουὶ Μϑίοσυα ΒΙΡ]18 
Ἡοῦταϊοα οοηϊηοπίϊατα, αυὶ ΒΘρΊοτηομ ΒΟΓΒΒοσ τα ἈΒΒΟΓΥ ΔΗ, ρΡΓΘ- 
βίδη ἰβδ οσαα Νοίδῖ ; οὐτὴ ΡΓΘΟΙΡυΔΓασα Υ ΔΡΙ Δ πὰ 1Θοὐ]οπ πὰ 6Χ 
αἰτοαὰθ σοἄϊοα οχοογρίαγαμπι σΥΠοσθ. Αὐοίογο Τμοοά. ΘΒ γὶβί. ΓΙΠΠΈΝΤΗΑΙ, 
ἙδρΊοτηοηι οὐ 1 ἰρβίς, 1770. ὅγνο. 

10. Ετιδογϊοὶ ΜΓ ΌΝΤΕΕΙ, ΕΡ᾿βοορὶ ϑοδηάις, Νοιίια Οοάϊοῖβ ατςὶ Εὔνδη- 
δο ἴαπὶ “οι ΔΠηῖ8 γατδίατα ΘΟ] Θη[18. Ηδαηϊα, 1828. 8νο. 

« ΤΠῖ5 1{1|6 ἱταοὶ οὗἩ Βίϑῃορ Μύηϊον ἀδβοσνοβ ἃ ρἷδοθ ἴῃ ἴΠ6 ᾿ἸΌΓΑΤΥ ΟΥ̓ ΘΥΟΓΥ οΥἰτἰς4] ἀϊ- 
νἷπο. Τὴ τηδπυβοσίρί, οὗ να] οἢ τἴ ρῖνο8 δὴ δοοουηΐξ, οσδηποῖ μοόσγανοῦ θῸ οὗὨ ΒΩΥ ᾿πηροτίαῃσα 
οχοορί 'π {86 ροΐπὶ οὗ νυἱοὸνν πάθον τ Ὠ]οἢ {Π6 Οἱδῆορ ἢα5 Ὀσουσῃιὶξ ἕοσ σατά, Οἷ χιυοβιίομβ 
οὗ ναϊησΐο οτἰ εἰςἶβπλ 118 ἘΘΒΕἸ ΠΟΥ 15 οὐ ἀθπα]ν οὗἨ πὸ ναίυθθ. Εν σΥ οπο Κη, (παέ οογίδϊῃ 
Πογρῖῖοβ τηδηρίοα τὸ Οοβροὶ οὗ ϑ8ι. Μαιίῆονν, ν᾿ Ὦ}]|6 Ματγοΐοη ἀϊβπγοταυογοὰ ὅ8ι. Γκο᾽ 5; θυῖ 
8:. Μαγκ᾿β διὰ δι. Ζοἷη᾽8 Οὐβροὶβ σσογα βυρροβθά πιτπογίο ἴο ἤν οϑοαροὰ ἃ πιυϊ]δίϊου οὔ 
16 5δῖὴθ υἱἱίαϊ παδίυγο. Γῆ τηδηιϊβοτγιρῖ, πονονοσ, οὗ το τἰῖ8 11{π|6 ἰγασξ οοπίδι 9 [Π6 
οΟἸ δου, Δρρθδῖβ ἴο δα ἰθὲὶῖ ἃ οοπεθρίίοη ἀο ἰοταῖοὶν τηδάθ, ἰο Ὀσίηρ ἰπ Ἰαϊξος ἀν ἴο 8 
βίαπααγά οὗ Ἄογίαϊπ οριπίομβ. [ΐ 15 πον ἴῃ (Π6 ᾿ἸΌΓΑΙΥ οὗἩἨ 6 “οπδπηϊθ σοηνθΐ “ [(Π6 
Ταπιρ αῖβ οἵ 8ι. Φοπη οὗ «Ψεγυβα] θη} δὲ Ῥαγὶβ, αῃὰ δρρϑᾶτβ ἴο Ὅ6 ἃ ΘΟΡΥ͂ Οὗ ΒΟΙῺΘ ἸΏΟΤΕ 
δηίοηὶ Μ15., τι ἢ 15 δαξα ἴο Θχὶβὶ δὲ ργοβθηΐ ἰῃ 8 ΓΠΟΠΑΒΙΟΤΥ οα τηουπΐξ Αἴδοβ; δἱπουμῇ 
118 ὙΘΥΥ Οχἰβίθῃσθ, ΟΥ δ[ ΔΩΥ ταῖδ 1ἴ8 ργοβϑοηΐ δοάθ, 15 σϑῖμογ ὑσου᾽θυμαίῖςα!. ὙὉΠο οτὶ σἰπαὶ 
τηϑηιβογίρε 15 ἀϑβίσηρα [0 ἴπα ἰαῖίοῦ ρατί οὗ ἴπ6 ἔσο δ οοπίυτγ ; δυξ Ὀῖδῃορ Μίπηϊον δἀ- 
ἡυάροβ Βοῖῃ 'ξ ἀπά {1πΠ6 Ῥατγὶβ Ἑορὺ οἵ ἴξ ἴο {πὸ ἐπὰ αῇ {πε τπἰτίθοηῃ. [1 σοηίδιηβ 41] {116 
ψτιτηρ5 οὗ ἴῃ 6 ονδηρο! δὶ 5.1, Ζοἢ, Ὀὰλ 115 ΘΠ] οΥ̓͂ νάνι δίϊοπ 8 ἔγοσῃ πὸ δβί Ὁ] 15 θα σΟρΊ68 ατὰ 
οοπῆπροα ἴο {π᾿ ψσοβρεῖ. ΤΠηδ σοβροὶ 15 αἰνϊἀφὰ ᾿πίο βοοϊίοῃβ, οδοὺ οὗ ψὩ] ἢ 15 σα] θὰ δῃ 
εὐαγγελιον. ΤΟΥ ουτγοβροηά ὨΘΑΙΪΥ ΨἸ ΟἿΓ ἌοπαρίοτβΌ ὙΤηδ ὈΙΒΠΟΡ᾽᾿Β βΒγεῖ ποίΐοῃ τν83, 
{παῖ 1ὲ τηῖϊρθς "6 ἃ οοττυροη οὗἁ βοπιθ οὗ ἔῃ Οπσβιὶο βοεῖβΌ Οἷ οἴοβοῦ οχαπηϊηδίϊοη, πον- 
ἐνοῦ, δηὰ σοτηρδσίηρ ἰδ ἢ ταὶ ΟἸοιηθηβ ΑἸοχαπάσγιηυβ, Οτίροη, δηὰ οὐπον δος] οϑἰαβεῖοαὶ 
ΓΙ ΙΟΓΒ πᾶν τοίαϊθα οὗ {Ππ6Ξ6 βοοῖβ, ᾿ξ ἀο0685 ποῖ δρρεδγ ἰὸ αρτϑὰ τυ ΔῺΥ οὗὨἨ {Πεῖγ ρδγίϊουϊασ 
ςοτγυρίίουβ. [1 15 ποῖ, ἤόνανοσ, ἔγοα ἔτοτι ἱτρυτο Οτοοῖο, μα ατίβηιϑ, απ 1 διϊπίοτηβ. [ἰ 
5, ΘΥ ἀθηΕ]γ, 4150 δοοοιητηοάείοα ἴο βοπὴβ ρϑου]δαῦ ορὶπίομβ. Ὑμε ἀεάυοίϊομδ ἀγάτνῃ ὈΥῪ 
πὸ ὈΐςΠΟΡ, 85 ἴο {πΠ6 ἀοοσίτιπο8 οὗ ἔπο56 ψνῆο δσοηποοοῖοα ἢ} 8 ρογνογείοῃ οὐἩ δῖ. 2011, δῖ ἴΠ6 
ΤΟ] οσίην : --- {παὶ {πο Ὺ δοκπον]οαροα τὸ ΤσΙΠΠΥ πὰ ἴΠ6 ογμοάοχ ἀοοίσϊπο 65 ἴο ἴδ ῥστο- 
σοϑβίοῃ οὗ ἴπΠ6 ΗοΟἿΪΥ ϑριγις; (πὲ ΠΟΥ τοοορσπϊοοά {16 ἀἰνὶηθ σηϊβείοη οὗ οὖῦ ϑανίουν, ὑυῖ 
αἰϊγιθυϊεοα ἢ18 Μ᾿ βάοτα δηα [115 ροσσοῦ ἴο 1}15 ἱπβίγυοσίίοη ἴῃ 8βοιηα Εἰζυρίίδῃ ἴθτορ]ο ; ἐμδὲ ΠΟΥ 
Ῥἰδορὰ αἰ} οὐτ ϑανίοιιτ᾽β τηοσιῖ οα Πὶβ ἀἰνίηο ἀοοίτίηθ, ἀπά Υ ΠΟ τηθβῃ8 τεοορτιϊϑοά {116 6 - 
ΘΔΟΥ͂ οὗ 1118 ἀθδίἢ}) 88 ἃ βδοσιῆσα ; 1ῃδι ΠΥ ἀδεοτὶ θὰ τπ6 ταϊγαοὶθϑ, τσ ττἢ [Π6 οτἰββίου οὐ 4} 
τπδῖἴ τη8 Κ 68 {6 ΤῺ ταὶ γα ου] ου15 ; {118 (ΠΟΥ τοὐθοξ αἰτηοβὲ 41} βοΐ] ρσορῇθοῖοβ, 4}} {πὲ το] αἴοβ ἰὼ 
δεν 5 ουβίοπιβ, δηα αἰπηοβῖ 4}} {πὶ ἢδ8 ΔῃΥ ἰθηάθηου ἴο τηαρηϊυ 51. Ῥεΐοτν, δὰ (ΠοῪ ἤανα 
ἃ οσυγίουβ δἀἀεπάυπι δὲ χνὶ!, 26. ψ Ἐς ἢ ἀδοσῖθ68 ἃ Κἰπὰ οὐἁἉ βυρτοτηδου ἴο 81. Φοϊη." (Ἐο- 
τοῖσιν Θυδτγίεσὶ Υ [ζονίενν, νο]. ν. ΡΡ. 812, 518.) [Ιΐ ἃ]} τῆς ἐορὶςβ ἤογθ οποϊπογαίοα, Ὦγ. 
Μυπίοσ μ85 δἀἀπορά πυπλεγοιιβ ὑτοοῦβ 1) ἢ͵8 οοἰ]διϊοη οὐὗἩἉ (ῃ6 τηδηυβοσῖρὲ ψιἢ πο τοοεϊνοὰ 
Οτοοκ τοχὶ οὗ ἴπε Νὸν Τοβίδιηθηϊ. Α Ἄο]]αϊίοη οὗἁὨ {Πϊ5 τηδπυβετῖρε ἢ Οὐ οβῦδς} 5 εαϊ.- 
κίοηῃ οὗ 1πῸὸ στεεὶ ΤΙ δβίδιηθηΐ 15 ρίνθη Ὁγν τ, ΤΏ]]ο ἴῃ 1Π6 τε νοϊυτπο οὗἩ ἷ5 Οοάεχ Αρο- 
οσΥρῃι5 ΝοΥὶ Τοβίδηηθιει, ποϊσοα ἴῃ Ρ. 176. διρτὰ. 

11. (οάϊοῖθ Μαμπυβογρι Ν. Τὶ ασταοὶ Ἰξανιδληὶ τη ΒΙ ΠΟ] θοα Βορὶα Βοιὸ- 
᾿ΙπΘη81 ῬΌΡ]1οα ἀββογνδίὶ ὕχδιηθη, ἀὰὺ οβίοπαιϊ τι, δ] θα 6}08 ρῥαγίθτῃ 
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ΤΩΔ]ΟΓΘΙῚ ὁσ ἘΜΔΙΠοπ6 ΟΟἸΩρ] θη 5ὶ, Δ] γάτα τ ποθὴ ὁχ ἘΜΙΠοπα ΒΟΌ. 
δίθρμβηϊ τογεϊα 6886 ἀββοσ ρίαπι, ἰηβίϊταἱν ἀδογρία8 ἀΟΌΠ 160 ῬΑΡΡΕΙΒαΑῦμ. 
ἈΡρϑμάϊχ ὀχμροῦ, 1. Αἀάοηάα δὰ ΥΥ̓ οἰδβίβηϊ ΟἹ] δου θη 1ζβοοπυμι  Αττ. 
Ἑαϊοη β Οοπιρ] υϊοηβὶβ. 11. Ἐρίἰβίοϊαια δὰ ἀθο. Ττανὶ8β Βαν. Αηρ]ὰπὶ 8πὶ 
1785 βογιρίδιω, δ βοπάυτῃ οἀϊΐδιω. Βογο]ηὶ, 1796, 8νο. 

12. Οοαΐοεπλ Μαπυδβουρίαῃ Νονὶ Ταβίδτηθπιὶ ατώσαπ), ΕὙδηρ ]]οσυχη 
αυδίιοῦ ρδϑγίθια αἰτηϊ δ η ΙΩΔ]ΟΓΟπῚὶ ΟΟΠ Ϊποηΐοπι, ἢπ ΒΙὈ]]οίθοα ΒΕ ρὶα 
ΒοΓΟΙΠΘΠΒῚ ρα] 168 ἀδβοσνδίαπι, ἀθϑοσι ρϑὶί, οοπία]τῖ, ΔηΪμΔ ἀν ουβϑίομθβ δα) θοὶί 
α. ΤῊ. ῬΑΡΡΕΙΒαῦΜμ. Βογο]ηὶ, 1824. ϑνο. 

18. Α Οδίδίοσαθ οὗὐ {μ6 Ετορὶς ΒΙ1011081] Μαπυδβοσρίβ ἰπ (86 Εογαὶ 
ΤΛΌΓΑΓΥ οὗ ῬαΣ8, δῃὰ ἴὴ (ῃ6 ΖὈΓΑΓΎ οὗ (86 Βι8ἢ ἀπά Εὐγοῖρῃ Β10]16 
ΘΟΘΙΘΙΥ ; 8180 βοιη6 δοσουηΐ οὗὨ {πο86 ἴῃ 16 Ν᾽ αιϊίσδη ΠΌΓΑΤΥ δἱ ἤοσηθ, τ 1 
ἘλοιΓΚΒ8 ἃπὰ Εὐχίγαοίθβ. Τὸ ΒΟ. ἀγα δἀ ἀρὰ ρθοϊμηθῃβ οὗ Ὑ δυβίομβ οὗ [86 
Νεν Τοβίδπιθηϊ ἰπ [Π6 τηοάθτη ἰαπρύδροβ οὗ Αρυββίηΐα, δῃᾷ ἃ ΟἿστασωπλδίϊοαὶ 
ΑΠΑ]γ818 οὗ ἃ ΟἸΒδρίοσ ἴῃ ἴδ6 ΑἸμμαῦῖς Ὀἰα]θοῖ ; 1} ἔλο-8᾽ Π}}168. οὗ δῃ 
ἘΛΒΙορς δῃὰ δὴ αΑτημασῖς Μαηυβοῦὶρί. ΒΥ Ὑμομιαβ ΡῸ]] Ῥιμάτι, Β.Α. 
δον οὗὨ ὙΓΙΏΠΥ ΟΟἸ]ορ 6, (δι υᾶσο. Ἰοπάοῃ, 1828. 410. 

Α Ῥοδιυ ]]γοοχοουϊοὰ ττοτῖκ, τ] οἢ 15 ΟΥ̓ φοῃβίἀθσαθ]α ᾿πίογοβεὲ ἴο Εἰ πϊορὶς δηὰ οἱ ποσ 
οτ θη8] βομοίαγϑ. 

14, Ῥτγορταπιπια ΤὨδϑοϊορίσιηι, ΝΟΌ ἰᾶται ΟΠ  ΠΘ 8 46 ΔηΓ14 υἱδϑίταο (α 166 
Μαπυβοῦρίο 1, δὔπαμη αὐδίπον Ενδηρ στα Υ ΘΒ οπθῖα οομηρ]οἰαπίο, οἱ 
ἴῃ ΒΙΒΙΠο Βοοᾶ Αοδάθπιῖϑ προ] βίδ ! Θ 518 δάβοσναῖο. ἘΠ βογσ ρδὶς Οοάΐδοπι, 
 αγδηΐοβ οὐ υβάσιι ἃ Ν᾽ υἱσαιϊὰ 1,Θοὕοπ68 πᾶς ἃ Μαγς. Χπ. 21. πβαὰθ δὰ ἤἥποτῃ 
ἢυ}ὺ8 Ενδηρο οὶ Θχοογρϑιῦ, οὐ οὐ σὰ σϑοθηϑ βοθαβϑύϊθπβ ΘΕΕΜΙΕΕ. 
Ἰηρο]βίδα!!, 1784. 4ϊο. 

16. Ῥιββογίαιϊο ἰῇ δαγοαπι ἃς ραογγοίαβίστη Κ΄ . Εὐσδηρο] ογατη ΟΟα]σοΙη 
ΜΆ. Μοπαβίοσι: 85. Επητλογδηὶ, δ βθοη. Αποίογα Ρὶ (Ο]οσηδηπο ΘΑΝΕΎΙ.. 
[Εδυβθομθ], 1786. 4ϊο. 

16. Φοβαρὶ Εὐϊ ἀουιοὶ ΒΟΡΕΙΊΝΟΙΙ αβοσιρίίο ΟαΐοῖΒ Δία βονρὶ 
Ἡρρτγϑο- ΒΙ Π16ὶ, αὰὶ διαϊρατγαϊα ἴῃ ΒΡ] οἴΒοοα 1ΠΠ5{1Ὁ18 (ὐο δ βίου ΥΥ ἰγσίθια- 
ὈΘΓΡΡΊΟΙ δοδοσυ δία, οατὰ Υ᾽ ἁγίασμα [ΘΟ ]οηυτὰ ΟΣ 60 ποίδίλγαμῃ (Ο]]ΘΟΙ]0}6. 
ῬγΙηἶβ8α οϑὺ Πιββουΐδιιο ἀθ Ἰιδίο ΠΟάΊΘγηὶ ϑθαϊ, αυοὰ ἴῃ δχου θη 18 
(οἀϊοῖρυ8 Υοῖ. Τοθίαδμηθη! ΔΊ58. οοἸ]οσαΐαγ, Ρσοῖϊο οἱ δίοἀογαμπιῖηθ. ὅδίυί- 
βατγάϊο, 177. δνο. 

17. Οατα ΟΥιτἰος ἴῃ ΠΠ5ιοτίαια Τοχίιβ Εν ΠΡΟ] Ποσπτα, (ὐοτη πη η ΕἸ] οπῖ 118 
ἀυαῦυβ ΒΙΘΠ οί.» Τορσί ΤΡΑΓβιθηβϑῖ8 (οάϊοοβ. Ν. Τ᾿ ΘομΊρ] γα 8, βρϑοϊα τη 
γοῸ Ογργίυμι, ἀδβοσ θα πίθυ8, Ἔχ αἰ 1185. 4 40]. Μ. Αὐρυδίμο 5ΟΗΟΙ,Ζ, 
ἸΠοοϊ]ορίὶς Ποοΐογοθ. ΗΘ θοσρῳ, 1820. 4{ο. 

ΤΠ5 ρυ δ] σαξίοῃ σομβἰβίς οὐὗὁὨἨ ἴσο Πιιββογίβείοηβ, ἴΠ6 βγϑὶ οὐὗὁἁ το ἢ σοηΐδιη8 πο τοσυϊίβ οὗἁ 
Ὧγ. ϑ'.οῃοἹΖ᾿ 5 γθδβθατοῃοβ (ἀυτίηρ 8 τοβϊάοηος οὗ ἴνσο γ6 818) διποὴρ ἔοτὶγ- οἰσῃς Μαπιιβογιρίβ 'π 
[6 ἤογαὶ ΤΠἰρταγν δὲ Ῥαγῖβ, βαενεπίδθοη οὗ τ Ποῖ ὑπ γο Θη ίγοὶΥ οοἰϊαῖοά ὈγῪ Πίτ, ψ1π|1 106 
δτοαίεβί σασο.Ό Νῖπο οὔ ἴποπὶ παὰ πόνο Ὀοΐοτα θθθη οοἰ]αϊοά Ὀγ δὴν ἱπάϊν! ἀπ4]. Ὦγ. ὅἽῃο]Ζ 
ξατ πον δηπουηοοβ ἴῃ {Π|ς ἀἰββοσιπίίοη Π15 ἤσδὲ ἘΠοοτΥ οὗὨ γοοθηβίοῃδ, οὐὗἁἉ νν ἢ ἢ 8η δρϑίγαςι ἢ 85 
ὕδθη δἰγοδάυν ρίνοη ἴῃ ψοϊατγα 11. Ρ. 58. ποῖθΘ'ι ὙὍηὰ βοοοηά ᾿᾿ϑβουί δου ΘΟΙηρτῖσο5. ἃ πηϊ- 
πυῖο δοσουηῖ ΟΥΓ 16 (οάδοχ Ογρτλι", ἃ πιδηιδοσὶρὲ οὗ ἴῃ ἔουσ Οο5ρο6]5, οὗἁὨ τυ λς ἢ πο 1185 
ἴον τἰὸ ἤγϑῖ εἴτα σίνοη [Π6 οπεῖτο οοἸ]διίοη. 

18. ΒΙΒΙ ΞΟΠ 6 Κυ βοῆο Βοῖθα ἴῃ ΕὙΔΏΚΥΘΙΟΝ, ἀογ Βοεμνοῖζ, Π{4]16η, Ῥὰ- 
Ἰᾶϑ1πα, υπα 'πὶ Ατομὶροὶ, ἴῃ ἄοπ ΦΆμγθη 1818, 1819, 1820, 1821, ποῦδῦ οἰ ΠΕΓ 
( Θβοβίομία 465 Τοχίθθ ἀθ8 Ν, ΤῸ σοῦ Ὦγ. οι. Μασ. Αὐρυϑίη 5ΟΗΟΙΖ. 
ΤοἰρΖὶρ απ ϑοόγαυ, 1828, 8νο. 
ΤΊ ψοῦῖς 15 οοτηραγαίνοϊγν [1{{}|6 Κπονσ ἴῃ ΕρΊαημα. [Ιἐ σοπίαϊηβ δὴ δοοοιπῖ οὗ Ὧγ. 

β΄ "012 8 ““ ΒΙΡ]Ιοο- Οτι εἰσαὶ ταν ο]5 θ Ετδηςο, ὃν ἱζου]δηὰ, 1α]γ, Ῥαϊοδιΐηθ, πὰ ἴπ6 Ατοδὶ- 
Ῥοίαρο, θοίνοοη ἴῃο γοατβ 1818 δπὰ 1821." Ἧς ἢια5 ὑγ᾽θῆν ἀοβου θα εἶτ τηδηυβογ ρ8 
πῃ ]ς ἢ σδηγ6 ὑπάογ Ὠἷ8 οὐὈβογνδίίοη, δπὰ ἢ88 οχίσδοϊοα ἔπ τποβὶ Ἰῃ θγθβείῖης; ναγϊ οὐ 5. Το ηρβ. 
Ης [ια5 αἷξο ρίνϑη ὁ ρἰδίο οὐ δε- 5: 1}1}08 οὗ ἴδῃ οὔ 6 πχοβὲ γοπιαγκαε Μδηιυκοσιρί8. Μίδην 
οἵ Ἰηὶς νατίους γοδάϊηρε τὸ ἰῃηβοτιοὰ ὈὉγ Ὦγ. βίας ἴῃ Π15 τὨϊγὰ οὐϊτῖοι οὗ ἴΠ6 ἄγϑι νοϊαπια οἴ 
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Οὐ αβῦδοι 5 ασθὰκ Τρείαπηθπὲ ; δπα α͵80 ὃν Μ. Ἰϑοττηουΐ ἰπ {πὸ ἢγβε ρατὲ οὗὨ Β]5 (οἸ]θοΐδηρα 
αΥἰεῖσα ἢ Νονιτῃ Τοοϊδιηθηζυτη. ΤΠ τηοβί ᾿τηρογίβης ρατὶ οὔ Ὦγ. 5. ο}2᾽ 5 ἐσϑαίῖδε ἰ5 ἢΐα 
Οὐῖπο68 ἰἸοσαγαβ ἃ Η]βίογυ οὗ ἴ6 Τοχὶ οὗ ἴ6 Νεν Τοβιατηεηῖ, οοπίδίπῖηρ μἰβ βθοοπὰ {ΠΘΟΥῪ 
οἵ τϑσαπβίοιβ οἵ Μ88., δὴ δρϑβίγαςϊ οὗ τυ ϊο ἢ ἢδ5 θοθη ρσίνοη ἴῃ Ψοΐυμης 11]. ρρ. 58---64. 

19. δδοσγδπὶ Μοιηογίδιη ΒΕ 6ρῚ8 ΟΥΘΠ ΒΒΊΙῺΙ ΕὙΙα σοὶ (αὐ 16] πὶ 1Π|, αυρὰ8- 
{581 π|} [Ππἰνογβι αι [ΒοΟππξ ] σΟΠαΙ [ΟΥἾ8, πϑίδ]} ο͵8 ΠΙ|. Νοπδβ Αυριιίδβ 
Ηοτὰ ΧΙ]., δὸ 1{ογάγαπι {Πηἱνογβιίαία ΕὙἸἀουὶοῖα (αὐ ]]ο]πιῖα ΒΒοπᾶπα ρῥἱὸ 
οΟἸογδηάδιῃ ἱπαϊοὶύ 1). 1. Μασ. Αὐρυϑῦπυβ ΘΟΗΟΙ.Ζ. Ιπρϑὺ (ὐΟΤ ΣΤ ΘΠ ΓΔ{10 
46 Ὑ γί δυ8 οἱ Ὑ1|18 αἰσίυβαια (οάϊουαμα Ν. Τὶ Εδηα1}1. Βοηπδ, 1845. 
4{0. 

20. Ναια! τα ΕὙΙάΘΓΙΟΙ “συ Π τὰ 111. ἙορῚΒ [Βογυββῖ:}] . . . .. .. τἱΐο 
οΟΙογδηα Ασβάθμϊο Υ ἰδάτῖμς Ὑ ΤΑ ΒΒ] Α  ΊΘΠ818 ποιμΐηθ 1η61οἱΐ Ὁ), αν 68 
ϑοηῦυΖ. ιβρυΐαίαν ὅθ Οὐαϊοο ΓΝ. Ἐνδηροιοσαπὶ ΒΙΡ]1οίμοος ΒΠΘ6α]- 
δουϊδπθ, ἴῃ αυὸ γοίυβ Γδί μα  γβῖο σοηποίασ. Ὑ δ Βανι, 1814. 4ϊο. 

ΑἹ ἰπαοουγαῖα δοοουηΐ οὗἩ ἴμ6 Οοάοχ Ἡποάϊσογίαπυβ μανίησ ἀρροδσοὰ ἴἰπ πὸ γϑασ 1763 
ἔτοτῃι ἴθ ρϑη οἵ 1. Εἰ. ϑόδοιρεὶ, τ. δ. ῃ 2 ττὰ8 ἱπάμπσορα ἴο Ἔχδυηῖηα [ἢ 6 τηδημυδογερὶ τ Ἰἢ 
τοϊπ αἶα διϊοπἭϊοη ; Π6 Π85 ἰπνοϑι μαϊεα 115 Οχίθ τη] ἀρρθάγδπος, οὐ] νδὶιθ, ἀπὰ ἀρο, αἱ 
σοηβι ἀθγαῦ]α Ἰθησίῃ, δηθὰ 45 ᾿Ἰβοσίθα 115 πιοβὲ ν᾽ δ ῦ]6 νδσιουβ γοδαϊηρσβ ἴῃ Βὶς τμϊτὰ φαϊῖοη 
οὗ τμὸ γβε νοϊυπιο οὗ Ὦγ. Ογιοβυδοι᾽5 σοῖς ᾿αβίδτηθηϊ, 

21]. Ῥοβοῦρῦο Ο(οαϊοὶβ Μδηυβοσιρίὶ, αυἱ Ὑ ὀγβίοποιη Ῥαϑηΐαίθι οὶ Ασϑ ἱοὶ 
σοη ποῖ, δβϑοσυδῦὶ ἴῃ ΒΙΘ]ΣοίΠοοα {ΠΠῚνουβιῖδβ Κ Τα ΒΥ 16 818 86 ΠΟΠαΌΓΩ 
ΘΠ, οὕτὰ Βρθοϊμλληῖθα8 Ψ ΟΥΒΙΟ 58 Ασαθῖοθ. Ααυροίοτο ἃ. Α. ΤΗΕΙΝΕΕ. 
Ὑυδβιανῖα, 1829, 4ϊο. 

ΤΠ6 τηδηυβοτὶρὶ ἀθβοσι θοα ἴῃ {18 ἀἰδοοσίδιιοη ξογτηουὶν υεϊοηρσεα ἴο {πΠ6 (οηγυοηῖ οὗ Αυ- 
ξυπιϊηϊδηβ δὲ ϑασαῃ: Πθησα ἰἴ τ᾽85 τοτηουθὰ ἴὸ {86 [7 ηἰνογειῖν οὗ Βταβίδυ, ἱοζείμοσ τ 18 
ΒΟΙ6 ΟἿΟΣ ογἰθηΐαὶ τπδη υβογρί8. Α ποῖοσ, δὲ ἴππ6 οπά, ἱπάϊσβίος ἴπῸ ἀδῖο οὗ ("15 Μ 8. ἴο Ὀ6 
16 γοᾶαῦ 1290. [{ 15 ξυρροβοά ἴο ᾶνα Ὀθοη υχϊ θη ἴῃ Εργρὶ ὃν ἃ ( τἰβείδη (ορὶ. (Ψουτ- 
Ὠ8] ας 16 1,1τ{ἰέταΐυγτο Εἰταηρότο, 1828. Ρ. 248.) 

ὃ 2. ΤΕΕΑΤΙΒΕῈΒ ΟΝ ΨΑΒΙΟΌΒ ΠΕΑΡΘΙΝΟΒ. 

1. Τιάονγϊοὶ ΟΑΡΡΕΙῚ ΟΥοα ὥὅδοσα; βῖνθ ἀθ ΨΑΥ 8, αὐ ἴῃ 'ῬΔΟΓῚΒ 
ψοίοσ Ια Τοβίδιθητὶ 11 γ158 οσσυγταηί, Γ,υΘο Ομ θ8 [01] βδοχ. ῬΆῚΓ15}18, 1660. 
ἴ01]1.οθ. Η]α, 1775ὅ--1786. 8. νο]8. 8νο. 

Ιη (ἢ15 σόουκ Οδρρεὶ αδἰἰδεϊκοαὰ (6 ποϊΐοη, τὶς δὲ {παῖ εἶπας οδίαϊποὰ σθη γα δπιοης 
Ὀ10116 4] οτῖεῖοβ, οὗ [Π6 δοβοϊαΐο ἱπίοστγιγ οὐὕἩ {πὸ Ἡδοῦτον ἰοχῖ, 80 πιυδἢ ψοσὸ ἴπ6 ΕΤΟΠΟΣ 
Ῥτοιεβίβη(β ἀϊβρ|οαβοά αἵ 11, {μὲ ΠΟῪ ργονοηΐοά 11 ἔτουῃ Ὀοΐηρ ρτιπίθα οἰ μοῦ δὲ ϑϑάδυ, 66- 
Ὥσνα, οἵ 1 ογάθη, Αἱ Ἰοηρσὶῃ Ἐδῖθον Μοσιπιβ ἀηα βοτηὸ οἵου θαυμα σηθῃ ἢ ΘΟΙΩΤΩΏΏΙΟΏ 
στ τῆς σπυτοῖὶ οὗ σιηο, οδιδι θα ρογγϊϑδίοη ῸΣ 115 μι] σαίϊίοη δὲ Ῥασίβ. [{ 15 ποῖ δᾶ- 
τηϊτοὰ {πὶ Οαρροὶ 1858 [ὉΠ]}Ὺ ῥτονοὰ ιἷβ ροῖπε.0 Ηδ νὰβ ΠΟΎΤΟΥΟΥ βου γον δἰίαδοκοά ὈΥ͂ 
Ατημοϊά Βοοῖϊξ, πῃ 8 Εἰρ᾿Ξξίοϊα 2)ὲ Τεχίια Ηδεὐγαϊοὶ Ῥείετὶ9 Τεδίατιεηπέΐ Οετγεϊξμαϊπε εἰ 4ε- 
ἐλεπέία, 41ο. Ῥασὶβιϊβ, 1650, δὰ δβρθοῖ!ν ὈΥ 1ἴΠ6 γουηρσος Βυχίοτέ, νγῦο ἴῃ 1623 ρῥγιηϊοὰ 
1115 Απεϊ. Ογιεἶσα, δεμ Ῥιπαϊοία Ῥετί(αἰϊς Εὐναϊοα αὐἀυεγδια 1μαουϊεὶ Οαρεϊὲ Οτίξσατη, φατε 
φοοαὲ ϑασταπι, ὅς. αβιϊθξ, 4ϊο. ; ἴῃ τος Βιυχίοτε τηοβί βίσοηυουὶν δαἀνοςαῖος πὸ αὐἴΠο- 
ΤΥ δπὰ δὐϑοίυϊα ἱπίορυιν οὗ [6 Ηοῦτεν ἰοχί. ΤῊϊΒ βίαπαδγὰ τοῖς, τ! ἢ οοβὶ ἴδ 
Ἰεαγηθὰ δυίμοσ {μ᾿ γίγ-βὶχ γϑαῦβ᾽ Ἰδθουτ, Ἔχ 115 1 δὶχ. ὈοΟΚ8 {πὸ νϑυϊουβ τοδάϊηρε, ΜΒΙΟἢ 
ΤΟ5}1, 1. ΕἼΟΠπι ἃ υχία- Ροβἱίίοηῃ οὗ αἀἰϊβεγοηϊ ρατίβ οὐὗἩ ἴπ6 ΟἸἹὰ Τοβίαπηθηὶ ; 2. Ετοτῃ ἃ οοΪ- 
Ἰαϊίου οὗ {6 Ρδγ}} οὶ ραβϑβαζοβ οὗ ἴῃς ΟἹὰ διὰ Νεν Ταβίδπηοηῖ ; 3. Ετοτῃ ςοἸ]]αἰίοης οὗ πα 
δβοτα, ϑαπιαγι ἴδῃ Νογβίοη, δπά πιοβὲ δπίϊθηΐ ρῥγιητοὰ οαἀϊιοπς οὗ 6 Ηθῦτγον ϑοσιρίασοδ ; 
4. Ετοτῃ ἃ Ἵςο]]δίϊοη οὗ ἴπθ δοριυδριὶπίὶ ἢ τἴη6 Ἡοῦτον Τοχί; 5. Ετοπι οο]]διΐοη8 οἵ 1Π6 
Ηδερτον ἰοχὶ τὶ τἢ 1πΠ6 ΟΠδίἄθο Ῥαγαρῆγαβο, δπὰ ἴῃ6 Οτθεὶς νϑυβῖοπβ οὗ Αια ]α, ϑυτασταδοίιι8, 
δὰ Ὑποοάοιίου ; σι} [π6 1, απ Ψυϊραῖΐς ; ἀπὰ στ {π6 Δαθοτγοιῖς δπὰ ΒΟ  ης 4] οοτι- 
τηρηΐϊδίοσβ ; 6. ΤΠ δι χίῃ δηα οοποϊυιάϊηρς ὕοοῖς ἰγοὰϊβ οὐ ἴΠ6 δσγοῦβ ὮΝ ὅτὰ ἴο 6 αἴιτὶ- 
Ὀυϊοά ἰο ἰγαηβουῖθοῦβ, δηά οὐ τἰ τοδάϊηρε ἀογινοὰ ἔγοπὶ σοῃ)οοίυγαὶ ογιἸςῖση. ὙΠῸ Ὀοδὶ 
οὐἀϊιοη οὗἨ αρρε} 8 ψουῖκ 15 ἴη6 οεἴδνο οὔδ δὔονε ποίϊςδὰ ; ἰξ οοηΐδϊηβ 15 ναγίουβ ἀφίοποος 
οὗ Βὲτη56 1 ἀραϊπβὲ ἷ8 ὈΙΓΟΥ δηϊαροπὶβίβ, δη ἃ τγὰβ βυροτιπιθηάθα ᾿Υ ΜΜ. Νορεὶ δπὰ ϑ.ἤατ- 
ἔδηροῦρς, τῆο ἤανα ἰηβοσίοα πυμηθγουϑ να δ Ὁ ]6 ποῖοβ, ἴῃ ἢ ἢ 1Π6 δτριτηθηίβ δηὰ κιαῖθ- 
τηρη(β οὗ (ὰρρϑὶ ἀγὲ οσοδβίοῃδ]ν ὀχαπηϊηθα, οοτγτγοςοῖοα, οσ γοιίθα, 

2. Αἄδιηὶ ΒΕΟΗΈΝΒΕΙΟΙΙ Π᾿ββογίδιῃο Οὐ 164 46 ΜΑΣ δυ5 ΝΟΥΪ Τοκδία- 
Τη6 η{] Γ,ΘοςἸοπῖθυ8 ατςοὶβ. 1ρδβῖ, 1690. 4ϊο. 
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ὃ. οδηπὶβ ΟἸΕΕΙΟΙ ΑΥὐϑ Οὐ ἶσα. ὅνο. ,οπάϊηϊ, 1698. 

ΤῆΘ ἵνο ἤγβί βθοίομβ οὗ ἴπ6 {πἰγὰ ρατγὶ οἱἁ {π15 υθῦγ νδ 08 0]6 ογι εἶσαὶ σσουῖς ἐγθδὲ οὴ {ῃ6 
οτἱρὶπ ἀπά ςοσγθοϊίο οὐ ἔβ]βα τοδάϊηρβ, θοΐῃ ἴπ ῥγοίδπ δπά ρατγιϊου]ασὶν ἴῃ ἐΠ6 βδοσοὰ 
τ 6 Υ8. 

4. Ομ γϊβίοριι. Μαϊι, ῬΈΆΕΕΙΙ Ὀἰββοσίδιο Οὐ οα 46 δηυΐηῖβ. ΠΑ τοσαπα 
Νονὶ Τοβίδηπιθηθι 1,δουοηΐθυ8. Αἰηβίο]οάδαι, 1709. 8ὅγο. 

ὅ. ὅ. Η. αὐ Εἰϑνιοη Πϊββοσίδιϊο 46 Βοοθηϊογυ ἴῃ Νονὰ Ἐα 5 
ΟΥοθ. ὙΠ θΡοσρο, 171]. 

6. 7. Υ. ΒΑΙΕΒῚ Π᾿ββογίαίίο 46 γαγίαγυσα [ροϊοηυα Νονὶ Τοβίδιηθηςὶ 
88 οἱ ἀρθυϑα. ΑἸιἀογῇ, 1712. 

ἢ. “. 1.. ἘΒΕΥ Οὐμπηδπίαγίυβ ἀθ Ὑαγβ [θοϊ οηϊθυβ Νουΐ Τοβίδιηθητὶ. 
Β4811. 1718. 

8. Οἢγ. ἤσρεβι Ὀ᾿ββογίαιο ἀθ Ολυβὶβ αγίαπίαπι Τ,οοἰοπατα ϑοτίρίυτ. 
Τλρβίς, 1780. 

9. Απίοῃϊ! ΠΕΙΕΒΒΕΝΠ Ὠἰνίηα Αὐοίογ 88 Οοάϊοῖβ Νονὶ Τοβϑίδῃχθηί!, νἱη- 
ἀϊοδία ἃ βίγεριτὰ Ψαγδηίίυπι 1,δοϊϊοπσ. ατωπίηρθ, 1788. 4ϊο. 

10. . 4. ΟΒΙΑΝΡΕΙ Οταῖο 46 Οὐ ρίπῖθυβ Ν᾽ αγϊδηατα 1,βοἰϊοπαπὶ Νονὶ 
Τοβίδηχθηῦ. Τυδίηροη, 1739. 40. 

11. “. 4. ΟΒΙΆΝΡΕΙ ὈΙβρυΐίαίο ἀα Ῥτγωοὶρυθ Τϑοϊοηϊθυβ ΨατΒ Νονὶ 
Τοβίδιμθηθ. Τυρίηροι, 1747. 4ϊο. 

12. 4. Ο. Καεμμ Ῥχϊποὶρία Οὐιος βαστα Νονὶ Ταβίαπιθηιί. Τυδίηρδῃ, 
1746. 4ϊο. 

18. 5ο. δο. ΕΙΟΗΤΕΕΚ Εχογοϊίδο ἀ6 Ασίβ Οὐιτῖοα δοσιρίατω Τηϊογργοίο. 
Ταρά. 1760. 4ϊο. 

14. Ο. Β. ΜΙΟΗΑΕΙ 5 Τγδοίαιῖο Οὐοα ἀθ6  ΑΓ}18 Τ,ϑο ]οπῖθυ5 Νονΐ Το8- 
ἰδιωθητὶ ὀδαΐθ σ0]]Πρθη 18 οὐ ἀ1) πα ϊσδηα 18, ̓ ῃ 48 οὐχ ἀ6 1Πᾶγυπι οδιι.518 ας 
46 οαυζ6}18 ἈρΊ τυ, Β᾽πι] 46 ἀ6 σοὐϊοθιιβ, νΘΒΊ ΟΠ θ118 δπίαι 8, οἵ Ῥδίσι θυ 
Ραγίαι ουγῖοβα, ραγίπι Ὁ{1]18, ἀββοσιηΐαγ. Ηκ]5, 1749. 4ϊο. 

ΤΗΪς ἐγοαιῖβα τσαβ 6 ουπάδιϊοι οη ψὨΐο 7. Ὁ). ΜΊομδοΙ ἐς δυΐ]ε Ηΐβ “ δάτηΐγδθ]8 Ἑμαρῖογ" 
οἢ ἴδ νασίοιβ τοδάϊηρε οὗ [8 Νοὺν Τοβίατηοπί, 85 ΒΊβῆορ Μδγβι" τηοβέ [ΧῸ] ἴθστηβ 1. ΤῊ 
σμδρίοσ ἴοστηβ ὈΥ δγ ἴ86 ἰαγροβϑὶ ροσίϊοη οὗ ἴῃ ἔτϑι νοϊυπηο οὗὨ ἢὶ5 [πίτοἀιοίίοι ἴο [ἢ6 Νὸν 
ΤεΞβίδαιθηῖ. Τῆο 1, δέϊη ἰγοθδίῖβα οὗ μὲς ἔδίμον 15 οὗ δχίΐγθιῃ σασιίυ. 

15. ὅο. 46. ΥΈΤΒΤΕΝΙΙ [21106}}} δα ΟΥΒΙη δία Τπιίογργοίδ μη Νονὶ 
Τεείδιηθηί. Αἀ]θοίβα οδϑί Εδοθηϑίο [πἰγοάυοίοη]8. ΒΘΠΡ6}11 δὰ Ουϑίη Νονὶ 
Τοβίδιηθηθ, δία (ἰοσοϑίν! ΕἸΑΙοΥ ᾿ββογίατἶο ἀθ ὺγγίδοδγσαιη Νονὶ 
Ἐωάογβ [π40]6 δίᾳυαα 88. ΠΙυβίγαν! “0ἢ. βιαϊοιιο ὅθι] οσ. Ηδ]5 Μεράο- 
Ὀυχρίος, 1766. 8νο. 

ΤΏς ἢτβι 109 ραρβεβ οὐ {18 νοϊυταο οομίδϊ 5 ἮΝ οἰδίο ἢ 5 κπἐπιαασεγδίοπες εἰ Οαπμίίοπες αα 
Ἐχαπιεπ Ῥαγίατιπι 1,δοϊοπαηι Νουὶ Τοδίαπιεπέϊ ΝΙεσοδεατίςδ, τ ἈΙΘΝ ἵνογο ἢγβι ῥτγϊηϊοθα ἴπ τη 6 
βοοοπά νο]υτηθ οὗ ἢϊ5 οἀὐϊίοη οὔιπε Οτοοῖς ᾿Γοβίδιηθηΐ, ρὈ. 8.50.-.---874, ὙΠΟΥ Ππάνὰ θθθη σοη- 
5} 6ἀ ΓῸΓ οὔτ οὐβογναίίοῃβ οὔ νδγῖουβ γοβάϊησβ.  εἰβίοι ἢ β τι ]θ5 ἴον ἱπάρίηρ οὗ νατγίοιυβ 
τοδλαάϊηρβ ᾶτὸ ρίνθῃ ἢ στοαὶ οἴδαγηθβα δηὰ ργοοϊβίοῃ ; δπὰ ἴῃ το ]ο νοΪΌ τη 1β “8 ρυ}}}- 
οαἰίοη ψῃΐϊοῃ δου] θα ἰῃ 16 Ββδηάβ οὗ ονθγυ οτος." (Βίβορ Μαγβῆ.) 

ὃ 8. ΟΟΙΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΜΑΝΌΒΟΕΙΡΥΒ ΑΝῸ ΟΟΙΙΈΟΤΙΟΝΒ ΟΕ ΨΑΒΙΟῦΒ 
ΒΕΑΛΌΙΝΟΒ. 

᾿ ἢ ΟΥ̓ ἰδλε εατῖϊεν οοἰϊεοίίοπδ ο7Γ Ῥατίομε Πεααϊΐηρσεο, ἀπ ἀὐοομπέ πιᾶν δὲ δϑεπ ἱπ 1,6 Ζοπρ᾽ε 
Βιυμοίλεοα ϑαογα, νοὶ. ἱ. ΡΡ. 460---472. 

1. ΟΟἸ]δο (Οοαϊοὶθ Οοἰοπίδηϊ (ἀθποβθοβ οαπὶ Εἰ οπ6 Βοπιδηῇ, 8. νἱ ΤῸ 
Φ Φ . Α, ἈΑ 

ΟἸΑΓ Ββῖτηο Φοδηπο Εὐγηθϑίο ΟἜΑΒΕ οἱϊπὶ ἰδοΐα : ση6 ἀσμλῈΠλ ΒΌΙΏΠη8, οὐΓᾺ 
οαϊα 82Ό Ηδησγίοο Οσοη. Ἰωοπάαϊηὶϊ, 1778. 8νο. 
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2. Α ΟὐοἸ]αίίϊοη οὗ δὴ ἱπάϊδῃ οΟΡΥ οὗ (86 Ῥοπίδίθαοι, Ὑ ἢ ΡΥΘΕΤ ΠΑΡῪ 
ΤΟΠΊΆΓ 8, Θοπ δὶ Πἰηρ ΔῈ Οχϑδοί ἀθβοσιρίοη οὗ {Π6 τιδη δουρί, Δπα ἃ ποίϊοα οὗ 
ΒΟΙ16 Οἴ6σβ, ΠΘΌΓΟΝ δηᾶ ϑυγίας, ΘΟ] δοίοα Ὀγ 186 Κϑν. (Ὁ. Βυοβδπδῃ, 0).}. 
ἴπ {η6 γοᾶῦ 1806, δηα πο ἀδροβιίθα 'π 186 Ῥυθ]ὶς ΠΑ γαγυ, δι γαρο. 
ΑἾΒο ἃ ςοἸ]]αίίοη δηά ἀδβογὶρίίοη οὗ ἃ τηδημπβογιρύ τῸ}] οὗ {πΠ6 ὈοΟΚ οὗ Εβίβογ, 
αηᾶ {π6 ΜορΊ Δ οὗ ΑΒαβάογαβ, ἔγομι {Π6 ἩΘΌΓΤΟΥ ΟΟΡΥ, ΟΥΘΊΠΑΠΥ οχίδηϊ 
ἴῃ ὈγάΖθῃ {0168 αὐ ὅοα; ψ| δὴ ΕΡΊ15} Ὑτδηβίδοη. ΒΥ ὙΒομλδβ 
ὙΕΑΤΕΒ. ΟΡ τάσο, 1812, 4ϊο. 

Αἡ δοοοιηΐ οὗ ἔπα πιδηυβογιρέ, ψ ἰοἢ Μτ. Ὑϑδΐος ἢ85 σο] το ἴη 1.18 ἰοαγηθα δηὰα νϑ] δ ϊο 
Ρυ δ]! οαιίοπ, 15 σίνοθη ἱπ Νοὶ. 11. ρρ 87---89. ΕῸΣ δῇ 8 πα] γ815 οὐ 15 ουΚ, 566 (Π6 Ομγιβιϊδη 
ΟΡ βθσυοῦ ἴοσ {Π6 γϑᾶγ 1812, ὑρ. 172---Ἰ 74. 

8. αγί Τιϑούζοηθβ Ν᾽ οἴθυ!β Τδβίδιηθηϊ, 6χ ἱπητηθηβα ΜΒ. βἀϊοσυμηαὰθ 
Οοάΐσαπι σοηροεὶα Πδυδβίθδ, οὖ δὰ ϑδιηδυ Ἀπὰπὶ Ταχίατῃ, δὰ νοι 1 8510188 
Μουβίομθ, δὰ δοουγαίίοτοθ ὅδοσ Οὐ ἰο ΕὈπίθ8. δὸ [6ρ65 δχϑιηϊηδῖθ : ἃ 
70. Βογῃ. θ)Ὲ Εοββϑι:. Ῥαγηδ, 1784-87. 4 ἰοιὶβ 4ϊζο. Ἐ)υβάριη ὅϑἽῃο δ 
Οὐιτῖοα ἱπ γ᾽  ίυ8ϑ Γαβίδιηθπίασῃ, Βθ δαρρ]οιηθηΐαμι δα Ὑ ΓΔΒ ὅδουὶ Τοχίβ 
Τ,βοίΐοπθθ. Ρασγιηξ, 1799. 4ϊο. 

ΤῊ]5 οοἸ]οοίίου οὗὨ ναγίουιιβ τοδάϊηρβ ἴο ἴπ6 Ηοῦταεν ϑογιρίιγος Δ 6 σοπβίἀοτοὰ 85 δῇ 
" ἸΠἀΙΞΡΘΏΒΒΌΙΪΥ ΠΘΟΟΒΒΑΤΥ ΒΌρΡΡΙοπιοηῖ ἰο 9 τ. οπηϊοοιιδβ οὐλεῖςα] οἀϊείοη ἀσβοσιυοα ἴῃ Ρρ. 8, 9. 

διργῶ. ὌΠ ἰοῖδ] πυμθοῦ οὗ τηδηιβογιρῖβ ἀπα ῥτιηϊοὰ ρα ϊοῃ5 οΟ]] θα ἴογ Ῥσοίθεβογ Π6 
Ἡοϑοι᾿5 οἰαροταίθ ψοῦῖὶς διπουπίοα ἴο 1100, νυἱζε μανύβοβιρτβ οο δία ῃ ἢΐἷ8 οὐ ΠἸΌΓΑΥΥ 
691, δηὰ ἰπ ἰογοίχη ᾿ἰῦγαγιοβ 134; ΡΆΙΝΤΕῺ ἘΠΙΤΙΟΝΒ ἴῃ 5 οὐ ΠΌΓΑΤΥ 8358, δηὰ ἴῃ Ὀγοῖσῃ 
Ἰιῦταγιοβ 49; βοπθ οὗ ψῇῃϊοῦ σοῦ τοῖα! ὑπκπον Ὀοίοτο, δὰ οἴποσβ ὙΘΥῪ ᾿πηρογίθος 
Κηοχ. Ηδ αἶβο σοηβ]τοά βανογαὶ (πα] θο, ϑυτγίας, Αταῦὶς, ἀπά 1, δϊη τυδπυβογὶρίβ, ἰορσοῖμοῦ 
νεῖ τἢ ἃ ΘΟ, δἰ ἀογὉ]. πῦον οὗἁ γα π|ς8] σοτηϊηθηϊαγίοθ ΚΜ]. [. σοπίδϊ 5 ἴπ6 ΒΟ] ροπηθηδ 
οἵἩ Πὲ Βοκϑὶ, δηὰ {ἐς ναγίουβ σγοδάϊηρβ οὗ {πὸ ὕοοκΚβ οὗ (ὐθηββίβ, ὕχοάυ, δῃὰ [1,ονϊτῖςι8. 
ΨΜο]. 11. οοπίδϊης ο56 οὗὨἩ [πΠ6 ὈοοΚς οὗ Νυϊηροτβ, Πουϊζογοποότην, «Ψοβἰνυα, δυάροβ, βδπιμοὶ, 
δὰ Κίηρθ. Χο]. 11. σοπηρτο! θη 8. 5818}, 7 σου δ, ΕΖΟΙΚ16), τη6 ἔσσοῖνθ τ ΠΟΥ ρτορδῖβ, 
νι ἢ 1Π6 ϑοης οὗ δοϊοηοη, στη, 1,ἀπχοηϊδίίοπβ, ΕσοἸ οβἰαβίθβ, ἀπά Ἐμοῦ: δηὰ ἴῃ ΚΟ]. Γ΄. 
ἃτὸ ἴῃ νϑγῖοιβ σοδάϊτ8 οἵ ἴῃ ὕοο 8 οὐὗἁἨ 5δ]τιβ, Ῥτγονογὺβ, {οὉ, [)δηῖοὶ, Εζγα, ΝΠ θα δ}, 
δηα ΟὨτγοηῖοϊο5. ΤῊ ΞΡ ]οτηοηϊαὶ νο]πιο οὐ ϑσομο} 18 Οὐ σα, ρα] 156 δὲ Ῥαγιὴδ ἱη 1799, 
ςοπίδϊηβ ἴΠπ6 τϑϑυ]β οὗ ΜΙ. δα [᾿ο551᾽8 ἔσθ σ οοἸ ]ατίοηβ. Ηἰς5 Ῥτσχοϊοροίθθηα ἃγὰ 8 ἰγοᾶϑιγο 
οὗ Ὁ] 164] ογἰεἰοίβιη. ὙΈΟ οτιεἰσαὶ Δ θΟῸτβ οὗ 1}15. οτωηϊηθηῖ Ρἢ] οἱ οσοῦ ἀβοογίαί πη (45 Ὦγτ. θη- 
πϊοοξι 5 να] Δ Ὁ]6 δηὰ }υα!οϊου ἰαουγβ μδὰ Ὀοΐοτα ἀ0η6), ᾿η5ϊοδα οὗ ᾿ηνα]ἀδίηρς, (Ὠ6 ἱπίορστιὶν 
ΟΥ̓ἴπ6 βδογϑὰ τοχέ, ἰπ τηδίίοσβ οὐ ἴΠπΠ6 ρστοαίοβῖ ᾿τπηροτίδποο ; 85 δἱϊ {πΠ6 τηϑδηιυβογὶρίς, ποῖν 1}}- 
βἰδπάϊπρ ἴῃα αἰνοιθι οὗὨ τποῖν ἀδῖο5, δηὰ οὐ ἔπε ρ͵δσθ3β νι ἤοσα ἘΠΟΥ νγοῦα ἘΥΔΠΒΟΓΙΡΟα, ἀρτοο 
αἰ τοϑροοῖ ἴο ἐπαὶ πη ϊσοῖ σοηβεϊτἴδ8 [Π6 ῬτοΟραῦ ὀββθῆθο δπα βιυβίδησα οὗἉ αἰνίης τον αζίοη, 
ν]Ζ. [{5 ἀοςίγι 68, τλοσγαὶ ργοσορίβ, 81η4 ἰκἴογοαὶ τοϊβεϊομβ. Μ. Ὠς Βοκβὶ οἰαγρβοβ (ἢ6 νυ δ οῃ5 
ποῖ τ ΓΟ οὐ ἴΠ6 σοργ  5ῖ8, υυ ὁπ {πὸ Ἰρῃογδῆσα τ ηἀ ἰθιμοτν οὗἉ {πὸ οΥΙἴσ5, ψ|10 Ὠᾶνα ἴῃ 4}} 
Δρο5 θη ἴοο δπιθι (ἴοι 5 οὗ ἀϊοίαιιηρ ἴο τη οῖγ δυΐμογβ: δηα ᾿νἢο, ᾿πβίοδα οὔὨ σοτγοοίπρ (ἢ6 
Ρτοιοηάἀρά οὔτγοῦβ οὗ οἴμευβ, γα ΠΥ δι ϑελειιτα ἴῃ ἘΠ ἷσ Ρἴδοα σϑαὶ θσσουβ οὗ ἐποὶσς ον. 

4, Οοάοχ Ογίουβ οὗ 6 Ηθῦγον ΒΙΡ]6,  βογοῖη νδη ἄοῦ Ηοορ τ Τοχῖ 
18 οογγοοίοα ἔγοια {πΠ6 ΗοΡτο Μαπυβοσρίβ οο] ]αἰοα Ὀγ Κοηηϊοοίξ πᾶ 1ὴ)6 
Ἐοϑϑὶ, δῃα τοίη {16 Απθθηΐ ΨΟΓΒΙΟηΒ; Ὀδίηρ δὴ Αἰδιρί ἴο ἴοση ἃ 
δίαπααγά Τοχύ οὗ {μ6 ΟἹα Τρβίδιηθηῖ. Τὸ ψβ]οἢ 18 ὑγθῆχϑα δὴ ΕββδῪ οἡ 
[86 Ναΐυγα δηα ΝΝΟ}ββϑιγ οὗ βι6 ἢ δὴ παθυίακίηρ. ΒΥ (τς Εδν. ἀθοσρθ 
ἩΆΑΜΠΤΟΝ, Μ.Α. 1 οπάοῃ, 182]. ὅνο. 

Μυςἢ 45 πα5 ὕδθη δοοοιρ !5ηθὰ ὈΥ̓ ἴπ6 ἰρασηρα σϑϑοάγοοα οὐ Ὦτσ. Κοπηϊοοῖί, Ῥγοΐδββογ 
Ὠ Ιλοςεὶ, αμὰ οἴμοῦ ἀϊδιϊηρυϊομβοά ΒΙΡ] σαὶ Οὐιτῖςς, ἃ βίαπἀαγα ἰοχὶ οὗἩὨ τ1ῃ6 Βοοῖκϑε οὗ {116 
ΟΙά Τοξίαιηρηὶ 19 8511}} αὶ ἀσϑιογαΐαπιλ ἰὼ δαογοα 1 τοταΐυτο, ψ οὶ ΝΜγ, Ἡδιηϊ]ιοης νοῦ κΚ 
15. Δ} 8016 δηὰ βιυσσοβοί} διἰορῦ ἴο βΒυρρ]Υγ. [Ι͂ἢ ἢ18 Οοάοχ Οτιτίσυβ, “ ἔπε εχ οὗἨ νδη ἀδγ 
Ἡοορῆὶ 15 δαορίοα 845 16 Ραδὶς, θοὶηρσ {παΐ ἴο τυ ἱοἢ Ὀοτὰ Κοπηϊοοί ἀπά 1)6 ἔλοββὶ να 
τοίογγοα ἰῃοῖτ ςο]]διοη8. ΕυοσΥ ἀονϊατίοι ἔγοτα 1}}}8 ἰοχὶ 15 τηδυϊοὰ Ὁγ ἢ ον Ἰοέξατα, δηά 
6 ποσζὰ οἵ τνοσάβ, 85 [ΠΟῪ βίαπα ἴῃ νὰπ ἀογ Ἡοορπέ, ἀγὸ δα! ἰδιϊρὰ ἴῃ τΠ6 Οὐΐοῦ τηδγρίῃ, 
850 {π2ΐ 1π6 διτἶγθ οὗ Π8 ἴοχῖ ᾿ς ρυϊπίθά, ὍὙΠ6 ἱπίογίου τηαγρίη οοηίαϊπϑ δυο ναγίουβ τεδάϊησβ 
5 ὍΟΓΟ ἀροπγχρα ψογίϊν οὔ ποιΐσθ, ἐμποιῇ ποῖ οπιϊ]οὰ τὸ ἃ ῥΐδοα ἴῃ ἔα ἰοχῖ; τρδηϊηρ 
ῳτοδαδίῳ ἐγὼ Ὀορὶηρς τηαγκοα ({), ἀπά {ποβα ρμοβδῖδὶν ἐσιια (1). [πὶ (Π6 ἴοχὶ δβδοῖ νγιδίϊοι 
15 Ῥτγοοράρὰ Ὁ’ δ πυπιογίοαὶ ἤρατο, δὰ ἕο! ]ονοαὰ ὈΥ ὕπνο ἱηνογίοα σοτηπιαβ (“) ἴο τηᾶτκ 
πον ἴαγ ἰἃ οχίοηάβ: {ἰἰὸ ἤρατο τοίδυβ ἴο ἃ σουγοβροηάίηρ ὁπ ἴῃ {πε σμίεν τπαγρίῃ, {6 1ἴ [56 ῥσὸ- 
χοᾶ ἴο ἃ σογτοσϊίοη, ἴῃ ΠΟ σᾶ ἴη6 τηγρὶμ Θχῃ 15 1[Π6 τοὐοοίοα τοδαϊησ, οὐ ἴὸ ομδ 
ἴ 1Π6 ἐπήεχίογ ταᾶυρίη, [δ 1 ρ6 Νυΐ ἃ ναγίοιιϑ γρδάϊηρ. [}Π θυθσΥ οᾶβθ ποῦ 15 α͵80 ἃ 
σογγοϑροπάϊηρ πυτηῦοῦ ἴῃ ἴπα ποίθ5, οἷ ΟΧργοβθος [Π6 δυτπογιιϊοβ ὈῪ τ ϊσ [ἢ τοδαϊηρ 
18 Βυρροτγίοα, οὐ οὐ ψῇϊοῖν [ἢ  νάσῖοι8 τοδάϊηρε τοδί. “ΓΠ15. Ὀ] δὴ 15 'η ἀοοογάαδησο τὶ τ ταὶ 
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οὗ ΟὐἹεβθβοβ σουϊειοη." (Εοϊοοιὶς Πονῖον, Ν. 85. νο]. χυτὶ. Ρρ. 319, 8320.) “Οη {πὸ 
ταῖυα δηεὶ τ} ὺ ΟΥ̓ {[Πη6 Ρυ ] σαϊίοη Ὀοΐοσο ι15, ᾿ξ 15 ὑπ θσοββατυ [ῸΓ 8 ἴο Θχραίῖδῖο. ΤΏΘ 
ῬΌΓΙΥ οὗ ἴῃς ἰοχὶ οὗὨἩἉ π6 ΒΙ 6 ̓8 ἃ συ θ)οοῖ ΠΟ ρόβϑοβθοα ἴπ6 Ὠισμοβῖ τηροτίδησο. ΤὨΐβ 
Οοάοχ Οὐίουβ ργεβθηῖβ ἴῃ ἃ οοπἀοπβεὰ δηὰ δοιηπιοάϊοι, ἀπά, ψηδῖ 15 οὗὁἨ ΠΟ 5118}} σοῃϑβὶ- 
ἀογαξίοη, οἴθαρ ἔοιπῃ, ἐπ6 γϑβϑ]ῖ8 οἵ Καὶ Θμηϊοοι 5 δηὰ Πὲς ΒοΚδὶ 8 ἰδουγβ ἢ βδογρα οσι οἴχῃ," 
(114. Ρ. 324.) 

δ. Ο. Α.ΒοΡΕ Ῥβευᾶο- τ οα ΜΏ]10- Βοηροιαπα, αὰὰ Δ]δραςοπ6 5. ΡΓῸ 
Αγ 1185 Νονὶ Ταβίδιηθητὶ 1ϑοιοηῖθὰβ τοξυϊδηίαγ. ἨΔ]. 1767. 2. νοἱ]β. 
8γ0. 

Ὧγ. ΜΠ], ἴῃ Πῖ5. ογιεἰσαὶ οὐϊίίοη οὗ (86 Οτοοῖς Τοβίατηθηΐ, ποὶ θοῖηρ 50 ΠΟΙ ΘΠ ΕἾΥ δοαυδὶπιοα 
τ ἢ τΠπΠ6 ΟΥϊθηΐαὶ νογϑίοηβ, 84 στϑοοισθο ἴο ἴπ6 1,8ὲ1η {γϑηβ᾽δίϊομβ οὗὨἨ ἴποπὶ 'ῃΠ ΒΊΒΠΟΡ 
ΝΥ δἰιομ 8 Ῥοϊυρίοιξ, ἔογ {6 ναγίουβ τοδαΐπρβ οὐἁὨ ἱῇοβα υθυβίομθ. (Ομβθα ΘΠ ἾΥ ἢ6 οττεὰ 
ὙΠΘΏΘΥΟΥΙ ἔποδα τ το ἱποοσγοοῖ. Θ᾽ πΊ 18 Γ ταϊδίδκοϑ Το σοτηπλ θα Ὀγ ΒΒ ηχο] ἴσοτῃ [Π6 5816 
οαυϑ6. 'ΓΠο ἀοβίρη οἵἩἨ Ῥτοίδβεδου Βοάς 18 ἴο Ἴογγοοῖ ἴμ6 ἀοίθοϊβ δῃὰ τη βίδα κεβ οὗἩἨ {Ποβα οτωὶ- 
ποηΐ οΥΙἶς5, Βοάδ ἰ58 σοηῃβιἀδγορα ὈΥ̓͂ 18 σου ὙΥΤΏΘη 85 ἃ τηδη οὗ τηοβὲ ὀχίθηβῖνο ᾿ϑασπίης, 
Ῥυϊ το 4 }}Ὺ ἀσδιϊτυῖο οὗ οἸοσάποθ 85 ἃ ττίτοσ. 

6. “οΔηπΐ8 ΑἸθοσεϊ ΒΕΝΟΕ,Ι Δρραγαίαϑ Οὐ σι δα Νοναπ) Τοβίδιηθηΐυτση, 
ΟΓΙΒΘΟΒ βΔΟΓ ΟΟΙΩΡΟΠα χη, ᾿ἰπηᾶτ, ΒΟΡΡΙοτηθπίατη, ἃ. τασίαπ) ΘΧΒΙ Ὀ6Ώ8. 
Οὐυτὰ ῬΙΙΠρΡρΡὶ ανιάϊθ ΒυΣκὴ. Τυρίηρα, 1768. 4ϊο. 

ΤΠ ἢτβε ἱτηρτοββίοῃ οὗ [818 ψοτκ ἀρρθαγοὰ πὶ Βεηροὶ Β οἀϊίοη οὗὨ {π6 Οτθοῖ Τοβίδιποπε 
Ρυθ 5ηῃοα αἱ Τυθίηροη, ᾿ῃ 1784. 4106. 1ὲ νγαβ πλδίθυ ]ν Θη]αγροὰ πὰ σογγθοῖοθα ὃγῪ Βυτκ. 
Μυοῖ 88 μᾶβ ὕεϑθῆ ἀοῃθ ὈΥ Ἰαῖθσ οὐ τ1ο5, [ἢ6 σοβθάγοθοβ οὗ Βϑηροὶ δηά ἢ)15. οο]]θοιτίοη οὗ 
Ματίουβ ρδάϊηρε ἀγὸ ποῖ ςιυρογβοάθα Υ (οἷν ἰεασηθά ἰαθοιγϑ. 

7. ὅο. ὅδο. (ΔΒΙΕΒΒΑΟΗΠ ϑυταρο]β ΟΥ̓ 1685, Δα ΒΡ] ηα8. οἵ οουγροη 88 
γαγίασυσα Ν. Τὶ ΓΤ ϑοομαχη ΘΟ] ]θοίίομο8. ἀσοράϊ τηυ]ίοσυμῃ Ν. 1᾿. Οοἀΐοσυτα 
ατοογαπι ).6βουρί, οἵ Εχαηθη. δ], 1788----98. 2 ἰογ}18 8γνο. 

8. ΟΥὐβθοβ (ἀὐοβΌδοβδη ἴῃ Νογυσὰ Τοβίδιηθηίαση ϑΥμορβῖ8. ΕἘΜΙαΙ 
Φοβορῃυβ ΙΤΕ, ὃ. Τ. ῬΡὶ Οχοη!. 181]. 8νο. 

ΤΏ19. 8Π14}} νοϊυτηθ 18 δχϑοῖν σοῃίοτιηδ Ὁ ]6 1Π 115 ἀδδὶρη ἴο ἔμ Ὀθδαυ ει] οαϊεοη οὗὨ τ 
Νεν Τοβίδσηθης ρυ 5 ῃοά Ὀγ Ὦγ. μια ἴῃ 1808, δπὰ ποιϊςθα ἴῃ Ρ. 351. σιργὰ. [1 “ ςοη- 
ἰΔὶῃ5 411 [πὸ ναγίδιοηβ οὗὨἉ ΔΠΥ σοηβοασθησο, ἢ ἢ οδη 6 οοπβιἀογρά 85 βία Ὁ] 18Πη6ἀ, οὐ ὄνθῃ 
τοηἀογοᾶ ρσόῦδθ]ο, ὈῪ (6 ᾿ηνοϑιϊ ραίοπβ οὗἁἨ Οὐ βθδοῃ. Τῆο ΤΠ οΥ̓ ρατί οὗ 1{Π656 Γοβάϊηρβ νγᾶβ 
Εἴνοη ἰὼ τπ6 τηαγρὶη οὗ (πὶ οδἀϊίοη, ἀἸβυησυ ϊδηοα Ὀγ {πΠ6 Οτὶ σοπΐδῃ τηὰγῖβ. σα Εἶνο να] 
οὗ Ἵδοὴ σοδαϊηρ ΟΣ ργοροβοϑά δ᾽ ογαίΐοῃ 18. δίδι θὰ ἢ υγοτὰβ δὲ ᾿ἰθηρίῃ, δπὰ ἐπογοίοσο οαπηοίῖ Ὀ6 
Τἰβδρργοῃοηπ ἀρὰ, ΤὨΐβ θοοῖς τῇδ  ἰπεσοίογα Ὀ6 σοηδιἀοσρα 88 ἃ Κιπὰ οὗ βιρρ]οηθηΐ ἴο {πὶ 
οὐτίοη, οὐ 1Πυδίγαθοη οὗ 11." (Βεϊῖβ Οτὶες, (Ο. 85.) νο]. χχχνὶ, Ρ.. 895.) 

9. ΒοΠΊΑΓ ΚΒ ἀροὰ {μ6 ϑγδίομηδίις (Ἰαβδὶ βοδίίοη οὗ Μαπιυβογιρίβ, δἀορίοα 
ὈΥ Οὐ ΒΌΔΟΚ ἴῃ Ἶ8 δαϊάοη οὗ 1Π6 Νὸνν Τ᾿ δβίδιηθη, ΒῪ Εἰομασγα ΓΑΌΠΕΝΟΕ, 
11,1. Οχίογά δῃᾶ 1οπάοηῃ, 1814. ϑνο. 

Εοτ ἃ ἢ1]}} δπαὶγϑὶβς οὐ τη οἰαθοταίς Ττοδίϊβε οὔ Ὅγ. (δβογνγασιἰβ. Ασο ἢ 500.) 1,λύτγθηςο, 
δ66. {π6 Βειεἰβδ Οτῖς, (Ν. 85.) νοὶ]. 1. Ρρ. 173---[1[99, 296---815. 401---428., δῃὰ {Π6 
ἙἘπὶοοῦς Πδνὶον (Ν. 8.), νοἱ. ἱν, ρΡὈ. 1---22ώ. 179--- ] 89. 

10. Φομδῃηΐϊβ ΒΑυΒΕΕΤΙ αι [Ιοοϊϊομοβ Ταχίΐβ σοὶ Ἐνδηρο]}}} 
5. Μαῦμει, 6χ Ῥ] ασῖ μ18 ᾿πρτθβϑῖβ ἃ6 ΤΠ ΒΟΓΙΡΟ8 ΟΟΟΙοθυ.8 ΟΟ]]θοίς ; οἱ 
οατὰ Ὑ  Γβἰοθιι8 ρϑγπιὶ ΔΗ 16 1581 18, ραγ τ  ὈΥΡβίδ ἢ Ὁ ΒΒ: }8, ἢ6 6. ΟῚ 
Ῥαίγυτμῃ γοΐογὶ 8 Εο]οϑῖβ ασοοσαπὶ ΓΔΕ πογαμηαιια (ΟΠ ἢ 8118 ΘΟ]] αἴξ : 
Ῥγωπϑβὰ ΕἸρ᾿ οτὶβὶ 46 Οτὶρίπθ, Αὐοίοναΐο, οὐ ἴδια ναγίασαη Νουὶ Τοβία-. 
τλθητὶ [ζϑοἰϊοπαμη τεοάσγυμ ἴῃ ρθηογο. δΙπηθβίδα!ὶ, 1672. 4{ο. 

11. Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί. ΟΥ, ἃ ΟΥἰὑ168] 1) 1Ββοτίδιοη ἀρὸμ 1 ΤΊπ. 
11:1. 16. ὙΒογοὶμ Β]68 ἅτ Ἰα]4ἃ ἀον ἴο αἰδβίϊησα βῃ, ἴῃ ὙΔΓΙΟῚΒ ΤΘΔα ηΡ8, 
816 18 σΘ Πα Π6 ; 8Π δοοουπῦ 18 ρσίνοη οὗ δῆονβ ἃ πυπάγρα ατροῖκ Μαδπηυ- 
Βουρίβ οὗ 5ι. Ρ40}}8 ΕΡ᾿51168 (ΔηΥ οὗ [ποῖ ποῦ Ποσγοίοίοσο οο]]αίθα):; 186 
ὙΓΠΠΡΒ οὗ 186 Οτθοκ δῃᾶ 1 δύῃ ΕΔίΠΘγβ, δηα [Π6 δηθηῦ Ὑ ΘΓΒΙΟΠΒ. 816 
δχδμλίηθα ; δηα [Π6 σοιλτηο τοϑάϊηρ οὗ {πα΄ ἰοχί, “ΟὉ σας πιαπίξεδέ ἴῃ 
ἐλε Μεθλ, ἴθ ὑγον᾿ ἃ ἴο Ὀ6 ἴΠ6 ἔσαὰθ. Ὅπθ. Βεῖπρ [16 βυβρδβίαποθ οἵ εἰσ 
ΘΟΥΙΏΟΠΒ ὈΥΘΔΟΠ ἢ αὐ 1η6 1δγΥ Μογοιβ᾽ [μθοΐαγο, ἴπ 16 γοᾶγβ 1787 δπά 
1738. ΒΥ Φοβὴ ΒΈΒειΜαΑΝν, Μ.Α. Ἰμομάοῃ, 174]. 8νο. 
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12. Εχαιθθὴ Ψαγίαγαπι οι οηαπη Φοδππὶβ Μ|1Π1 5. Τ. Ῥ. 'ἰβὰ Νονυπὶ 
Ταβίδιηθηίαμμ. Οροσὰ οὖ βίυαϊο Δ π16118 ΝΥΉΙΤΒΥ, 5. ΤΡ. [π᾿ νοὶ]. ἢ. οὗ 
Ὦγ. ὙΥ ΒΕ Β Οὐταπι ΑΓ οη 186 Νονν Ταδίαμπιθηΐ, [0110 ἀπὰ αυδτῖο. 

ΤῊ5 νεμοπιθηΐ δίίδοκς οὐ Ὥτγ. Μ|}}8 ΟοἸ]θειίοη οὐὗὨἨὨ Μαγίουβ Ποδάϊηχε, 'ἴπ Ηΐς οὐ εἰοαὶ 
οἠϊάοη οὗ ἴ6 Νοιν Τοβίδιηθηΐϊ, νγὰᾶβ ἢγβί ρυ] δηθὰ ἰπ 1710, δηὰ αἴογναγὰβ δηποχοά ἴοὸ 
Ὁν. ὙΜη ευγ᾽5 Οοταπιοηΐασυ. “ Ηἰβ οὨϊοῦ οδ᾽θσὶ νγᾶβ, ἰο ἀοίδηὰ [86 σοδαϊηρβ οὔ δε ργϊπιρά 
ἰοχί, δη ἴο 5)ιοὸνν {πὲ Μ|.1 τνὰβ τη ϊβίακθῃ ἰπ ἔγοα θηο]ν ῥτοίογσίης οἵποῦ τοδάϊηρβ. Βυῖ, 
Ἰονν ἔγθα μευ βουνοῦ ΜῈ} μ65 θθθὴ ρα εν ΟΥ̓ 8η Ἔστοῦ ἰπ ἰμάστησηξ, ἱπ [μ6 οῃοῖςα οὗὨἉ τπ8 
ογ (δαὶ ραγιίουϊαν τοδάϊηρ, γεῖ {Ππ6 νϑ]υθ οὐὗἁἉ {π6 οοἰ]εοέϊοη 1ἴ56}} γοηδίηβ ὑπαογοά. ὙΥΒΙΌγ, 
τπουρἢ ἃ ροοά σογμτηθπίδίοσ, τγᾶ8 ἃ "δὰ ογιτῖς," (ΜΊςμδοὶ ἰ5᾿ 5 [πιγοᾶ, ἴὸ ἐμὰ Νὲὸν Τοβί. 
νοὶ. 11. Ρ. 460.} [π 186 [οἸ]οννίηρσ ραζε " βενθγεὶν σεῆξυσοβ Ῥ Β ΤΟΥ 8 ΕἸΧϑπλθη. 

18. Οὐ θα] Ποπλασ 8 προ {86 ΕΡΙ 8.168, 88 6 ὺ σγοσθ ρα] Βῃ6 ἃ ἔγοτῃ 
ΒΘΥ͂ΘΓΆΪ ΔΕ ΠΘΠ 16 ΘΟρἾ68, ὈῚ ΦοΒη ΒΘ θα] 108, αὖ 881}, ἰπ 1581. ΒΥ Βοη)αμπηΐῃ 
ΘΆΎΝΕΥ, Υοσκ, 1785. 8νο. 

ΤῊ ἱγαοῖ 15 ποῖ οὐὗἁὨ ὙϑγῪ δοσηπηοη Οσσυστομοθ. Τα σοϊηπηοῦ γοβάϊηρ 15 ρμἰδοοὰ ἢτγεῖ, ἰο 
ὙΠΟ 15 βυ δ) οἰποα {Π6 ἰοχί οἵ ΒΡ 6 1108, ἔγοτη ἢἷ8 οἀϊίίοη οὗἔἩ ἴμ6 Νὲν Ταβίδιηοηϊ ῥργίπιοά αἱ 
Β 451}, ἴῃ 1581, ἰοροῖθοσ τ] ἢ βυσὰ δ Πογι (165 88 ἔανουγ ἴ. ΓΏΘδα δυῖμοῦ 165 (τυ ἢ 1 ἢ ΔΓΘ 
ΠΘΑΥΪΥ ἔοσγίυ ἴῃ Πα ΠῚ 6) οοηβὶδέ οὗ Μδηιβογιρίβ, Ουοϊδεϊοηβ οὗὨἨ ἴπ6 Νὸν Τοβίδιμθηξ ἴῃ ἐπ 6 
ΓΙ ρ5 οὗἁἨ [Π6 Εδίποτβ, ἀπά ῥγιηϊοα σορὶεβ; δηὰ δγα ἔδκϑη ἤγοπι Ὀγ. Μ|}5 οὐαὶ βαϊείοι 
οὗ [πΠ0 Οτροοὶς Τοβιίδιηθηῖ, δὰ οἵδοσ βουγοθβ, 

14, Δ6001 ΑΜΕΒΒΕΟΟΒΌΤ Π᾿ββογίδιϊο ῬὨΣ]ΟΙορῖοα 6 ὙΑΓ118 Γ,βουϊοηῖ θυ8Β 
ἩοΙ πο βίδη8 Ἰοοοσαπι αυογυμηάδπη Ῥαηίαίθυοὶ Μοβαϊοί, Γαράμηϊ Βαίαᾶ- 
γψόσυη. 1816. 4ϊο.. 

1ὅ. ΑΨ ΟὐἸ]]δοῦίοη οὔ αγίουβ Βθδάϊηρβ ἴον π6 Νὸεν Ταβίδιπηθηϊ τηλᾶ6 ἔΓΟΠῚ 
διηοϊθηῦ ασοοκ Μαηυβογὶρίβ8. ([π [86 {γα νοϊαπιο οὗ τ. Α. ΟἸΑγ κοβ (οι- 
ΤΩΘΩΓΑΓΣΥ ΟὨ {|| Νανν Τοβίδμηθηί.) Ἰωοπάοῃ, 1817. 4ϊο. 

ΤἼδ τηβηυδβογὶρέ, ἔγοι τ ῃῖσἢ (ΠΩ. οοΟἸοοζίου οὗὁἨ ναγίουβ τοδάϊηρβ 15. ργιηϊθά, Ἰογπιουν [»6- 
Ἰοηρεά ἰο 6 ον. Ὦγ. Μβδῃρου, ἃ ἀϊβεϊηρσυϊδιοά αἰνῖπα ἴπ [6 ΘΑΥΪῪ ρᾶτί οὗ ἴῃ εἰσῃίθοπιῃ 
σοηΐυτΥ : ὕὃὺῖ 11 15 ποέ πῃ 58 μαπατυυγτησ. Ὦγ. ΟἸαγκα πδ5 τηϊηυίοὶν ἀσβογιυ θα τπ6 ψαῖογ- 
τηδτκβ οὗ {Ππ|Ὸ ρᾶροσ ὁη το) (ἢ 6 σΟἸ]οοῖΊο '5 γι ἐοη, θὰ Π6 15 ἰσπογδηΐ ΌῪ ψὨοιῃ ᾿ξ τγ88 
τηβάθ ; ποῦ ἀοος ῃαὲ Κποῖνν ψ πεῖ Μ88. ἢδνθ ἴῃ Ὀδθη ςο]]αῖοά, βίησθ ἢ ἀδβοσιρίίοη οὗὨἉ μοὶ 
ἌΡΡοδγβ. δὲ 5ίδῖοβ ἰδδῖ [6 Τοοἰϊθοίος οὗὁἩ (686 νϑγίοιιβ σοδαϊηρβ τγχὰ8 βΊΘΘΙΪΥ διίδομοα το 
{6 1,Δε Μογβίοη, 858 ἰῃ δ᾽ ποδί ΘΥΟΥΥ σα86 πο [45 ρτοίοσγοα τἤοβα σοδόϊπρϑ νυ ἢ ϊοἢ ἀρτθο ἢ 
(Π6 ψυϊχαῖο. Μδὴγ οὗ ἴθ τοδάϊηρβ (μι15 ῥγοίδττοά ἅτ ποθ ψ μοῦ ψοτο δἀορίοά Ὀγ 
Οτίοςθδοι, δπα τοοοϊνοα ἱπίο ἴπΠ6 Οτοοῖὶς Τοχὶ οὗ ἢϊ8 ραἀϊίοη οἵ ἐπ Νοῖν Τοβίβτωοηι. Ὦγτ. 
ΟἸασγίκα 15 οἵ ορ᾿πίοη ἐπαζ {πΠ15 οοἸ]δοιου οὗὨ νατίουβ γοδάϊηρβε πηὶσῃς πᾶνο ὈθοΠ τηδάο, οἰ 6 Υ 
ἴῃ Επρίαπά ογ ἴῃ Ηοϊαηά, ρνᾶτάβ οἵ οὔο Ὠυπάτρα γϑαᾶγβ βίης, 'ῃ ἴπ6 τοῖσῃ οὗἩ Κίηρ 
Οδοῦσο 1. [1 δοτητάθησοβ τι Μδτϊς. χχὶν. 2., πὰ οπάβ ἢ Ἐν. χχὶὶ. 7. 

16. (οἸ]]οοίΐληοα Οὐἰζϊοα ἱὰ Νονυὰ Τοβίδιηθπίη. Αὐοΐοσα ὁδοοῦο 
ΘΕΒΜΟΥΊ, ΤΉΘΟΙΪ. θοςοῖ. Ῥᾶγβ ῬΓοσ. Ιράσπὶ Βαίδνογυμ, 1828. ϑ8νο. 

ΤῊ νοϊυπιθ σοηίδὶηβ ἃ ςΟἸ]οοιίοη οὗ νατίουβ τοδάϊηρε (μον ρυ Ὁ] 5 πο ὰ ἴον ἐπε βτβὶ εἶπ6) 
ἔτοτη ἴπ6 Οοάεχ Οατοῃονίδηιβ 19], ἃ πολιν ψτιοη Μ 5. οὗ {πο ἴουγ Οοβρεΐβ, δηά ἴπΠ6 (Οοάοχ 
Μεογιδηπίδηιβ, οοπίδληΐηρ {πὸ ἔσουτ Οο8βρο]5, Αςῖς, δηὶ ΕἸ δι] 65, τυ} βοόῖλο σἤ δια: ὑὕοίι 
ἴῃε86 Μ55. ἃσὸ ἴῃ ἔϊιε {Ππ]Ἰνογειῖν ΓἰῦτατΥ δὲ 1 ογάθη. Ηὸ Πα5 α͵50 Ἴο]Ἱαῖοα ἔνγο οἴμοσ 
Μ55. ἴῃ ἐπα βάστα ᾿ἰργαγυ, {πΠῸ τοδάϊηρπ οὐὔἁἨὨ ὑψοῖ δὰ ῬΟΘη ἱπιρογίοοιν σίνοη ὈγῪ ΝΥ οἰβίοιη, 
νἱἷζ, [ἢ6 (οάοχ Ρεῖδν!ὶι 1.» σοπιδίηϊηρς ἴῃ Αςῖβ δπὰ ΕἸ) ρ Ξ(165 ὀπεῖγο, δηά ἐπ Οοάοχ ϑοαϊροσὶ, 
ὙΠ ἢ σομῃῖδίἢ5 ναγίοιιβ ρϑββᾶρος οὗἩ ἴ6 Νὸνν Τοβίδιιοπί. Τῆρβο ἴους Μ.858. νγοσὰ οοἱ αϊοά 
σψἢ τὴ. Τοχίυς Εδοορῖιβ: ἀπ ἴο ἔπ6 τοδαΐηρσε Ππ15 οὐίαϊποά, 1)γ. Πθοστηουΐῖ ᾿88 δἀ ἀρὰ 
ΠΌΤ ΘΓΟΙ 5 ἰοσίίοης ἤγομι ϑοθοἾΖ᾽ 5 ΒΙΌ] 1 σο- ΟΥ!|ς 4] Τγανοὶβ, δηα ἴσοτῃι ἔπ Οοάοχ Βοτο] πο 515, 

“8 Μ5. οὔτε οἸσνοηῖ οοπίαυγυ, σοῃϊαϊπιηρ᾽ ἔγαρστηθηῖβ οὗ ἴῃ. Οοβρεοΐβ, ΡῈ} 1516 ὑγ Ῥαρροὶ- 
Ὀδυτη. 411 {π686 σοδάϊηρδ ἃσὸ αἀϊδβροβοά ἴῃ ἴπῸ ογάοσ οὗ ἢ βουογαὶ Βοοῖκβ δηὰ (παρίογϑ οὗ 
τς Νεὲν Τεβίδιωοπί ὈῪ Ὦγ. ᾿οττηουῖ, ψν ο Ῥτοπιϊβοὰ ἔνο οὐδοῦ ρμογίουβ οἵἁ 818 (οἰ]θοίδησα 
Οτιεῖσα, ψ ηοἢ, πονγανογ, μανα ποῖ γοῖ θθθη μι] 18ῃοα. ὙΠΟΥ τ γο δππουπορά ἴο σοηίδὶπ 
δοουγαίος ἀοκοτὶ μιϊοης οὗΓὈ 1π6 τηδηιβοτρῖβϑ σοηβυ!οα Ὀγ τη, ἰομοίμοῦ τ ἢ σοτηπ θη Δ Γ165 οἡ 
βοῖεςϊ ραββαροβ οὗ (Π6 Νὸν ᾿Γοβέασπγθηΐ, το Πανθ ὕθθη ΟΥἩ 581}}} ἂσὸ ἴπ6 δβυ]εςῖ οἵ ἀΐβοιι5- 
δίοῃ δηγοης ἴδ Ἰοαγηρά. 

17. Αἡ Ηϊβίοσὶοαὶ Ασοουπέ οὗἉ ἔσο ποίϑ]6 Οογγυρίϊοηβ οὐ δογὶρίαγο, ἰὴ ἃ 
1,οὐἴογ ἴο ἃ ΕὟΘΠα, ὈΥ δ᾽ 1βϑδ8ᾶο ΝΈΨΨΤΟΝ. Ιοπάοῃ, 1880. ὅνο. 

Α νϑγὺ ἱπιρογίδος σορΥ οὗ {Πϊς ἱταοῖ, υδυζηρς θοῃ (πὸ Ὀοσίπηϊηρ ἀπά {πὸ ομά, δῃὰ οττο- 
ΠΘΟῚ5 'ῃ ΠΊΔΩΥ υἾδοοβ, γα ΡῈ] 15Ποἀ δἱ 1 ,οπάοῃ ἴῃ ἴΠ 6 γοαῦ 1754, υπᾶογ {πὸ {Π|Ὸὸ οΥ̓ “Το 
Τ1,οἰἴογβ ἴτομη δ8:. ἴ5ϑ8δας Νονίοη ἴο Μ. 1.6 ΟἸογο." Βυῖϊ ἴῃ ἴπ6 δυϊῃοσ᾽β τῃαπυβογιρῖ, νι οἢ 



ϑοοί. Γ΄ ὃ 8.1 Οοἰϊαξϊοης 9}, ῆαπιβογίρί. 2090 

ὙΓΑ5 ρτϊπίοα ἴοσ {πὰ ἢχεϊ (ἰτὴθ δηζῖγο ἰη ἴπ6 ΠῚ νοϊυταα οἵ δ81:. 588. Νονίοη᾽β ὕ ουΐ 5, [Π6 
γγΠ016 15 ὁπ6 οοῃττηπ6ἀ αἀἰβοοιιγοθ. Τῇ ἰοχἕβ ἴῃ αιοβίϊου ἀγα ἴῃς ἀϊβρυ ϊοά οἸδιικεβ ἢ 1 ̓ Γ τ. 1ἰΣ. 
16. δῃὰ 1 “ΦΖομη ν. 7. : [86 (116 ραρὲ δῦονθ γρίνοη 15 ργοῆχοάα ἰὸ “" Νεινίοῃ β 1, οτῖο," Ὀγ 18 
τηοάθγηῃ ϑοσιπίδῃ δαϊοσβ. ΤΏ ΠΟΡΥῪ ἴῃ ἴπ6 ροββοβϑίοῃ οὗ [Π6 διιῖθοῦ οὗ {Πἰς σου τᾶ58 ἰαδ.]]οἀ 
«81. [5286 Νονίοη οὐ ἵνψο (οττυρίίοηβ οὗἩ ϑογιρξεγο." Οἰδεῖ σορὶθ8 (1 ΔΡΡΌΘΑΓΒ [ΤΟΙ ΡδρῸ 8. 
οὗ τ. Ἡθηάρθγβοῃ β ἰοδιηοα {γαςΐ, ποιϊϊσθὰ ἴῃ {πΠ6 δπϑυΐης ἀγίϊοϊ) σοῦ ὀχροβοα (0 53816 δἱ 18Π6 
τηοάογῃ ϑοςϊηΐδι) Ὠοροβίίοσυ, τ ΘΓ (ἢ 15 ἔσγαοὶ τραϑ ρῸ 0] 1564, 4ηα ἸΑΡε1]εἀ “518 Ι5ΔΔ6Ο 
ΝΕΥ͂ΤΟΝ οἱ Τυϊηϊίατίδη Οοτγγιρίϊοηϑβ οὐ δοσρίατο." Τμ18 σοπάιςοῖ σ416 ἔοτι {Πα [0]- 
Ἰονίης 5ῖ Βαϊ βουοτο βεγισΐυσος ἔγοτα [Π6 ρθη οὗ ἴπ6 ἤδν. Ὦγ. Ηθηάοθγβοῃ. “ΤΠ Υ" [186 
ἴ6ΓΠ|8 οὗἩ [6 ἰαθ6ὶ 'π ηιιοβίίοη) ““8τὸ ΟὈν: Ου ΒΥ ἀδβισποα ἴο ϑΏθνοΓ ἃ νο- ἕο] ρυτγροβα. 
ΕἸταῖ, ᾿ἰΏ6Υ ὅτ ἱπίοηπήρα ἴο ᾿τηδιιθ ἴπ6 ΡυὈ]1ς ταϊηὰ τυ ἔπ 6] 16 (αἱ Τυϊηϊίαγίδηβ, 'ῃ ογάθσ 
ἴο δβυρροτῖ {Πποῖγ ϑυβίθτῃ, βου ρ]6 ποῖ ἴο [8]51ν ἴῃ6 τοοογάβ οὗ αἀἰνὶπα γα ; πὰ τπαᾶὶ {}}}5 
[161 βσαξίοη 18 ποῖ σοηβηρά το ἃ ἔδυνν βο᾽ ἴατυ ᾿πϑίδποοβ, θὰῖ δ9 Ὀθ6π Ρτγδοίιβθα ἴοὸ βοπλ οοη- 
βιάογαῖο οχίσῃς, Ηὰ ἴθογα Ῥθθὴ ΠΟ βοὴ ἀοβῖστ, ΨΗΥ ποῖ σϑπαϊαϊγ βίδα {Π6 ψ Πο]α ποδα 
δηά ἔγοπὶ οὗ πος οβδηάϊηρ, ἃς δορὰ 'π δ᾽νγ [5466᾽53 ᾿τροδοῆτηθηι 3 ὙΜΏΥ, Ἰηβίοδα οὗ δη- 
ΠοΟυΠοΙΠρ “ ἔσο σογγυρίοηβ,᾽ ογ, 1 ἀδοιηθα ρτοίδγδοϊο, “ ἔτο ποέαδίε σοττυρτίους οὗ ϑδοτίρίατο, 
5. ἴ ρίνοῃ ἱπαοβηϊίεοϊν, 85 ᾿ξ βοογθβ οὐ ὄνθὴ ἰππάγοάβ οὗἩἨ ραββαᾶρζοβ Πα 5ιβεγοα ἔγοπι {Π|6 
γα α]θηΐϊ ᾿ιδπὰ οὗὨἨ Τυϊηϊ ατίδη οοτγυρίίοη 2 ϑοσοπαΐν, εἶα Το Ὀταϊθα παπια οὗὨ δὲν [5αδο 
Νονίοιῃ ἰδ ρυξ ἔωσι ἢ ἴο βιιρροτί ψῖ} 115 Πρ βδηοίΐοπ [πὸ σδιιδε οὗἩ δυῖὶ- ΤὙΪΗ τΑσΙ Δη 5 ; 
δηα βιιρογῆς αὶ {ΠῚ ΠΚΟΓΒ, ΟΥ 50 ς ἢ 85 ΤῊΔΥ Ποῖ μ0858058 ἴΠ6 Τηθ8ῃ5 οὗ ἀοίογτηϊηΐηρ τ ῃδὲ στοσο πὸ 
ΤΟ Δ] 5θη τοῖς ΟΥ̓ {ΠπῸ “ ἢτοξ οὗἁὨἍ ρῃ]]οβορἤοτς, νι ἢ] παιυγα!ν Βα ρροβο (Π8ὲ ἢ δϑροιιβοὰ ἰῃδὲ 
οϑυ.56, Δηά [Πα ἃ δγϑίθτη οὔ ορἱ πίοῃβ, τυ Ϊοἢ) σοιπτηδπάθαὰ ἔπ6 ἀρρτγοναῖ οὗ 50 τισιν 8 τηϊπά, 
οδηηοῖ Ὀυξ 6 ἴσιο. (1014,} 

18. Το ατοδῖ Μγβίοσυ οἵ (ἀοα]ῖηθ8β8 Ἱποοῃί ΓΟ ΘΓΕΌ]6: ΟΥ̓, δ᾽]. 1β886 
Νοπίοῃ δῃὰ {π6 ϑοοϊηΐδη [01]168 1 (6 Αἰϊοιαρύ ἴο ῥγοῦυθ ἃ Οογτυρίϊοῃ 
1η ἴΠ6 Ἰεχί, 1 Τίμα. 11. 16. Θεος ἐφανερώθη ἐν σαρκί, σοπίδι ἰησ ἃ Ινον]ονν οὗ 
ἴΠ6 Ομιαγρθβθ Ὀσουρηῦ ἀραϊηβῦ {πΠ6 Ῥαββαρα; δὴ δχδιιϊ δύο οὐ {πῸ γδγοιβ 
ἘΘδαϊηρ8; δῃη4 ἃ Οοηβσιμδίοη οὗ ἴμαΐ ἴῃ {Π6 τοοοϊνοα Τοχὺ οἡ ῬυϊποΙρ]68 
οὗ Οβῆβϑγαὶ διὰ ΒΙΡ]1.41 Οὐ εἰ ῖϑω. ΒΥ Ε. ἩΈΝΡΕΒΒΟΝ, [Ὠ. 0.7 Ἰμοπάοῃ, 
1880, 8νο. 

ΤΗΣ Ζοπιυίπρηθεβ οὗ {πΠ6 οοηέγονοσιθὰ οἶδυθο ᾿ῃ 1 ΤΊμ,. 111. 16. 15 6580 ι5σῃοαὰ Ὀουοπὰ ἀουδὲ 
1 (18 ΔΌΪΥ ὀχοοι θά δηὰ ἱτηρασίΐδὶ ἐγθαιίβο ; τ ΒΟ ἢ 18 ὅτασα {Π6 Ῥγοβδοηῖ Αὐτό ῖβμορ οὗ 
Οδηίοσρθυσυ (Ὁ τ. Ηον ον) 15 δἰδίεά τη ἴπ6 Απάονογ Β10]:ς 8] ΠΕ ροβίϊοσυ (νοὶ. ἱ. ῥ. 777.) ἴο 
Βανα οἰιδιδοίοσιβοα 85 “8 νι Ὁ]6 δρϑοϊτηθη οὗἁ οὐ σαὶ ΔὈ}} 1 γ, βοΟΟ ΒΒ ὍΠ]Υ ὀχογίθα 1π 186 
ἰπνοειραϊίοη δὰ ἀἰβοονοῦυ οἵ ἰτγι}}." [ἢ δὴ δρροπάϊχ, τ. Ἡηάογβοη μ45 ρίνϑη ἃ [181 οὗ 
ΟΥ̓Κ 5, ἴῃ τ ΒΊΟΝ [Π6 ροπυϊηθηο8β οὔ πα ἀϊδρυϊεά οἶδυ56 ἰ8 ἀϊδοιιββοα. [{ οὐφσὶι ἴο 6 δἀαρά, 
μαι 18 ἰγϑαξῖβα ψαβ ποῖ οὔ ρίηδ! ἢν ἱπιορἀδαὰ [ῸΣ μι] οδίϊοη ; Ὀυΐ νγᾶβ Ὀγϊπιθα ἴῃ οτάον ἴο 
τηροῖ (ἢ ΟΧΙροΠΟΥ οσοσαβὶοηρα ΟΥ̓ ἃΠ δίζετηρῖ, ου ἴπ6 ραᾶτγὲ οὗἩ 86 πηοάθσῃ ϑοςὶπίβῃβ, ἴο Ρθσ- 
διιδάο ἔπ ρυ ]ῖς {παὶ δὲν [5226 Νοτίου ᾿αα ῥγονοά ἃ σογγυρίοη οὗ ἴπ6 ραββαρὸ ἴῃ 1 Τιπι. 11]. 
16. Ὧν. Ηεδπάογβοη᾽ 5 ἰγϑαῖθβα 18 γτοργιηίθα ἴῃ 1Π6 δοσοηᾶ νοΐιπτα οὗ ἔπ Αμάονον ΒΒ.) 164] 
Ποροβίίοσυ, ἢ βοῖηα δα ἀϊεἱομδὶ οὐβογνδίοηβ ὈῪ ἔμπα ρον. Ῥ3τοΐδεβοσ ϑιυδσί. 

19. Τιλουθταῦο ΟΥοα ἴῃ Αοία Αροβίοϊογυσῃ, ΕΡ 8018 (ὐδί Π ] 1688, οἵ 
Ῥαιυ]ῖμαβ. [ἢ αὺυΔ ἀ6 οἰαββδίρυβ ΓΑΡσοσυση τπᾶπὰ ΒοΓΙρίοσαπι Αυ 8610 
᾿πβυϊτυϊταν ; Παβοσιρῆο οὐ ψασγία 1μθοῖο 11. Οοάϊουμα ΜΑΓοϊποσαμὰ 6Χ"- 
ΗΙθοῖαΓ ; δίαυθθ ΟὈβοσνδίοηθϑ δὰ ρ]υσὴδ Ἰἰοοᾶ οὐτὰ δ οι τὰ ον 8η- 
σο]ϊοσασα ἀἸ) υἀ]οαπα οὐ οιηθπάδπᾶα ρῬσοροπυμπίασ, 8 αὐ]. Ετια. Εἰνκ. 
ΒΔ511685, 1880. 8νο. 

20. Εχαπιθη Ογιίσουτῃ Οοάϊοῖὶ5 σοὶ Θυδίυαοσ Ενδηρο]] στη, ΓΊΒΟΠΪ [ἢ 
ΒΒ ΒΘοα 1, γοθὶ Α[υρτιβίαης] ΟΓΟ ΒΒ: 018] δάβουν δὶ, ̓ πβεϊαἱῦ δίορ]δπὰ8 
Ετίἀογίουϑ 1,Δἀἰϑαυθ ΕΝΌΙΙΟΒΕΒ. [Ι͂ἢ ΚΟ]. 11. Ῥαγὲ Π. οὐ Ἐ. Ἐὶ. Ὁ. οβοη- 
τα ΠοΣθ δηᾶ Ἐ᾿, ὅ. Υ. ἢ. Μαυγου᾿β Οομηηρηίδίίοποθ ΤὨΘΟ]ορίοθθ. [ἱρδῖϑ, 
1832. 8νο. 
Α ποιίϊοθ οἵ [πὸ πιδηιβοτῖρί, ςοἰ]αϊοα ἴῃ {π18 ρυθ]οαίοη, ν᾿} 6 ἔουπά πῃ ΝΟ], 11. 

Ῥατὶ 1., ραρε 147., Νο. 86. 

21. (οάοχ Ν. Τ. ψοποίυβ του, τυϊρὸ εη. 10., Ενδηρο ογατα οἵ 
ἘΡἰβιοϊδγατω, βθο. Χ. οἱΐτη γβῃ. Β}βββαυ!οΐβ (ΔΓ 1 8118, δὰ Πομΐθμα ΓαΡα πη εὖ 
Δη 4! 5βίτηατη πὰπς ἄθηπο δοουταῖθ σοἸ]αΐατα 80 Ε. ἩΕΙΜΒΑΟΗ. [Ιἢ Υο]. 1Π. 
Ῥατί 1Π]| οἵ Ὁγ. ΕἸθο Κ᾿ Β ὙΥ Ἰββθηβο μα] Π6 Εοῖθα ἄυσοι 5 61Π1086 Του ΒΟ ΪαΠα, 
οἷς. ρΡΡ. 228-.-264. ΤιοῖρζΖῖρ, 1887. δνο. 

Α ποιεΐςο οὗ ἐπδ τπδπυβοσίρί, πατο τηοϑὲ δ}}}νῪ οοἸ]αϊο, ψ}}} μὲ Τουπά ἴῃ ΝοΪ. 11. Ῥαγε 1., 
Ῥαβο 160.,, Νο. 209. 

ΥΟῚ,. Υ. Ρ 



210 ϑαοτοά Ῥλεϊοϊοσν. ΓΡατὶ 11. Οἷ. 1Π. 

22, Ψοάοοϊ Ηξεβιναὰα, ΕἸ. ΕἾ]. Ὀιββογίαιίο ἀθ (οάϊοα Βουθθῆξκπο, πυης 
ἘΒΟμο-Τιδ)]οηο, Ὁ Ιρ80 ἴῃ ἴασαι ῥγοίσαοίο. διά Ἡρηγ. ΕρΌ. ΨΊΏΚΘΟ. 
Ττα]θοῦ δὰ μου, 1848. 410. 

ΟΥ̓ τ06 τιδπιυβογῖριε Ὁ ἀοδογιροὰ ἴπ {8 ρυ] σαϊίοη, ἃ ποίϊοο 18 ρσίνθῃ ἴθ ο]. 11]., 
Ῥατὶ 1. βᾶρε 12]. Νο. ΙΧ, Το αἰςξβογίδιιοη 5 δι Ὠ  }]ν οαϊοὰ ἔγοτι {116 ρϑροσβ οὗ {π6 
ἀοοραβοὰ δυυΐμποσ. [0 σοπίδϊῃϑβ ἃ ἀδβογιρίϊοη οἵ ἴπὸ Οοάοχ Βογρο]ίδηιβ, δ ῥτοοίβ ἀθιηοῃ- 
βἰγδίλης ἐμαὶ ἰδ 15 ἴπ6 Οοάοχ Τγαἠθοῖπυβ; δὴ ᾿πάοχ οἵ [86 ροτίίοπς οὗ πε Ο05ρ6] οχίδης 
ἀη 1ῃϊ5 πηαπυϑογῖρῖ; δηὰ ἃ σοταρίοῖε οοἰ]δίϊοῃ οὗἉ 115 νασίοιιβ γσοδαϊηρβ, οὔ ψιϊοῖ ἕμίυχο θραϊζοτα 
τι }} ἀου θὲ }688 ἀν8}} {μϑσηςοῖνοβ. 

ὃ 4. ΤΒΕΑΤΙΒΕΒ ΟΝ ΤῊΕ ΘΕΝΟΙΝΕΝΕΒΒ ΟΕ ΤΗῊῈ ῬΡΙΒΡΌΤΕΡ ΟΓἸΑΌΒΕΒ ΙΝ 
1 ΨΧΟΗΝ νυ. 7, 8. 

᾿»Ἶ 444 α εὐρίοις εἰαίεηιεπί οΥ ἐλε ευἰάξηοε 70. απὰ ασαϊηπϑέ (ἦε σεπιιίπεηεβε ΟΥΓ ἐλε αϊερμίεα 
οἴαιιδε5, ἐπ ἰλὲ5 πιεπιοταδίε ραξξβασε 07 ἐδε ΝΝειο Τεεδίαπιεπέ, ἱε σίσεπ ἱπ ΝΟ]. 1. Ρρ. 449, 
εἰ δεῳ. ἐλοεε μεδίϊσαίέοπδ ΟΥ̓ Ῥαγία ὁ ριιδιϊοαίίοπδ ἐπιμπεγαίεα ἵπ (δε Κοϊοισίπρ Βιὶδἰϊο- 
σταρλϊοαὶ 7,1εὲ, ιολὶ οὐ πιαϊπίαῖπ (λ6 δρυκιουβνεββ οὗ ἐλε εἰαμδεε ἔπ φιιεδίϊοπ, ατε ὑγίπέρα 
ἐπ 7ιαἰὲς8, πὶ γε ἐλαὲ ἐδιὲδ δεοίϊοπ πιαν ποῖ ὅε ὠππερεβεαγὶῳ ῥγοϊγαοίεα. ΣΤ ρματέϊοσιίατ 
γεϑρεοίϊηρ ἰδε ἰΐπε οΥἹ αγσμπιεπέ αἀνοοσαξεα ὃν πιοεί οΥὙ ἐδεὶγ τεερεοίνε ἀμέλογς, ἐδε γεαάεν 
ἐδ τεϊεγτεώ ἰο ατίϊοϊε 48. Ὁ. 214. ἐπγγὰ. . 

1. Αἀποίεαἰϊομοβ Μ|111), δυοίβ οὔ οογτθοίβ 6Χχ ῬΧΟΪ ΘρΟΙΠ 8 8818, ὟΝ οἷ- 
βίβῃὶ, Βϑηροὶ, οἵ βαθαίουι! δὰ 1 «οδπη, Υ͂. 7., πᾶ ουπὶ ἀπαῦυβ δρ βίο ]15 
ἘΣΟΒΑΓΑ͂Ι Βαομ οὶ, οἵ ΟΡ Βοσυ δοηιθυ8 δ ηη18 6] θη, ΟΠ Ιβίορ μου Μαίϊε 
ῬΙΔΕΗ͂ΙΙ, Φ οαπη15 ΕὙποῖθοὶ Βυᾶάοὶ, εὐ ΟΠ γι βύδηι ΕὙΙ ἀοσῖοὶ ΘΟΒΙ ΑἿΣ ἀθ δοάθπὶ 
ἸΙοοο. ΟοἸ]]βοί οὖ δαϊΐβε ἃ Τποῖὴα ΒΌΒΟΕΒ8, 5.1. Ἐρίβοορο Μοπονθηβὶ 
Γροβίθα ϑαγβουγοηβὶ}. Μαγιάυπὶ [Οδουιδγίμθη] 1822. 8γο. 
ἢ 186 ὁχοορίοη οἵ ᾿γεξδἰεἰπ᾽ςΣ ποίε οπ 1 ψολη Ὗ. Ἴ. ψ ΠΟ ἢ ἰτηρυμη5 6 σΘΠΌ ΘΠ 685 οὗ 

(Π6 ἀϊδριιοα οἸαιι86, 4}} 1Π6 ῥΡίϑοθβ ἴῃ 1}18 νοϊυσηθ ὅτ ἔγοτηα ἴΠ6 ρϑῃβ οὗ ἴπ6 τηοβξὶ βίσοπιοιβ 
οὗ 15 ΘΑΓῪ νἱηάϊοαίοσβΌ ΑἹ δρροπαϊχ σοῃίδιηβ {πε βῃοσίογ ορβογυδίίοης οὗ .. Ο. Ῥυίείυβ, 
Ἐτϑάεοσγιοῖς 1 ααρο, 7. Ε. Βυάάρυπ, Φοη 1 αυσοποο Μοβποῖτη, ΒΒ 5ῃορ Ἐπὶ], Ῥοο]᾿5 Οοσηροθη- 
ἄϊατι οὗἩ ἢ Απποίδεϊοηβ οὐ Οογμαγὰ δαπὰ Ηατητηοπά, Και ἀϊξποτβ Αὐσὶ ἀσοπιθηὶ οἵ Οτίες- 
δαολ᾽ς  ἰεχιῖειοπ ὁπ ἐλὶς οἴαιδε; δπὰ [Π6 σοποϊυάϊπρ τοτηδυκβ8 οὐὗἨὨ τμ6 ἰοαγηθά οἀϊέοῦ οἡ Ὦτ, 
Μ|11}}8 ορ᾽ πίοῃ σοποογῃίηρ {μ6 Ὁ] 118}16 νογβίοῃ, απὰ οἡ Βϑηρε)᾿5 ἰηἰογρτγοίδιίοη οὗ {πὸ οἰρῇτῃ 
γοῦβ6 δηὰ [15 γα πϑροβιτιο οὗὨ ἰΠ6 βϑουθπῖῃ δηὰ εἰσμίῃ νοῦβαβ. 

2. ᾿ββοσίϑῦο, ἱπ αυὰ Ιπἰορτὶία8 οὗ αυθεντέα ᾿ἰδίϊι 66] 6 ὈΟΥΓΙΤαΙ ἰοοὶ 1 ἘρΊϑ8. 
]ΟΔΠΠ5 ΘΆΡ. Υ. ν. 7. ἃ ϑυρροβι 0018 ποίδ υἱπάϊοαίασ. Αὐὺίποτο ΤΒοιηδ 
ΘΜΊΤΗ, 5. Τ᾿ Ε. [1 18. ΜΊΒΟ πη θα, ρρ. 121---]50.7 1,οπάϊπὶ, 1690. ϑνο. 

3. Ογἰξίψιιο ἀμ αβϑδαρε αἀὁ ᾿Εριδίγε 7. ὧ(θ 5. ὕεαηπ, οἦαρ. Κ΄. υ. 1. αν 
Πἰολπατά ϑιμον. [1 818 ΗἩϊβίοιστε Οτααθ ἀὰ Τοχίο ἄὰ Νουνοδυ Ταβίδ- 
τηρηΐ, Ῥαγί 1. οἰ. ΧυἹ]. ΡΡ. 208 ---218.} Εοίξογάδηῃ, 1689. 4ϊο. 

4, Ῥοξδηβίο βαρογίοσὶβ ᾿Ὀἰββοτίδιοηϊβ οοηΐγα δχοθρίϊοπμο Ὁ. ϑἰπιοηΐ. 
Αὐἴβοτο Ἐποιὴᾶ ὅδιτη. [ΜΊΒΟΘΙ] απ 68, ρΡρΡ. 16δ1---1 78,7 Τιοηα!ϊπὶ, 1690. 8νο. 

ὅ. Η!βίοτῖα Π1οἿἱ ΦΦομδπμ6 1 46 ϑδῃοί βίη ὙΤΥϊηϊϊαίο, 1 40}. οδρ. Υ. 
γΟΓΒ. 7. ΡΟΣ του]ία 860 ]8 ΟἸΆ881, Βοοῦϊο Υ᾽. Γαβαα, οὐ δχϑυπία βϑοῦϊο ΧΥ͂Ι. 
ἴῃ ΨΘΓΒΙΟΠΘΙ γουῃϑουΐα [1]. 6. (ογιλδηΐοδιῃ ἢ). ΤΠ 6 Γ1] τοσδρίΐ, ὑπᾶ σὐπὰ 
Αροϊοσία Β. 1μυμογὶ, δυΐοτα ΕὙΙ͂άογῖοο Εγποβῖο ΈΤΥΝΕΚΟ. ΕὙδησοΐαυγ οἱ 
Τλρβῖϑ, 1718. 4{ο. 

ΤῊϊΘ ρου] ]οΔ Οη τνᾶ58 σδυιοά Ὀγ ϑίτηουβ διδοῖς οἡ ἴμ6 ἀϊδραϊοά οἶδα, ᾿ἰῃ Βα μ αἱ οὗ νυ Ὡϊ ἢ 
186 τγϑακοβῖ δββθσίϊοῃ5 8πι|} ςοη͵δοίυγοβ ἀγα μογο ὑσουρῇς ἔοτ ναγὰ 68 ᾿γτοίγαραο διρσυτϊωθηίβ. 

6. 4 μιϊ Εηφιῖνῳ ἱπέο ἐδο οτὶσίπαΐ Αμλοτὶ οΥ ἐλαὲ Τεαΐ, 1 “ολη Κ΄. 1. 
οοπίαϊπῖησ απ “λοοσοιμηπὲ ὁ. ὃν. δι} ς Ευϊάοποος ἤσοηι «ηἰφεῖί [ον απὰ 
αἀφαϊηϑδέ ἐϊ5 δεῖησ σομμῖπο. Ἐτίλ απ Ἐπχαριϊπαξίος οΥ δὲ σμαρφηιοηπέ ἐλοτο- 
ρου. ἴβΒῳ Τλοπιαβ Ἐμιυν. Ζοπάοη, 1715. 1719. ϑνο. ΑἸβο ἴῃ [Π6 
ΘΟΙΔΘΓΒ (ὐΟἸ]]Θοίίοη οὗ Ττδοίβ, νο]. 11. Τοπάοηῃ, 1748. 4ϊο. 

7. ΑἍἜ Οὐῖοαὶ ᾿ββουίδοη ἀροὰ [86 βουβηίῃ  εγθα οὗἩ ἴμ6 ἢ ΟΠδρίοῦ 
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οὗ δι, Θομηβ ΕἸγϑὶ Ερίβι]6. ὙΥΒοσοὶπ [Π6 δ ΘΠ ΟΠ 688 οὗ [818 ἰαχύ 18 [Ὁ}}γ 
Ρτγονϑὰ δρδϊηβῦ [πΠ6 ομ)δθοϊϊοηβ οὗ Μγ. 5:πιοη δηὰ {Π6 πιοάοθγῃ Ατῖδπθ. Β 
ανὰ ΔΜΙΆΗΤΙΝ. Τγδηβαίθα ἴσοι (Π6 ΕἼΘΠΟΙ [ΒΟ πγὰ8 Ρυ] 18η64 ἴῃ 
1717], ὈΥ ϑδῖθθοὶ “Ὲ88Β, Μ. Ὁ. 1Τωπάοῃ, 1719. 8γνο. 

8. ΑἪ Αηδιρον ἰο ἤν. Μαγεπ᾽ Οτδίιοαὶ 7 ᾽δδοτέαζίοη οη 1. Ψολη Κ᾽. ἢ. 
δλοισίης δε ἐπδιι)ιὲ,αοίοπον ὁ λὶβ ὑῥγοοίς απά ἐδ6 εττοῦα οΓ λὶβ διερροδίξοηξδ ; 
ὃν τυλϊοῦ ἦτ αἰἰονγηρίβ ἰο δμρροτέ ἐλ αμίλονίν ὁ ἐλαὲ ἐεχέ ἤγοηι δμρροεεά 
Μ55. Δὲν Τλοπιας ἘΜιυν. 7,.οπάοη, 1718. ϑ8νο. 

9. Απ Ἐπχδιπδῦοη οὗ Μτ. Ἐπ γηΒ Αμβνοῦ ἴο ἴμ6 Π᾿ββοσίδίοῃ. ΒΥ 
Βανι Μάμτιν. ΤΥδῃβαἰθα ἔγομῃ [6 ΕὙΘποῆ. Ἰωομάομῃ, 1719. 8ὅνο. 

10. 4 Περίὶν ἰο ἤν. Ματνεπ5 Ἐπαριϊπαξίοη Οὗ ἐδο Απβιοον ἰο ἀΐδ Π).8ε6᾽- 
ἑαΐΐοη. Βῃν Τλοπιας ἘΜτυν. 71, οπάοη, 1720. 8νο. 

11. ΤΠ6 ραοηυ 6688 οὗ 1 ΦόΒη Υ. 7. ἀσπηοπδίγαίοα Ὀγ Ῥγοοίβ τ Β1Ο ἢ ΔΓΘ 
Ῥαγομπά 8}1 δχοθρίομβ. ΒΥ Ῥαυϊὰ ΜΆΒΤΙΝ. Ἰοπάοῃ, 1722. ὅνο. 

12, Α Μιμάϊοδίίοι οὗ [πᾶῦ οοἸουγαίθα ἰοχί, 1 Φόδη Υ. 7. ἔγοιη Ὀοίηρ 
ΒΡΌΣΙΟΙΒ; 8η4 δὴ ΕἸχρ οδίίοη οὗἨ ὃ Ὥροὴ {π6 Βιυρροβιίοη οὗἁὨ 108 Ῥεΐηρ 
δοηθῖπθ. [Ι͂ἢ ἔου βαυτηοηβ, ὈΥ Βοπ)ϑιΐη Οὐυμυ, 0)... Τομάοῃ, 1722. 

18, Αη ἘμαυὶσΥ ἰπίο {8Π6 ῥυϊμαῖνο (ὐομρ] υἱδηϑίδη ἘΜ Ιοη οὗὁἨ {6 Νὸν 
Τοβίδιηθηΐϊ, 88 ὈΥΙΠΟΙΡΑΙΠΥ ουπαθα οἡ {86 τηοδὲ δποϊθηῦ Υ δἰΐοαῃ Μαηβοτρί; 
τοροίμοσ 1 βοιλα δοοουηΐ οὗ {πᾶῦ Μαπυβογιρί. [Ι͂ἢ ογάθγ ἴἰο ἀθείάβ [ἢ6 
ἀϊβραΐα δρουΐ 1 Φόμη ΚΝ. 7. (ἡ ἃ Ἰεἰϊΐεν ἰοὸ Μγ. Ασομβάβδβοοῃ Βθπίου. [ΒΥ 
ΕΠΟΒατά ΒΘΜΑΙΒΕΟΚΕ, δἰϊογνγαγαάβ ΒΙΒμορ οὗ 110}8ῆ6]14Δ δπᾶὰ Οονεπίνγ.] 
Τιοηάοῃ, 1722. 8νο. ; 4130 ἴῃ {πΠ6 ϑοιηθσβ (Ο]οοη οὗ Τγδοῖβ, νοἱ]. 11. Ἰωοπάοη, 
1748. 4ϊο. οΥ γο]. χὶϊ!. Τοπάοῃ, 1815. 4ϊο. ; δῃα ἴῃ ΒΊβιορ Βυγροβ8᾽5 β6166- 
τίου οὗἩ Τιγδοῖβ απὰ ΟὈβογνυδίϊομβ οὴ 1 ϑοόμη Υ. 7. Νο. 88. ρΡ. 218. ἐηξγα. 

14, Τ)ιββοσίδ!οη βὰν 16 Εδιηθυχ Βδββαρ ἀθ 18 ῥσϑιηϊὸγα Εριὶσα ἀ6 δαϊηΐ 
716 8Π, οδαρὶίτα Ὗ. ν. 7. Ῥὰγ Δυρυδίίϊη ΟΑΥΜΕΥ. (Οὐοτητηρηίΐαισο 1 (ἰ6Γ Δ], 
ἴοι. 'χ. Ρρ. 744---762. Ῥατίβ, 1726, [0110 ; 4180 ἴῃ ἴοτη. χχὶϊ!. Ρρ. ὅ86---ὅ51. 
οὗ 186 Β1016 ᾽)ὲ ὕῃοθ. Ῥασγὶβ, 1824. 8νο. 

1ὅ. ΤΏ Ποοίγίπθ οὗ [6 ΤΥΙΠΙΥ 88 10 15 σοηίδί θα 1η ἐπ6 δογιρίυξοβ, 6Χ- 
Ρἰαϊποά δῃηᾶὰ οοηβγπιθα, πα ΟὈ]ΘοίοηΒ δηβνγεγοα  ..... ἴῃ οἱρμίσοη 
ΘΟΓΙΩΏΟΏΒ Ὀσοδομβοα αἱ Νοίησμδῃ. ΒΥ {6 ἔδυ. «ἶδλπιθ8 51.085, Α.Μ. 
Ἵμοπάομ, 1784. ϑεοοπά Εαϊίίοη, τον δοα δηα οογγοοίθα. Τομάοῃ, 1815. 8νο. 

Τῆς ἢγεέ βουτῆοπ οοηίδίπβ ἃ υἱπαϊοδιϊοῃ οὐἩ {πῸ αἰϊδριιϊοὰ οἾαιι56. [Ι͂ἢ 1μ6 βοοοῃὰ δά οη 
ΒΟΙῺΘ ἔοι οὐὔβοϊοῖα τοσὰς αν Ὀδθθη οχρυηροῦ, δηα οἵἴμοῦβ τῆοσο μἰδίῃ δηὰ :η{6}}1 10 ]6 τα 
θκδὴ βιυδβεϊξυϊοα, 

16. Φοδππὶθ δ ]οιηο 8 ΘΕΜΙΈΕΒΙ ΨΊΠαΙΟΙδ. Ρ] ΟΣ η ὈΓΟΙρυλγαΩ 1,60- 
ἰοπυὰα Νουΐϊ Τοβίδιηθηϊ, δάνογβυβ ΥΥ ἰβίομυση δία Δ 60 ἰαΐδϑ ἰθρθϑ 
οὐ ἰοα5. Ηαΐα, 175]. ϑνο. 
ΜΊοΠΔ6 15 μα γϑοίετῖβος 115 ἐγθαῖϊθα 88 ἃ Ῥτοΐουπα!ν Ἰοραυποά δηὰ σιοάογαίο νἱπαϊοβίϊοῃ οἱ 

1Π6 ἀϊδριιεὰ οἴαυβο. ϑθιλογ, μοσσονοσ, βοοῦ δ ογινασάβ, δϊογοα ῃ]5 ορίπίοη, ἀπὰ ψγοῖο ψηαὶ 
Μ|ςἢ86}18 ρτομουποοβ ἴο 6 “ἴῃ6 τηοβῖ ᾿τηροχτίδηϊ σοτκ οἡ (Π}8 βυθΊεςῖ.᾿ (πιτοά. ἰο Νεν 
Τοβῖ. νοἹ]. ἷν. ῥ. 418.) 

17. Τισο ἢ] οέίογ5 ἔγοηα δὲΥ Ἰϑβαασ ΝΕΜΤΤΊΟΝ ἴο }ῆῖν. 1.6 Οἴογο, ὠρορ ἐδι6 
γοαάδιρ 07 ἐδε ατεολ Τεχὲ 1 “ολη Υ΄.7., απὰ 1 Τίπι. 1.1. 16. Μοπάοη, 
1784. ὅνο. 

866 ἃ ποίϊοο οὔ {8 ρῃ ] οδεΐοη, Ρ. 208. τεργὰ. 

18.  ίεεογἑαίοη σοποογπῖπς {δὲ φοπιίμοηθδβ οὗ 1 ΦΔομη Υ. 7, 8. ΒΥ 
ἄϑθοτρο Βενβον, ἢ... [ΠπᾺ Β15 Ῥαγδρῆγσαβθθ δπᾶ Νοίββ οπ {π6 βαύβη (δέ ο]1ς 
ἘΡ 5:168, ΡΡ. 681---646. δδεοροπά οἀϊοη.) Ζοπάοη, 1756. 4{ο. 

19. ᾿μοίίοσβ ἰο Εαπταγὰ Οἰδῦοη, δα. ἰῃ ἀοέθμοθ οὗ [86 Αὐἱποη ΕΥ̓ οὗ 
[Π6 βαυθηΐῃ σψοσβο οὗ {86 ἤτϑὶ Ερίβι16 οὗ 5[. ομη. ΒΥ αθογρα ΤΆΑΥυ ΙΒ, Μ.Α., 
Ατοπάρδδοοη οὗ ΟἸιοβίον, {πἰγὰ απᾷ θοϑὺ ρα! ἴοη. Ἰομπάοῃ, 1794. 8νο. 

ΡΡ2 



212 ϑαοτοώ λιϊοίοσψ. ΓΡαγὶ Π. ΟἹ. 1|. 

20. 7 εἰέονβ ἰο ἤν. Ατολμάσασοπ ΤΤαυΐδ, ἔπ πιθοῦ ἐο ἠὲ 7εΐεποο ο ἐλ6 
Τάγεο Ἡραυομῖν ιίποδδος, 1 Ψοῖλη Κ.᾿ 1. Μῃυν Πιολατά ῬΟκΒον, Μ.Α. 
7οπάοη, 1790. ὅνο. 

2]. Ὀιββουίαθίοη οὐ 1 Φοῖη Κ΄. 7. ΒΥ Φοῆπ αν ΜΙσΗΑΈΙ 8. [1π 
γ0]. 'ν. ΡΡ. 412---44]. οὗ 18 ἀδηϊγοἀαοίίοη ἴο {86 Νριν Ταοβίδμλθηΐ, (ΓΑ πβαΐθα 
ἤγοιῃ [86 Οδγιηδη, ὈΥ Ηδγθογὺ Δίδσγβιι, 1).}.] 

22, 7,οέίογς ἰο }ῖ». Ατολμάσφασοη Τταυΐδ, απ Ῥιπαϊοαζίοη ΟΥΓ οπα οΥΓ δ 
Νοίος ἕο ΜΙολαοῖδ 5 ]ηἰγοαποίϊοα. .. .. εἶ ἀπ Αρροηπαϊ;, οορἑαϊπῖπσ 
α "ἰουΐειν 90 τ. Τταυϊδ᾽5 Οοἰϊοοέϊοη 6 ἐδε ατεελ Μ᾿ δὶ δ. τολϊοῖ ἂθ οχσαριϊποα 
ἐμ Ῥαγίβ; αη Εχίγαοεέ ὅσου Μτν. αρρείδαιηις Ττγεαζίδε οηα ἐλ6 Βετίϊπ 
Μϑ.; απᾶά απ δϑαν οπ ἐλοὸ Οτὶσὶπ απᾶ Οδ)εοί οὗ ἐδ Ῥεϊοδίαπ Πεααϊῖπρϑ. 
Βυ Ηεγϑδονέ ΜΆΆΈΒΗ, [Π).}., αἴνει β ΒΊΘΠΟΡ οὗ Ῥεβίογροσγουρ.}) Ζείρεῖς, 
1798, 8νο. 

Α νοϊυτηο οὗἁὨ δχίσγοιῃβ γαυγ. 

28, Οὐοποθγπίηρ [Π6 σοηυΐηθη688 οὗ 1 Φομη Υ. 7, ΒΥ Φοβη Ηξυ, Ὠ.}. 
ΓΙπ Κόο]. Π. ρρ. 280---29]1. οὗ μῖ8 Ἰμϑοΐυγαβ ἴθ νη γ.1 ΟΡ ᾶρο, 
1796. 8νο. 

Ταῖς 1τεῖ6 ορβαν ὑ01}}] ΘΤΩΡΙΥ ΤΟΡΑΥ πα ᾿γου Ὁ]6 Οὔ ρογιι58] ἔγοτῃ {πὸ οδπάϊὰ 8ρ᾽τϊ ἴῃ νος 1 
ὶς ἀγα ὺρΡρ. Το Ἰοαγηθὰ δυῖμου αρρϑδᾶτῖβ ἴο πᾶν Ἵἤοσιβῃθα {π6 ἤορθ ἴπαΐ υΐυτο Μ58. 
τηῖὶσῃς ΜῈ ἀϊβοονοτοά, σοπίφιπιπηρ ἐπ αἰδρυϊοα ραᾶββασθ. ϑυθβοαιθηξ γοβθασομας οὗ οἴποῦ 
οτἰτἰσα μᾶνα βῆονσῃ ἐμαὶ σςο] ἃ ΠΟΡ6 πιιδὲ πον 6 δοδηαοηρα, 

φ4, ϊαΐγῖδο ἴπ ]1,οοηι 1 “οαπη. Γ᾽, Ἶ, 8. Απμοίογο Ψοαρη Ψαοοῦο ΟἘ1Ε8- 
ΒΆΘΗ. [Αἱ [86 6πά οὗ ο!. 11. οἵ Ὁγ. σι θβθδομ᾿Β Οὐ 08] ἘΔΊΠοη οὗ 116 
Νον Τοβίαπηθπι. “αίΐω, 1806; Ζοπαϊμὶ, 1810. ἙαΙο Νόονγα, 1818, 8γνο. 

25. ΑἍ ὔ8μογί Ηἰβίοσγὶ αὶ Οὐμ] πο οὗ ἴπ6 Ὠ᾿βραίθβ τοβροοίζηρ {πΠ6 Αὐϊδοη- 
(ἰοῖτγ οὗἨ {π6 ὕάγβα οὗ τμ6 ΤΉγεθ ἩΘΑυ ΘΗ ὙΝ [ΠΏ 68868, οὐ 1 “μη, Οδδρ. Υ. 
γοσ. 7. ΒΥ Ομδγὶοβ Βυτιξε, Εβᾳ. [Αρρεπάϊχ 11. ἴο ἷ8 Ἡογῷ ΒΙ.Ό]11685, οΓ 
ἴῃ 18 ΜΙΒοϑ ]απθοὺβ ΟΣ ΚΒ, νοὶ]. 1. Ρρ. 368ὅ---407.1 Τιοηάοῃ, 8νο. 

26. Οὐδογυαίίοηδ οη ἐλ Τεαχὲ Ὁ ἐδε Τ΄τγοο Π)ιυΐηε Ῥρτέπεδδοβ. Βψ “ἀαηι 
ΟἸλβκε, 11... ΓΑὐ {86 εμᾶ οὗ μῖ8 (ΟΠ ΘΠ ΙΑΤΥ οἡ {π6 ἤγβί Ερ158116 οὗ 
0}, Δη4 4150 ἴῃ δὶ8 ϑυςοοββίοη οὗ βδογϑᾶ 111ογαΐασο, ρα ]18Π164 αὖ Ιμοπάοῃ, 
ἴῃ. 1807. 121ηο.] 

27. ΤΨε Ομορίϊοη οοποογηῖης λα Αμίλοπεϊοϊίῳ 9.06, Χοῖη Κ΄. 7. δτίογῳ 6α- 
αγιϊποά. [Βῳ ἰδέ ἴον. ϑοδερὰ ΦΟΨΧΕΤΥ, 1,1,.. Ὁ, Ῥτοΐδββου οὗ ΟἿν1]} Π,Δν7 ἴπ 186 
Ὁπϊνογβιίγ ὁἐ δ γιάρθ.] 1ῃ [Π6 βιχίῃ γοϊυμηθ οὗ [86 ΟἸὨγιβδη ΟΡΒΟγΥ 
ἴον {86 γοὰν 1807. 8νο, - 

Α τρδϑίου]ν δά ἰοπηροτγαῖδ ἀϊξουβδίοη οὗἩ ἔπ σσῃοΐα οὗ 86 ονϊάθησο ψἢϊο μΒαὰ Ὀρθὴ δὰ 
ἀυςοά ἴον δηὰ δραϊηβὶ τἴῃ6 σοῃυϊηθηθ85 οὗ ἐπ ἀϊδρυϊοα οδυ56, ρΡτΟυ ΟΌΒ]Υ ἴο {Π|0 γοᾶσ 1807. 

28. Νοίε οὐ 1 Φολη Υ. 7. ΒΥ Τ. Ε΄ ΜΤΌΡΙΕΤΟΝ, Ὦ.. Ὁ. [αἴογνσαγὰβ ΒΙΒΒΟΡ 
οὔ Ο(αϊουϊί4.7] [π᾿ ρρ. 688---6ὅ8, οὗ μῖ8 Ἰθοοίσπα οἵ 6 ατροῖκ Ατῇο]6. 
Τομάοῃ, 1808. 8νο. 

29. Τα Οὐααθ οα {π6 ἘοΙΘοο Ῥονίον [07 ἐδε Ἐπσίἑδῖ Ἱεγϑίοη 97 ἐδλε 
ΜΝειο Τεβίαπιοπέ, ρεδίιλοα ὃν ἔλό νιοάογη δοοϊηίαη 5} οἡ 1 ϑομηΥ͂. 7, οοπδυϊοα 
ὉγΥ Μαγίγπ᾽β ΕΧΔΙ] δίοη οὗ ΕΠ Β ΑΠΒΙΤΟΓ ; ἴο ψΒΙΘΒ 18 δἀἀρα δὴ Αρ- 
Ῥομπάϊχ, σομίαιπληβ ΒΤ ΚΒ οη Μγ. Ῥογβοιμβ 1,οἰΐοσβ ἰο ἀσγομάθβδοοη Τ͵ΑΥ 8. 
Βγ. ῬΗΑΒΕΖ. ]ωοπάοῃ, 1809. 8νο. 

80. ΟΡ βοσυυαίϊοῃβ οἡ 1 “οϊιη . 7. Ὁγ ΕὙδάοσῖοκ Νοόῖλν, 1,1,. Ὁ. -- Τὴ ἢ185 
“ΤΠσυ ΡΥ ἱπίο ἴΠ6 Τη ΘρΤΙ Υ οὔ [Π6 ατροὶς ψυ]ραία," ρΡρΡ. 298---805. 640 --- ὅ64. 
Τ,οπάοῃ, 18]. 8νο. 

51. ΤΆτοο 7,βἐέογς αἀκζγο686α ἰο ἐδ Του. Εγοαοτίοῖ ἸΝοίαῃ, οἡ ᾿ΐδ ογγοηθοιι8 
Ογιεἰοίδηιβ απὰ δ{ἰ5-5ἰαἰοηιοηῖς ἴῃ ἐδε Οὐλτίδαη Τἐοηιοηιδγαποον, τοϊαίυο ἰο 
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ἐδ Τεχέ οΥ ἐδ Ἡοαυεπῖν Ῥέπεδδε5...... Βὲυ ἰλὲ ἤδου. Ψολη ΟχιξΕ. γογᾷ, 
182ὅ. 8ὅνο. 

352. Ἐχίθηβινα (ΟΠ ΓΟΥΘΤΒΘῪ δρουΐ {Π6 σο]οργαίοα Τοχί, 1 Φομη Υ. 7. ΒΥ 
{Π6 ον. ὙΠ] ἔατα ΗΑ1.Ὲ8, Ὁ. Ὁ. Τὴ τοὶἱ. 11. ρρ. 188----226. οὗ μ158 ΤΓΘΔΕ56 οα 
“Ὁ ΆΠ τὴ [6 Ηοὶγ Ττιμῖῖγ." Τοπάοῃ, 1818. 8νο. 

88. Απποίδιϊο δᾶ 1 Εριβίοϊαση ΟΠ η158 οαρ. Υ. νοῦ. 7, 8. Αὐοίογο Ζοληη6 
Νορουμίθοθηο ΑἸΒΕΒ. [Ιῃ γο]. 111. ρρ. 868---360 οὗὨ 8 1πϑ{Ππ|οπθ5 Ἡσταθ- 
πρυίο: ΝΝονὶ Τοβίδιηθηθμὶ.. οβίηὶ, 1818. 8νο. 

84. Α Ν:παϊοδίίου οὗ 1 Φοδη Υ͂. 7. ἔγοτα [ῃ6 ΟὈ] οἰίοηβ οὗ Μ. Οτ βθδς ἢ, 
1ῃ. τ ]ΟὮ ἃ πεν ὙΊΘν 18 σίνοι οὗ [Π6 Θχίθγῃαὶ ουϊάθηοο, τ ἢ ασθοκ Αὐδο- 
ΤΊ [168 ῸΓ 756 ΑἸ πο π  οἱτγ οὗ 1Πῃ6  ΄ ΘΥ86, ποῦ Βι{μογίο δαἀπορᾶ 1 118 Π)είθηςθ. 
Βγ Τβοῖμδβ ΒυΒΘΕΒ8, Ὦ. Ὦ. Βίββορ οὗ δι. αν [αἴογννγὰβ οὐ δα! ΠΒΌυγγ,] 
Τοπάοῃ, 182]. 8νο. 

8ὅ. Πουΐειν οὶ 1λ6 ““ Υγὲπαϊοαξονι᾽" 8ς. ἐπ ἐδε ματίέογίν ΤΠ ουΐοιο ον λατοῆ, 
1822. [Ατἰτμυΐοά ἰο {π6 δον. Ὁγ. ΤΌπτον, Βδρίιβ ὈΙν ἰ Υ ῬΓΟΘσ5οΥ 1π 
16 {Ππ]νογϑιυ οὗ λυ ρθ, πα Βα Βθα ΘΠ] ΒΙΒΠορ οὗ Εγ.1 ἸΤοπάοῃ, 
1822. ὅνο. 

86. Α ΜΙπαϊοδίϊοη οὗ 1 ϑόμη Υ͂. 7. ἕο. δεοοπὰ ἘΜ Ποη : ἴο Μ ΒΙΟἢ 15 δἀἀοα 
ἃ Ῥτγείδοθ ἴῃ ΧΘΡΙῪ ἴο (Π6 Θυλγίουγυ ονίονν, πα ἃ Ῥοβίβογιρῦ ἴῃ ΒΏΘΥΟΓ ἴο ἃ 
τοοθηΐ ΡῈ] σαίτοπ δῃ 16 “« ῬΑΙΦοτγοιηδῖοδ." ΒΥ ὙΠοιμδβ ΒΌΒΟΘΕΒΒ, ἢ. 0). 
ΒΊΒΒΟΡ οὗ δι. Τϑαν! 4 8. Τοπάοηῃ, 1828. 8νο. 

87. Οὐδογτυαΐζίοπα οπ 1 Ψοδη Κ΄. 7. ὃν Ηογδονέ ΜΆΒΒΗ, Ὁ.., Βίδλορ ον 
ριογδογοιισῆ. [πὶ ραγί Υ]ἱ. ὑρ. 18---80. οὗἨ [15 1,βοΐυΓα5 πῃ ΠΙν 1 η1γ. (απι» 
ὀὁγίασο, 1822. ὅνο. 

38. Α δοϊοοίίοη οὗ Ττγδοίβ απὰ ΟὈβασνδίζοηϑ ου 1 Φόοδπν. 7. Ῥαγὲ {Π6 ΕἸγϑί, 
σομϑιβησ οὗ ΒΙΒΠορ Βαγίονν Β 1,οἴῖοσ ἴο Μσ. Ηυπὶ; ΒΊ5ΠΟΡ Θιμδι ὈΤΌΟ ΚΘ 8 
1βἴϊοσς ἴο γ. ΒϑηίοΥυ ; ΤΟ ἈΠΟΠΥΙΩΟΙΒ 1,οἰΐογ85 10 Ὀγ. ΒοηΏογ, τυ τ] Π)ν. 
ΒΘΏΓ]ΟΥ Β ΑΠΒΜΟΣ ; δὴ Εχίσγαοῦ ἔγοῃῃἨ Μίαν" 8 Εὐχδηληδίίοη οὔ ΕἸΆΥΠ Β 
ΑΠΒΟΥ τοϊδίνα ἴο {μα 1μοἴογ ; τοροίμον τὰ ἢ Νοίοβ οἵ Ηδιηοπα ἀπά 
ὝΝΒΙΡΥ οὐ [6 οοηίγονγογίοα  6ΓΒ6 ; δηα Ὦγ, Αἄδτὰ ΟἸΑγ κι ο᾿Β Ασοουπί οὗ [86 
Μοηίίοτε Μαπυβοσῖρ. [ὙΠ ἃ Ῥγοίδοθ Ὀγ [πὸ Εαϊίοσ, ΤΠ οι8 ΒΌΚΟΘΕΒΒ, 
Π.})., Βίβμορ οὗ δι. ᾿ϑανια 8, αἴζογιγαγαβ οὗ β Π Βῦαγγ.} Ιοπάοῃ, 1824. 8νο. 

39. ΤΉγοΟ Ἰιοίίον8 δἀἰάτοββοά ἰο {π6 ἘΔΙΐΟΓ οὗἩ [π6 Ουδλτγίουϊν Ιονιθν, ἴῃ 
γν ΒΙΟἢ 18 ἀσπχοηδίγαιοα {πΠ6 (ΔΘ Π6Π688 οἵ {π6 ΤΉσοο ΗἩΘΑνΘΏΪΥ ΥΥ ΤΠ 65568, 
1 Φοβη Υ. 7. Βγ Βοη αν! ὰ [9 μη ΦΌΝΕΒ, 1.1...1 Ἰοπάοῃ, 1825. 8νο. 

40. ΑἜ Τρριΐονῦ ἴο {μ6 ΟἸδγοῪ οὗ [π6 Θίοσαβο οὗ δι. αν: ̓8 οὴ ἃ Ῥδββᾶρα οὗ 
{Π6 Θϑασοηά γι θο]υπὶ Απίοομοπαμα οἵ ἴη6 ΕΟυΓΕΝ ΟδηίυΓΥ, 8ἃ8 δὴ θυ] ἄθηοθ 
οὗ {πὸ δυϊιοποιγ οὗ 1 Φομη Υ. 7.0. Βγ Ὑδοπιαβ ΒυκαΕΒ8, Ὁ. Ὁ., ΒΙΒΒορ οὗ 

δὲς θανα 8. Τομάοῃ, 1825. 8νο. 

41]. ΤΠ εουΐοιο 9 ἐλ6 ἐϊισο ρτεοοαϊπρ «ἀγεϊοῖος τη ἐδε Αματγίογῖψ Πουϊοιυ ΚὉ7 
Τεοοηιδον 1828. 7οπάοη, ϑυο. [Αἰ θαϊοά ἰο 1π6 ον. Ὧν. Τυτίοη.] 

42. 4 ΡΜὲπαϊοαϊίοη 9} ἐλ 7, 1ογαγν Ολαταοίον 96, Ῥγοίξδ58ον. ογβον ὕγοηι 
ἐλ6 Αππααυοτοίοης οὕ ἐλ6 Κί. ]έου. Τοπιας Βιέγφοδ, Ὁ. Ὁ., Ποτὰ Βίδλορ οἵ 
ϑαϊδῦισψ, ἐπ υατίοιδ ριιδίϊοαξίοτα οπ 1 Ψοΐη Κ. 7. Βὲν Οτἱίο Οαπέαδενίρι- 
εηδῖδ. [Τλε Κι. Ιου. λοπιας ΤΎπτον, Ὁ. Ὁ. δίδλορ οὶ Ἐἰν.1 Οαριδτιασο, 
1827. 8νο. 

48. Α ϑρθοοίπιθῃ οὗ δὴ ἱπίθηαθα ρυθ]οδίΐοι, ὙΠΟ} νγὰ8 ἴο αν Ὀθθη 
ομ 164 Α Νιπαϊολίϊοη οὗ [Ποῖ {Ππαὲ ἤαᾶνα {Π6 στι]θ ΟΥ̓Ρ ι15, ἴοσ {Πα ὶγ ποί 
μανίησ οαὖ οαὖ {π6 Ὠ᾿Βραϊοα Ῥάββασβ, 1 Ψόμη Υ. 7, 8, ἔγοτῃ (π6 δυϊμοτβοα 
Ψαεγβίοη. Βαοίηρ δὴ Εἰχδιιϊηδίύίοῃ οὗ {π6 ἢγϑί 51χ ρᾶροβϑ οὗ Ῥγοΐδβεββοσ ῬΟσβοπβ 

Ρὃ 
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ΙΝ. 1,βεΐον ἰο Ασομβάδθβοοη Τυανῖβ, οὗ 6 ΜΆ585. υβεὰ ὉΥ Ε.. δίθρμθηβ. ΒΥ 
ΕΥδηοὶβ ΗΌΥΒΗΕ. Ιμοπάοῃ, 1827. 8νο. 

Τῆΐβ “ Εἰχατωϊηδιίοη " ττὴβ ρυ Ὁ] 15ῃ6α αὔἴεν ποίϊοα πδὰ Ὀδοη σίνθη ἴῃ ἴπ6 1 ἸΤΟΓΑΤΥ Φοῦγηα]8 
τιμαί πὸ “ Ψιηαϊσαιοι᾽ οὗἹἨἁ Ῥτοΐδεβοσ Ῥουβοῃ 8 Ἵῃδσγδοῖοσ γχὰ8 ἴῃ {π6 ὕγεβδ, δηὰ Ὀείοσε {μδί 
ΨΟΥΚ δοίυα]!ν ἀρροάγοὰ. “το Οδηϊδυτσι ρθη 515," ἐμογεΐοσο, ἀθνοίθα ὑρ. 388---404. ἴο 8 
τοίυϊαϊίοπ οὗ Μῖγ. Η...5 ἰγδοῖ. 

44. Τιρο 7,εἰίογς, τοϑροοίζμψ αὐάτεε5οα ἰο ἐδ 7,ογὰ Βίδλορ 9 ϑαζέδδιγν,. 
ἦι 7]1)οΐδηιοο οΥΓ σογίαῖπ οξιίοηδ οὗ ἰδὲ Αμίλοτ, τοϊαξίυε το 1 Ψοήην. ἤ.: ἵἴπ 
ιρλιοὴ αἶδο ἐδε τεοθπέ ἀτοιμπιοηΐς ΟΓ" ἠϊδ ΑΤΕΤΥ ατὸ δλοισπ ἔο δὲ στοιπαΐε88 
διγηιῖδο5 απά ουϊάεπέ πιϊδίαλεδ. βὲγ ἐδε ἤεου. Ψοὴλπ ΟΧΕξ. Ζ7Ζοπάοη, 1828. 
ϑ8γο. 

456. ΑὝ Τροἰΐον ἴο {Π6 ον. Τβοπλδβ Βουποη, Ατσοδμάσδδοοη οὗ Οδγαΐρϑῃ, ἴῃ 
ἜΘΡΙΥ ἰο ἃ Ὑιπαϊοσαίίοη οὗ 1Π6 Του ΟΠδγδοίοσ οἵ Ῥσοίθββοσ ῬΌΓΒΟΠ, 
ὈΥ ΟΥΐο Οδη ΑΥΙ 6 η518: δηὰ ἴῃ ἔαγίποσ Ῥγοοῦ οὗ 16 ΑὐἰμομιοΥ οὗ 
1 Φοιιη Υ. 7. Βυ Τποπιμᾶβ ΒυΒΟΕΒβ, Ὁ. Ὁ., ΒΊΒμοΡ οὗἨ δ ΒΘ ΌΣΥ. ΑΙ ΙΒΌΟΓΣΥ, 
1829. 8νο. 

4606. Νν Οὐ οἰβηβ οὐ {Π6 οοἰογαίοὰ Τοχί, 1 Φόμη Υ. 7. Α Κιγποάίοδὶ 
Τμβοίυγα, ὈγῪ ΕἼΑΠΟΙΒ ΑΠΥΒΟΠΥ ΚΝΙΊΤΤΕΙ, (ΟΌΠΕΘΙΙΟΣ ἴο [6 (ΟΠ βιδίοσυ, δηὰ 
(ἀοπογαὶ ϑυρογιηίοηαοηΐ οὗ 1Π6 αταπα Ὠυσῦυ οὗ Βγαμδνοκ 1 ἀπθορουγρ. 
ῬυὈ  8Π64 αἱ Βγαηδνίοκ ἴῃ 1786. Ττδμδβαἰθα ἔγοτῃ [86 οτἱρῖμ4] (ογπλδα, ὈΥ 
ὙΥΠ|Π4πὶ ΑἸΙΟγὰ νανβον, Μ. ἃ. 1 οπάοῃ, 1829. 8νο. 

Το οτὶρῖπαὶ Ο οστηδῃ τνοτὶς οὐ Κηϊεεῖ, τ πῖον μᾶ5 ’οπσ ὈΘοη φοατοθ ὕρο ἔπε οοπεϊηοηΐ, 
ἰ5 ἴπ 15 σματβοῖογιβοα Ὁγ ΜΊΟΠΔ6]15: --- “ ΤῊ]5 158 ν᾽ 8 0]6 ψοσῖκ, ἀπὰ τοις ἢ Ὁ 86] Ἰπίογιηδ- 
[ἴοη τῆδὺ "6 ἀοτγίνοά ἔγοτῃ 1ξ : δαῖ ἰῃ (μ6 ὑτγοοῦ οὗὨ ἴπ6 ρῥτίησῖραὶ ροὶπὲ τὴη6 δυΐμου π85 τοί }}ν 
ἑαιϊοά." (Ιπετοά. ἴο τὴς Νον Τοεδίδιηθηϊ, νοΐ. ᾿ν. ρ. 4138.) Τἢ8 οριπίοη πᾶ5 Ὀδθῃ ΘΟη- 
βεπιοὰ ἴπ {πα ἐυ]]! ον ιησ ἰοτιβ ὈΓ ἃ πηοάοτγῃ ὈΙ] 1.4] σταὶς : -- 

“ Κηϊ6}}5 “Νανγ Οὐ Ἰοῖβτηβ᾽᾽ ἅΥ6 ἰαρουγοα δηα Ἰῃροπίοιυβ, τγιτίθη ἴῃ ἃ ὑογν ἀθοϊδιηδίουΥ 
βίν]ο, δπὰ σδ᾽ου)αῖοά ὃν {Πποῖν ρ]αι 5} 01} 1} ἰὸ ργοάποα οἡ {Π6 ταἰπάβ οὗ πονὲδοβ ἰπ ἴπὸ σοῃίτο- 
ΨΟΙΒΥ Δῃ ἱπηργοδϑίοῃ ἱπ ἔδνουγ οὗ ἴΠ6 ρβββᾶσο ἢ] ἢ Πὸ ἢδ85 ἴδίθη ὑπάϑγ 8 ρχγοϊζοςιίίοη. ΤΏΘΥ 
ΔΓ ΑΙ ΑΥ5 τυδηϊίης ἴῃ ἴῃ εἰπαρ] οὶ ἔν, τ Πἰσἢ 8ῃ ϑοοοτρ ἰδῃοὰ βεμοῖαῦ ψ1}}} μα οοποογηθὰ ἴὸ 
τααϊπίαϊη ἴῃ ἐπα ςοπάυςϊ οὗ δη ᾿πηροτίδηϊ ἀὐρυπηοηῖ, δηά ἃγὸ ποί 1655 ἀσβοϊοηϊ ἰῃ 1Π6 5υὺ- 
βίῃ ταὶ ὑσγοοῖβ, δηά οἶθϑὺ δῃὰ ςἰγοῃρ ρσγοβδιτηρίϊοηβ 16 οομτδηα Οἱ δβοοηῖ. Ὁ (Π6 
ΔΡΡΘάγβηοο ἀπά ρῥτοίεηϑίοῃ οὗ ἃ πιϑι βοάϊοβὶ] δστδηζοπιθηὶ οὗ ἢ15 τηδίθγὶδ]β, ἔμοτο 8 ὑαὶ 1116 
οὗ τὶ ἰη ἴῃς αἀἰδουβδῖουβ τι οἰ ἕο ον ; δηᾶ νὰ οἴοβα ἔμ τοῖς ψιπουξ πανὶηρ δοη το δ 
ἀϊδιϊποῖ ἀρρτθῃθηβίοης οὔ [6 βυθ)οοῖ θὲ το τα πᾶν Ὀθθοη οηχαρρα." (ἘοΙΪεοιὶς Βονίον, 
Τμῖγά 86 γῖθβ, νοὶ, 11. ῥ. 18].} 

47. Ἰοριατὰς ἄρον Μν. Ευαπβοη᾽ 5 Ῥγοΐασο ἰο ἐἰς Τγαπκοίαέίοπ 9 πε εῦ ς 
Αἴεισ (γι οΐδηις οὐ 1 Ψολη Κ΄. 7. ΜΒὲν ΟἸοπιθης Απρίοαπμα [ΤὨ6 ΕΒ. Βον. 
ΤΒοιηΔ8 ΤΌΚΤΟΝ, 10. })., ΒΙΒΒορ οὗ Ε]γ.1] Ζοπάοπ, 1829. 8νο. 

48, Μεροἱν ΟΥ ἐλο (οπίγουογον τοβρεοίίης ἐδε Ἠεαυεηπὶν Τρ έπεδ8ος5, 1 Χολπ 
Υ. 7., ἱποεϊμαϊπφ οτγιξοαὶ Λ͵οίΐοος Γ᾽ ἐλ Ἀγϊποῖραὶ Ῥείέους οἡ δοίλ βἰαάθβ 
ἐς (Ὀμοδίϊοη. Κν Ονίοιβ [6 ον. ὙΠ] απ ΟΕΜῈ, Μ...1 Ζοπάοη, 
1880. ]2ηο. 

ΤῊ5 τοῦκ τηυϑὲ ἤᾶνα σοδὲ ᾿ς διιποῦ ΠῸ 51:24}} Ἰδθουτ; δἰἐπουρῃ ᾿ξ ἀοο5 ποῖ ὑσγοίθηά τὸ 
Ἔχ ἃ [111 ἀπά οοπιρεῖθ μἰβίοτυ οὗ 86 σοπίτγονυθιϑυ, γοῖ ποῖ 8 εἰηρία ρυ] }σαἴϊοθ ΟὗὨ δῪ 
ποῖθ 18 τ το, Νυτηθγοι5 δτ δ} θοῦ ποῖῖοοβ το]δίϊνο ἰο νασίοιβ ΟἿ ΠΟΥ πλΐηοῦ δα ῖποτθ, το πᾶνα 
(τοαίοα ἀἰγοΟΕΪΥ οὐ ἐποϊ ἀοπία ἢ] Υ οα {πΠῸ δα )θοΐ, ἃτὰ ἱπίεγβρεγβθα ; δῃὰ δβ σηϑην οὗ {πὸ τους 
Εἰνεπ ἴῃ ἴπ6 ρῥγεοράϊηρ ὉΠ] Οσταρ σαὶ 1158 τα ον ὈΘΟΟΙΏΘ ταγο δη ὙΠῈ αἰ ΠΟ. ἐο Ὀ6 
Ρτοουγοά, [Π6 τοδάθσ ψῆο ἰς ἀοβίγους οὗ ἱπνοξιϊ ζαϊίηρ ἴῃ Ηἰδέογυ ΟΥ̓ [Πα τηοσλοσα]α δοηίγο- 
ὙΟΥΒΥ, Ὑ1}} δ6 ρστγϑειβοὰ ἢ (Π6 σαπάϊά δρὶγὶς δηὰ αἰ σοηξ γοβοδγοὶ τυ ἢ ρογυδάθ ΘΎΟΥΥ 
Ραφο οὗ Μίν. Οτηλθ᾽β 806 δπὰ νγβὶ]- πυιτῖεῃ ΜΙ οσλοῖγ. 

49. Απ Γηἰγοάαοίϊοι ἴο {Π6 (ΟΠ ΓΟΥΘΓΒΥ οἡ {Π6 ἀϊϑρυϊοα νοσβα οὗ 5[. “ὁ, 
88 τουϊνοᾶ ὃγ Μγ. αἸΌθοη : ἰο τ ΐοἢ 15 αἀἀοα ΟΠ Ιβδη ΤΙ ΘΟΟΓΘΟΥ͂ ; [οτ [86 
ἀοοίγιπα οὗ [μ6 ΤΥ Υ δᾶ {πῸ ΜΙπιβίγδιίοη οὗ {π6 ΗοΪγ ὅϑρὶ σι, (ῃ6 Ἰοδαϊηρ 
πα ρογυδαϊησ Π)οοίσηα οὗ {6 Ναυν Τοβίαπχθηί, 107 ἃ δεοοπὰ 1,μϑίίογ ἴο 
Μτϑ. Φοδῆηα Β41116. Βγ {86 ΒΙΒορ οὗὨ 4} 1ΒθΌγΥ [ἼΠοϊμδ8 ΒΌΚΘΕΒΒ, }).}).} 
ΘΔΠΒΡΌΓΥ, 1885. 8νο. 

ΤῊΘ ἀεσβίρῃ οἵ {πὸ “[πιτοἀιυοιίοη," (το τνὰβ ἢγβὲ ρτγίναιοί Υ ρῥτϊηξθα ἴῃ 1833), 5 “το 
γ808}} ἐπα δἰζθηῖοη οὗἉ ἴῃ τόβάθβ ἴο (πδὲ εἰδίς οὔ {86 ἱπαιυΐγυ ἱπίο ἴδ:6 δυϊπϑηιοϊεν οὗὨ ἐδια 
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ἀϊερυιίοα νεῦξθ οὗ 85:1. Φομη, ἴπ ψ ΒΊΟἢ 1 πσδκ, ρῥσῖου ἴο ἔπε ρυ δ] ςδείοη οὐ Ατομάρβοοη Ττγαν θ᾿ 8 
δηὰ Μίσ. Ῥογβοῃ᾿β [,οιΐοσβ, ψπθη ἰΐ ψγα8 τονϊνοὰ Ὀγ Μτσ. ΟἹΌΡοη᾿β οἰ ουγαιθα ποῖθ ἴο ἴῃ6 
ΚΒ γγ βουθη ἢ σΠδρίοσ οὗἁ "5 Ηἰδίουγ." ὙὉΠ6 [Ὁ] ον ίηρ ἃγὰ {Π6 πυ ϊοοῖα ἀϊδξουδεοοὰ Ὀγ τῃ6 
Ἰεδγηεα ργεϊδίθβ. “τ. Οἴθθου, δῇ ποτ ἰο ΟΒ τι βεϊδη γ, δῃὰ τηογα! γ ̓πορρ88]6 οὐἁ ἱπιρᾶγ- 
1141} } ΟἹ ΔΩΥ͂ φυοσδβίίοῃ τοϊδίϊνο ἴο 118 βογιρίιτο δηὰ ἀοοίγι 6; ---- ἢ15 5 βσαίϊοηβ οὗὨ διι- 
τπογιε1ε5 σταβρθοῖησ ἴἢ6 στοαὶ ἀοοσίτιποβ οὗ (τσ ἰδ Υ ; --- ἰηοοτγοσίηθθθ οὐἨἁ [5 ροηογαὶ 
Ῥοβι ΕἸ οἢ5 ταβρθοίλης (ἢ6 σοηϊτονοτζίοα γοῦβο ; --- ἱποογγθοΐηεββ οἵ 8 ραγεϊουϊδτ οδ)θοϊίοης ἴο 
[86 νοτβο.᾽ 

ὅ0. Τπτο [1,οἰἴο 8 Οἢ βοῃ6 ρδγίβϑ οἵ [86 (ὐοπίγον ΟσΒῪ σοποοῦπίηρ 1 90 η 
Υ. 7. ; οοπίδι ἱηρ᾽ 4150 8ὴ ΕπαυΥ ἰπίο {π6 Οτὶρίη οὗ 1π6 ἢγϑέ 1,δὐΐη Ὑ ογβίοῃ 
οἵ δογιρίαγθ, σΟΙΏΙΩΟΏΙΥ ΟΔ]16 ἃ τη6 18115. ΒγῪ ΝΊΟΒΟΙα5  ΒΈΜΑΝ, Ὁ. Ὁ. 
Βομμο, 1885. 8νο. 

ΤΠα656 Ἰοίίοσβ ογὰ ἢγαί ρυ Ὁ} 1506 4 1π {Π}15 σουπῖτΥ, ἴἰπ {πὸ {π|τὰ νοϊατηα οὗὨἉ {π6 [Βοηῃδη---} 
Οαδίμοϊις Μαραζίπο. ΟἹ ἐπα διυιϊβοῦιγ οἵ ἃ τηδπιβογὶρέ οἵ ἰῃς [1,ατἰη ΒΊΡ]6 ῥγεβογυθὰ ἱπ 
186 τηοηϑδίοσυ οὗ ϑαηία (τόδ ἴῃ Ψογυβδίθιη, το Πα ᾿πηβρη65΄ (0 Ὅ6 845 οἷὰ 45 116 
δαυθηί σοηΐυτυ, Ὦγ. Ὑ7. ἀγρυθς ἴῃ ἕδνουτγ οὗ {Π|Ὸ σοπ πο η 655 οὐ {πὸ ἀϊθραϊοά οἸδι5α ἴῃ 1 
Φοόμῃ Υ. 7,8. Το γοβϑῦοσ ν1}} ἢπα βοῖπα δειιΐθ βιίσιοϊυγο5 οα ἢΪ8 ΘΟΣΥ ἴω ἴμ6 Αρρομπάϊχ 
ἴο Ὧν. τι μ 5 ἰγδῃϑἸδίίοη οὐἁ ὅϑ6 1:16. ̓ 5 Β1Ὁ]1ς 4] Ἡ οστηθηθυῖοβ, Ρρ. 638---6 50, 

61. Ὧν. ὙἸβοδῃ οἡ 1 ΦΉΠη Υ. 7, 8. Βγ [86 δν. Εσδποὶβ Ηθσυ8ηῈ. [1π 
[86 Βυ 18} ΜαραζΖίηθ, νο]. ν. ρρ. 702----707.1 Ἰοπάοη, 1884. ϑ8νο. 

Τῆς ον. Αὐυΐδοῦ οὗἁὨ {18 σοτωτλιπὶσδίοη 8 150 (Π6 ττιῖοσ οὗὁἨ πυτήθγοιιβ βαρ Υβ Ὀδασὶῃρ' 
οπ {πα δυιῃεπεοϊν οὗ 1 Φοδη Ψ'΄. 7, 8., το ἢ ἀγα ῥυϊηϊοά ἴῃ {πὸ τῃϊγὰ, Τουγῖῆ, ἢ, κἰχίῃ, 
Δα βονοπίῃ νοϊυτηθβ οὗ ἴπῃ6 Βυ ἢ Νδραζίπα, ππάθν {πὸ {16 οὗ “Α Μιηάϊοδέϊοη οἵὨ 186 
ΘΑΥΪΥ Ῥαγϑίδῃ Ῥγοεβ.᾽ 

δ2. Ματγεϊπὶ Απσιιδέπὲ ὅΟΗΟΙ,Ζ. Ζ7),αίγιδε ὅτουϊδ ἴηι ἰοοιηι 1 ῳοαπηῖο. 
7,8. [1ὰ γο]. 1. ρρ. 182, 188. οὗ πῖ8 ΟὐἹῖοα] ἙΔΙοη οὗ [86 Νενν Τοβίδ- 
τηοηΐ.7 1 ρδῖς, 1886. 4ϊο. 

δ. ΤΈΉγοο 1,οἰἴοσβ ἴο (86 ον. Ὁζγ. ὅσβο]Ζ, Εα ΟΣ οὗ ἃ πον Εἀϊἰοη οἵ [86 
ατοοκ Τοβίαμηρηϊ, 1108. 1886, οπ {π6 (ὐοπίοηίβ οὗ 1.18 Νοῖδ οἱ. .] Φόβη Υ. 7. 
Βυ 6 Βίβῃορ οἵ δα θθυσγ [ὙΠοτλα8Β ΒΌΒΟΕΒ5, Ὠ.}). δϑδουμιδιηρίοῃ, 
1837. 8νο. 

ΤἬΉοδο Ἰοΐξίογα στοτο ποῖ ρυ δ] ]Βηοα ῸΓ 5416: ΠΟΥ τόσο ρῥσγιηίοα [Ὸγ ρῥγὶναΐα ἀϊς τ θα τἰοη 
ΟὨΪΥ 8 ἔονν νοοῖ Ὀεΐοτο πὸ ἀθοθαβο οὗ τοῖν ᾿Ἰθασπθά δῃὰ νθποσαῦ]α δαί Ποῦ, ν᾿ πο δἀνοοδιοὰ 
ἴδ σοπυΐϊποηθθς οὗ'᾽ ἰπ6 ἀϊδρυϊοα οἶδυπο ᾿π ορροδβιεϊου ἰο {π6 ουϊάθηος ἀραϊηβί ᾿ξ, ψνίο ἢ μδὰ 
θεοη δαάάυςοὰ Ὀγ Ὦγ. 5. 0]2. 

ΝΕΟΤΙΟΝ Υ. 

ΤΕΒΑΤΙΒΕΒ ΟΝ ΨΕΒΒΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗῈΕ ΒΟΕΙΡΤΌΒΕΒ. 

81. ΤΒΕΑΤΙΒΕΒ ΟΝ ΑΝΤΙΕΝῚ ΨΕΈΒΙΟΝΒ. 

1, Νονὶ Τοβίδιηθητ Ὑ᾽ ἜΥΒΊΟΠ68 Υτίδοδ, διμρίοχ, ῬΏ]οχθηΐδηδ οἱ Η]ογο- 
ΒοΪ γγιϊίδηδ, θη. Θχδπηπδΐίδο, οὗ δὰ βάο6πὶ (οαϊοσιπη Μαπυβογιρίοσασα Β10]10-- 
{Πποσλγυσα, Ὗ αἰϊσαπδο, ΑΠΡΌ]Ιος, ΑΑβϑοηδπίδηβ, δα οα, Πσρία, Δ᾽ 1ΔΡυ τη ; 
πονἱ8 ΟὈβογνδίϊοηϊθυβ δίᾳαθ ΤᾺΌ]18 ΓΘ ἰπ 0818 1] δίγαῖθ ἃ Φδοοῦο (σθογρῖο 
Ομ σιβῖδπο ΑΡΣΕΕ. Ηαΐηϊα, 1789. 4ϊο. 

2, 6. Ἡ. ΒΕΆΝΒΤΕΙΝ 46 ογβίομο Νουνὶ Τοβίδιηθης ϑυτιδοᾶ Ἡθγδοϊ θη] 
Οοπιπηχοηίδίῖο. [10518, 1822. 4ϊο. 

8. οίοτβ πίογργοῖβ ουτη Βοζὰ αἰ ίϑαυθ ΘΟ οσ  θυ8 (Ο]]αἴ1ο. Αποίογθ 
Φοδῆπο Βοιβ. Τοπαϊηὶϊ, 16δδ. 41ο. 

Τῃ τπἰς ψοτῖὶς, ψ ηϊοἢ 18 πον οὗ οχίγοτη σασῖγ, πὸ αὐτπογ 85 βυυσοοββ ἐγ βῃονῃ {Ππδΐξ, ἱπ 
ΤΩΔΗΥ Ρΐἷαςα5, {π6 τηοάστῃ ἰσαηβίίουβ μαὰ υὑπάϊγ ἀσρτεοϊαίοα τπ6 Ψυϊμζαῖθ, απὰ ἈΠΠΘΟΟσΒΑΥΙΪΥ 
ἀορατίοα ἔγοτα [{. 

4, ἩΙββοσίαιο ΤὨροϊοσίοο- τς ἀ6 ΥἹ, φυδηὰ δ 4 βδίτηθ Ὑ ἜΓΒΙ ΟΠ 66 
Ρ4 



216 ϑαογοά λιοίοσγ. [Ραγὶ Π. Οἱ. Π|. 

αυς οχίϑην [,δἰϊητ ἴῃ ΟΥ̓ βη Εν δηροιόογυτ Δ΄. Βαροαηΐ, ἜΧΗΙ 18 ἃ Μ. Ο. Α. 
ΒΒΕΥΤΗΒΕ. ΜαογβορυΓρῚ, 1824, ὅνο. 

ὅ. 1)6 Νοιηΐπθ, Αὐοΐοτο, Ετηθπαἀδίουιθυβ, οἵ Αὐὐμθη ἃ Ψυϊραία ὈΊΒΒΟΓ- 
ἰαἴο. Αὐοίογο ΦόΌΒθρΒῸὸ ΒΕΌΝΑΤΙ. ΜΊθπηδ, 1827. ὅνο. 

6. )ὲ Ῥγορμοίδσιιμλ Μη που Ν᾽ ΘΓ: 018 ϑυσίδος, αυδηὴ ῬΟβοΒιῦο ἀϊουηῖ, 
Τη60]6, Π5βοσίδοηθϑ ῬΕΣοΙορίοο- το. 1)᾽ββογίδο 1. δουιρβιῦ Οὐδ γο] 8 
Δυραδίαθ ΟΕΕΡΝΕΚ. Οοίτίηρα, 1827. 8νο. 

Ἴ. ἢ Ῥεαϊζογῖο ΖΕ ορίοο Οοτασηθηΐδίο. Φύδπι ΡυὉ]166 ἀοίδπαοί ΟΘΠΏΘΒ 
ΑἹΡογίαβ Βογπαγάυβ ΠΟῈΝ. 10516, 1825. 4ϊο. 

ΤῊ5 Ἰοαγηρὰ ἔγαςξ ςοπίδιῃβ ἃ δοοοιηίΐ οὗὨἨ (δα ῥτίποῖραὶ τηδηνβογιρὶς δπὰ οἀϊοη5 οὗ [Πα 
Ετορὶς βδίοσ, δπὰ οὐ {δε ἰοχὶ ἴγοσῃ μι ϊςοἢ ἴ{ τγᾶς τδάρ, ὙΤῃα δυΐπονῦ 15 οὗ ορίμϊου {Ππ8ι 
ἴξ ττὧβ ὀχοουίοα ἔγοτῃ ἴμ6 ψαίοδη δπὰ Αἰοχαπάσιηθ ἰοχῖβ οὗ {πΠ6Ὸ ϑορίυεσίπι Ψεγβίοη, τυῖἢ 
οςοδδίομδὶ αἱ ά ἔγοπι [6 Ηορτον οτίιπαὶ. ΤῊ Ἰαίίογ ρᾶσὶ οὔ μὶ5 ἀἰβαυϊβιἰοη οαμλιδδὶ8 οὗ ἃ 
σοτηράδσίβοη οὗ 6 ΕΚὨορὶς νογβίοη ἢ τΠ6 Αταῦϊο. 

8 7. Ε΄. ΕἸΞΟΒΕΕΙ Ῥγο]υβίομθϑ ἀθ αυβιοηθυ5 σοὶ ΠΑΛΌΣΤΟΓΟΙα Υ᾽ οἴου β 
Τοβίδιηθηί!. [ρ5ῖα, 1772. ὅνο. 

9. ὅο. Εγπαϑί. ἀβάβὴ Εριβίοϊα δα οἰ αγ ββίτηαπι νίσγατω, 90. ΜΉ] απ ; αυᾶ 
οϑέθηαι ταν [τ᾽ δ πἀϊουμ (ἀαπυΐϊηδα ΠΧ Χ. Τηϊογργοίυτῃ Ὗ Ουβ Ομ ηλ 681 6886, 
΄αυδῃ Μ5. (σά. ΑἸοχαπάγιμυβ θα ῖθοῖ ; ̓ἐομηάπϑια δυΐοπιὶ ἘΙ Π ΟΠ 6π), αυοδά 
ἀϊούαμα ἰῦσαπι, δὺ 11 ῥσόσβιβ ἀϊνθγβαπι, δἴααθ θαπάθιη οὰπὶ Ηβυο δηβ, 
6585. Φαθηθχα βυηύ {τὰ Νονῷ τῶν ὁ ἘΣ: τοπὶ5 ϑρθοϊπληα. Οχοηὶὶ, 1706, 
4ϊο. 

Ιπ {π 158 ἐγασῖ, τ ἢ! οἢ 18 ποΐ οΟΥὗὉὨ σοτητηοη Τσσαγτοηοο, Ὦγ, Οτάρα δηποιιπορά δηὰ 4150 σανο 
Βροοϊπλθηβ οἵ {πε στ εἰς] οἀϊτίοη οὗὨ ἔς δερευδριπξ, τ ϊσοἢ 15 ἀσβοσιροα ἰπ Ὁ. 566. διρτγὰ. 

10. Φοῖ. Εγποϑι. ΟΚΆΒπ ββογίδιο ἀθ νδυ}}8 Ὑ1{118 δορίυαριπία Τηΐϊογ- 
ῬΓδύαπι  οὐβοπὶ δαί Β. ΟΥὔρθῃ18 ϑονυχτῃ 11]4{18, οἵ γοη 6 6115 ΔὉ 1080 ἴῃ Ηδχ- 
ΔΡΙΑασὶ ο] υβάστῃ Υ δυβίοηἱβ ΕἸ Π]οη6 Δα Π1 01:18, ἀθαθ Π}8 οα 0118 το] 14 15 
ἴδτη Τηϑη βο 1 ρῦ8 αὐτὴ ὑτθΪο Θχουβ818. Οχοηῖ;, 1710. 40. 

Α ταῦβ δηὰ ψδ] υ δ] 6 ἐγδοῖ. 

11. θὲ Ῥομίαίθυοαι ΝΘ βίο 8 ϑυσιδοθ, αὐ Ῥαβολὶίο γοοσδηΐ, [Π60]6, 
Οομτηθηίδθο ΟΥἸ Ο-Εἰχορθίῖοα. δδοσίρϑιΐ [ἀονίοσυβ ἩΙΆΖΕΙ. 1 ρ5ῖ8, 
1825. 8νο. 

12. ΒοΙυπὶ ῬΆρα]6 ; δῖνο, (οηοογᾶϊα [ίβοουβ διχὶ Ουϊηιὶ, οὐ ΟἹ θη 18 
Οεοείαγ!, οἶγοα Ἡ]Θγομυταΐϊδηϑιῃ ᾿ Ἰοηθ. Αποίοια ΤΠοὴα ΨΑΜΕ8. [,οη- 
ἀϊηϊ, 1606. 4ῖο.ἁ Τωοπα]ηὶ, 1678. 8νο. 

18. Οοτμπιοηΐδίο Οὐ ἴσῳ ἀ6 ἘΡΏγπο ϑυσο, 5. δ. ἱπίοσρτοία ; αυᾷ βτααϊ 
Μ ΟΥβΊου18 γσίδοῦθ, αυδηὶ ῬΘΒΟΒο νοσδηΐ, 1 Θοίΐομ68 ναυῖθ 6χσ ΕΡἢγδτηὶ 
σοι θη 8118 οΟ]]Θοΐβο ΧΙ θΘηΐαΓ. δΟγΙρδιῦ Οςϑασ ἃ ΓΈΝΘΕΒΚΚΕ. ΗαΪα, 
1828. 4ϊο. 

14, [1,ϑἐΐοσβ οἢ] αΑἰουϊποβ ΒΙ 16, ἴῃ ἴπ6 Βιι88}) Μυβουμ. ΒΥ ΒΙΓ 
ἘΓΘαΟΣΙΟΚ ΜΆΡΡΕΝ, Κηΐ. ]οπάοῃ, 1886. 8νο. 

ΤῊςΘ τηδηυβοτρίβ οὗἩ μὲ 1,δέϊη Ψυϊρσαίο ΜΝ ογβίοη, τ ὨΣο ἢ ἀγα Ῥγοβογνϑᾶ ἴῃ {πα σου δὶ δηὰ 
ὨδιίοηΔ] ἸἰΌτατῖθ8 οὗἩ ΕτΟΡΘ, ἀγα 50 Πυτηθσγοιβ, ἴπδὲ ΔῺΥ οοπιρίείε ἀρβοτιριίοη οἱὗὨ {βοτὰ ἰς 
Βοτοοὶν ἴο 6 οχροοίοά. ὍΠο56 Ἰοζῖοτῖς οὗ ϑῖτ Ε, Μεαάάοη, ττῆο ἰ5 ρυϊποῖραϊ Κϑοροὺ οἱ {6 
Μ55. ἴῃ (ἢς Βιιϑῃ Μυδοιπι, σογο τος ὑσιπίθα πη ἴμ6 ΟοπεἸοτοδη 8 Μαραζίηο οΣ Οοἴοθοτς, 
Νονθιηροσ, δρᾷ Τοεθηηθον, 1886 ; δπά {πδῪ ἀοπιδηά ἃ ποῖϊοα 'π {15 ρδοθ οὔ δοοοιης οὗ {116 
γάρ ὈΙ]ΣΟσταρ ἢ ΓΑ] ἀδβοτιριῖοη ῃν ἢ οἢ ΠΟΥ σοπίδιη οὗ οπα οὗ ἴῃς ο]Ἱάοβι πηδηυβοσὶρίβ οὗ 
(6 1,δ[η Ψυϊχαία Μαγβίοη ΒΟ 18 οχίαπί. Ποῖον ἴπ6 ΜΙ, ἴῃ φυοβίϊοη τυᾶ8 δου !}ν 
τῆ6 δυϊορτγαρὶι οὐ ΑἸσυΐπο, οὗἉ νγῇοβο οσ εἰςαὶ γοσαπβίοη οὗ ἴπ6 ψυϊραῖο Νεγβίοη 8 Ὀσὶο ποῖῖθα 
8 σίνθῃ ἴῃ οϊ]. 1. ». 2386., 158 γβδϑοηδΌΥ ἀϊβριιοῇ. δῖν Ε, Μαάάρῃ ἰ5 ἱπο] πα ἴο τοραγὰ 
ἴξ, τοσοίμον στ ἃ Μ8. ἰὴ [πὸ Εογαὶ 1ὐἰῦγαγν δὲ Ῥαγὶβ (Νο. 1.) δῃὰ δηοῖποσ ἰπ ἴδ Τὐυγαγν 
οὗ τῃ6 (ὐαποῃβ δὲ Ζυγιοῖ, ἃς {π6 Ἰδῦουσ οὗἉ ΤΠ 6 κι ἀθηΐβ ἴῃ ἔπ 6 βοῖιοοὶ οβι δ] θα Ὁ ΑἸςσυΐϊπο, 
ἴῃ ἴδ τπομδβίοσυ αἱ Τόουτγε, θυΐ βυροτγιητοηἀοὰ ᾿γ ΑἸοαΐπα ἶη30}, Οοπεροαυθηῖυ, ᾿ξ ταυβὲ 
ᾶνα ὕθθθη τυγιτθη τοτνατάξ ἴῃς οἷοβα οὔ τῆ6 δἰ βρῇ} σοηξυγγ. [Ιἢ ἃ οὐ εἰσι] ροΐπι οὔ νιον, ᾽ξ 18 
δῇ ἱπιροτίδηϊ ονϊάοποο ἀραίηβὶ {Π6 δ Ποηιὶοιϊν οὗἩ (ἢ ἀϊτριιϊοά οἴπδιυδο ἴῃ 1 ΦόΠη Υ.. 7. 8. 
ὙΠ] Οἢ 18. τσαπέΐπσ ἴῃ 15 τααπυβογὶρί, 85. ἴὲ ἷἰφ9 ἴῃ δ} {π6 πιοϑὲ δυξίεπε Μ88, οἵ ἴο Ὑυϊραίο 



ϑοοῖ. Υ. ὃ 1.1] ὙΤτεαξΐβ65 ὁπ Απεέϊεπέ Ῥεγδίοης οΥΓ λ6 ϑοτίρίμγοδ. 217 

νογβίοῃ, σοπίδιπῖρ [Π6 δηεῖτο Νονν Τοβίδτηοπε.Ό ὅδὶν Ε, Μαδάάβη 8 οἵ οριπίοπ, ἴμδὲ 186 
τα δορὶ ἴῃ {πὸ Βυίδῃ ΜΙ υβουτη ἢδ58 δυρογίοσ οἱαίτηβ ἴο ὃς σοπδιἀογοά δ5 [06 σΟΡῪ ῥτο- 
βοηξεα ὈγΥ Αἰοδυῖπα ἴο ἴπ6 οροσοῦ Ὁμδγϊοτθασηθ. [11 νὋδβ ρυτομαβοα ὈΥ {Π6 ἰγυιδῖθοβ οὗἩ {6 
Βυείδη Μυβουτα ἴον [86 βυι οὗ βεύθῃ μυπάτοα δηά ΒΕ ροιιπάβ. 

1ὅ. ἘδΙμΑΓα 685 01 16 Ὑ Ἔγβίοι ΤΠ]. ὰ6 46 8. Μαιμῖθα, φα Ὀη ἃ ἀέοουνοτί 
ἀδΔη8 ἀ68 ἔοσί Ἀποίθῃβ ΜδηυβοσιίβΌυ ῬὰΣ “968 ΜΑΒΤΙΑΝΑΥ. Ραγὶβ, 1698, 
8γο. 

16. ϑοδῃ. αν α]8 ΜΙΟΗΑΈΙ5 Οὐτα ἴῃ Ὑ  Υβίοθοα ϑυστιδοδηχ Αοία) 
᾿ἈΡοϑβίοϊ σού. ΟἋὐαπὶ (ὐοηβοοίαυ δ ΟΥΤΕἸοβ. ἀδ 1π40]6, σορθδίϊοπῖθυ5, οἵ δὰ 
Ὑ εσβίοηἹβ ϑγυτίδο ΤἈΡυ]άγαμα Νονὶ Εωάογὶ8. (Αοἰίηρεα, 1755. 4ϊο. 

17. )ὲ Οτῖρίπθ Μ᾽ ογβίοηϊβ ϑορίυδσι πα Τηϊογρσγοίαπι : Αὐοίογα Κ. Τ᾿ 
ΜΌῦΕΟΚΕ, οογτθοίοσ ΤΠ γοοὶ ϑογανίθηβθ. Ζ0]Π]Ομονΐθ, 1788. ὅνο. 

Βρ. Μασβ ργοηουῃςοβ {8 ἰο Β6 “8 ὙΘΥῪ 56] νγοτῖκ, 88 1ἴ Γοργοβθηίβ ὈΟΤἢ σοποίβοὶν δηὰ 
ῬοΟΓΒρΡΙ σον [Ώ6 βούθσαὶ ἰορὶςβ τ μος βυρροεδὶ ἐμ πλβοῖνο8 ΤῸΣ σοῃϑιἀδσαίίοῃ οα ἐδ οΥἱρίη οὗὨ 
{πὸ ϑορίυαρίπε νογβοη." ([μεοΐιτοβ, μαζὶ 111, Ρ. 125.) 

18. ΕὙΙἀδγῖοὶ ΔΙ ΌΝΤΕΕΚ Οοιμμηδηΐαίο ἀ6 1η40]6 Ν᾽ Ἔγβίοπὶβ Νονὶ ᾿Γδδίδιμθηίὶ 
δάσο. Αοοράϊῦ Ἐταρτιηδηίυμα Εἰ βίο! Ῥδὰ] δὰ Τιμπιοίμϑιτη, οχ τηθιη- 
Ὄγϑηο δδῃϊάϊοο Ναπαβοσιρίο Βογρίδῃο, Υὶ ΕἸ 1{π|8. Ηδέπιθ, 1789. 4ο. 

19. Απ ΕπαυΥ ἰηΐο {Πμ6 ργοβοηΐ ϑίδία οὗ {μ6 δοερίπαρίηῦ Ὑ' οὐβίοη οὗ (ῃ8 
ΟΙἹα Ταεβίαδιμθηι. Βγ Ηρθησυ Οσὑεν, ἢ.Ὁ. ]Ἰωπάοη, 1769, 8νο. 

ΑἹΙ τσ. φησ Οὑεπβ του 8 ἀγο σῃαγδοίογιβθα ΡΥ βδουηα ΓΙ ΠἸΟΊδτα δηά ἰδθουΐουϑ γοθασοῆ. 
Βρ. Μαγβῃ, το βδὺ5 {πᾶ "6 18 δῇ Ἔχςο]θηξ οσῖτς, οὔβογνοϑ τΠδὶ Πὶ5 Ἡ βίου! 68] απ ὰ Οὐ ες] 
Λορουπί οὗ {πὸ ϑορίυδρίηϊ Ψεγϑίοη “ 5ῃοι]ά 6 τοδὰ ὈΥ ΘΥΟΤΥ ΠιΔ ᾿}}0 τν 15Π.65 (0 Ὀ6 86- 
υδϊπιοα ἢ τη6 ΠΙβίογυ οὐὁὨ {παὶ υϑγϑίοῃ. ἢ 

20. Α Βεϊοῦ Ασδοουπί, Ηἰβίοτγίοαὶ ἀπᾷ Οὐλῖο], οὗ [86 δαρίυδρίηῦ Ὑ ὀγβίοη οὗ 
116 ΟΙἹά Τοβίασηθηί. Τὸ ψΈΣΟΒ 18 δἀαθα 4 Π΄ββογίδιϊοη οἢ Π6 σομπηρασϑίνα 
ἘΧΟΘΙ]ΘΠΟΥ οὗ [86 Ηθρτγον ἀπὰ ϑαιπαγίαῃ Ῥαοπίδίθυομ. Υ Ὦγ. ΗθητΥ 
Ονεν, ΕΒ. 5., ἄς. Τοπμάοῃ, 1787. 8νο. 

“- ΤΊια Ἰεαγηθα δυΐμπον οὐ [815 ρίθοβ πα5 Ῥοβίον θα υὐοσὺ ἰδ άἀα}}}6 ρα 1 Π5 ὕροὸπ ἢΪ5 5βυϊ]οοῖ, 
πὰ Ῥγουρῆςξ ᾿πίο ἃ νΟΥΥῪ 5118] ΘΟΠΊΡ888 ΠΊΔΠΥ }115ἴ ΣΟΠπΊατὶ 5, δηὰ πιυςῇ υιϑοῖι] ἰπέοττηδίίϊου ; 
ἀν ἢ ἢ Μ1}} ποῖ 31] ἰο 6 ΠΙΡΏΪΥ δοςορίαυϊα ἴο ποθ ψσῆο ὅτ οηραρσοα ἴῃ ἔπος Ξίυαν οὗ π6 
δε ρίυτοβ." (Μοπιἢ. ἔμον. (Ο. 5.) νο]. ᾿ἰχχυΐ. Ρ. 226.) 

21. Τιδοίΐοηοβ ΑἸοχαηάγιης οἱ ΗΘΌΤγαϊ δ, βῖινο 46 διηθπάδηδο ἰδχίυ Ὑ οἰοσ 5 
᾿Ιαϑίδιμθηθ! (σοὶ δοερίαδο!ηία, Τηϊογργοίατα οὖ 1η46 ἩθΌτγαϊςσο. ϑουρδὶυ 60. 
ΤΠθορ 8 Ριυὕβοηκξ. Βοημδ, 1887. 8νο. 

22. 1)6 Ῥβδ  τοτ ϑγσιδοὶ ΜΙ α]οἸδημθηβίβ, ἃ (δ) θΐδπο θυραί δα 1{1 ροου] τὶ 
1πάο16, 6) υΒάοιηαπθ ἀδὰ οὐ 00 1 ομθηἄαπᾶο ἰσχία ῬΒα τ σῖ τοὶ βαρίαδ- 
δἰμπία Ιηἰοσργθίσμα. δου ρβὶῦ 90. ΤΘΟΡΒΙαΒ ΡῚ ὕβοηκμ. Βοηπρ, 1888. ϑ8νο. 

28. Ἐς Ὺ. ΒΕΙΝΗΑΕΡΙῚ )ϑβογίαϊο ἀθ Ὑ ΘΒ οἢἾ8. ΑἸΟΧϑμασΐηε δυϊπογαΐθ 
οὗ δὰ ἴῃ οοπβϊαοπαβ Γθτοσατα ἩδΌΓγαϊοοσιμὶ 1,δοἰΐομα σοηαϊπᾶ. ὙΊίοπι- 
Ῥοσρῷ, 1777. 4ϊο. 

24, 10)6 ϑιυτίδοδσυση Νουὶ ΕἸ ΟΥΙΒ Ὗ ογβίοπασῃ 1Π40]6 δίαιϑ ἴ78ι Π᾿ββογίδίϊο. 
ῬΒΙΠοχοηϊδηδια οὑπὶ Ῥ᾽ἸΏΡ]106, 6 ἀυοθυβ ρογνοίαβϑίια Οοαά. ΜΆ. ΔΡ0 Ατηϊάα 
ἘΓΔΉΒΙΩ15518, οΘοηΐογοηΐο (]οσθϑέγῖο ΕἸ ΕΥ. Ιοπάϊηϊ, 1761. 4ϊο. 

ΤῊ γΟΥῪ βδαάγοο ἰγαοῖ 15 τορτιηἰθα δὲ [Π6 ἐπα οὗ ϑοιηϊογβ οἀϊοη οὗὨ ἿΝ οἰξίοϊ πη 5 1,106}11 δὰ 
Οτβῖη δίαυο Ἰπιογρτεϊδιϊοποτι Νονὶ Τοβίδιηθηι (ϑνο. Ηδ]6, 1776), ὑῃ. 947---8330. ἔτοτῃη ἃ 
ΠΟΡΥῪ ἴδοη ἴῃ [Π6 ΠΙΡΓΑΤῪ οὗ ἰῃ6 ςοἰενταῖοα ΜΠΊΟΠ86115. 

25. 6 Οτίριπο οἱ 1πᾶο]α Ασὐδθίος Τἰρτοσιπὶ Ὑ οἴου ῖθ Τοβίδπιθπθ Η]5- 
τογϊοογατα Τη ογργοίδίοπῖβ [10γ] 11. ϑουιρδι ΖΕ τη1]1υ8 ΒΟΕΡΙΘΕΒ. ῬΑβϑίπὶ 
Δα]οοία βυηῦ 5.0 Β0118 ΤΑΠΟΒυσηὶ ΑὙΑΌΙΟὶ, αἰίδαθθ δηθοδοίΐβ. Η4118 ϑα ΧΟΠυΠ), 
1829. 41ο. 

ΤΠἼΘ ἀεείρη οὗ τῃϊ8 ΡΒ) σατο 18, ἴο 5ῆον [πὲ (Π6 Αταῦῖς Ψεγβίοη τσὰβ ποῖ τηδάδ ἔγοτῃ 
πὸ ϑαρίυδσιίηξ; θυ: μαι (Π6 σγοαίοσ ρατὶ οὔτ ννὰβ δχοουϊεα ἴγοτῃ ἔπ ϑ'γγίδσ Ψογβίοῃ ; υἱζ. 
{πὸ ὈοοΪκ(5 οὗὨἉ υάσοβ, παι ἢ, βατηθοὶ, 1 Κη ρ5 ̓. ἰο χὶ. 2 Κίηρβ χὶ!. 17---χχν. αὐ ΝΟΠ ΘΙ 14}} 
ἶχ. 28. ἴο χιὶ!. ; (Π4ι 1 Κίηρς χὶὶ, το 2 ζἱηρπ χιϊ. 106. τνᾶ8 τηδάρ ἤοπὶ (μὰ ορτον ; ἔπαϊ 
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Νεδοτηΐδὶ ἱ. ἴο ἰχ. 27., ἐμοῦ ἢ τηδάο ἕτοπι ἐπ Ἡδθῦτον, ἢ45, ἱπ δανθγαὶ ρἶδοθθ, θθθη ἱπίοσ- 
Ῥοϊαῖθά ἔγοταῃ ἴπη6 ϑυγτίδου Μ. Ἐοράϊμογ 15 οὗ ορἱπίου ἰμδὲ 106 δυῖδος οἵ ἴπ6 Ασδυϊο ογ- 
5ῖοι) τν88 8 (γί βίϊδη γῆ ᾿ϊνοα ἴπ ἐλ ἐδ γίθοπι σοηΐυτγ. 

26. ἔτη. ΕἾ. (ἀν. ΠΟΘΕΝ 1. ῈἘῈῸ ἀθ Μογβίομθ Ῥοηίαίθυοιι Ῥοβι δ 
Οοπιτηθηίαίίο. 1ρδ8ῖ8, 1818. 4ϊο. 

ΤῊϊΒ δοδάθποαὶ ἀϊβαυ βου ἐγοαῖβ οὐ Ἐπ 6 δῖ μοῦ ἀπὰ οἰ οηβ οὐὗἁἨ πὸ Ῥογβὶς Ψ᾽ ουβίοη, δὰ 
οὐ 15 Βουγοθβ δηὐ οἰϑγδοίασ, Α οὐ σα] Ὄχαπιϊπαϊΐοῃ οὐὁὨ υδυϊουβ ρΆ558 0.65 15 Δ ΠΟΧΟΘα, 

27. ΑΠΙ Δαν θυβίομθθ, αὐθυβ ΕἸαρτηθηία Ὑ ογβϑίοπσια τοδτχα Υ͂. Τ. 
ἃ Βογη. ἈοπίθἝοηϊο οοἸ]Θοΐα, 11 υϑίγαπίον ἃ 90. (Το τ. ΘΟΗΑΒΕΕΝΒΕΕΟ. 
1ρ5βῖς, 1776. 8νο. 

28. “ο. ΕὙϊ4. ΒΟΒΙΕΌΒΝΕΕΙ Ορυδβουΐα ΟΥοα δὰ Ὗϑγβίομθθ Οσδθοϑβ 
γείογῖ8 Τοβίδιηθη ροσ πο. [Γρβῖθ, 1812. 8γο. 

ΤὮε ὅσϑι ρατγί οὗ [5 νοϊισαθ οοπίδιῃβ ορβογνδίϊοηβ οἡ ἔπ 6 δυ που εν δηὰ υ86 οὗ (η6 Οτροῖς 
ἔλθ τβ ἴῃ βοί] ὴρ [Π6 ροπυΐπα τοδάϊηρ οὗἩ τ1μ6 Οτοοῖκ Ψψεγβίοηβ οὗ ἴ[πΠ6 ΟἹ Τοβίδτπθηι. Τῆς 
βοοοηὰ ραγὶ σουρΥῖβοϑ Ουβογνδίϊοπϑ οὐ δῃὰ οοπ͵θοΐαταὶ οσηθ πα δίϊοπβ οὗ ἔπο56 υθγβ! 0 η8. 

29, Ῥεβογιρίλο οοάϊοϊβ τη υΒοσῖρῦ, αἱ γψογβίοημοπι Ῥϑηϊδίθ ἢ: ΑΥ̓ΔΌΙΟΙ 
σοηθ ποῖ, ἈΒΒουνϑ ἴῃ ΒΙΡ]]οίμθοα ΓΠπὶνογβϑιΐαιϑ Υ ταῦ] ΒΙ ν ΊΘΏ518, ἃς ΠΟΠΑΊΙΣ, 
οαϊἰ, οαπὶ ΒρΘοϊ τα ῖρυ8Β ΓβΙοη]Β Ασὐαθῖοθ. Αὐοίογα 4. Α. ΤΉΕΙΝΕΕ. 
ΓΑ ΒΙανῖ, 1828. 4ϊο. 

ΤΠ πηγαηυβετὶρί ἀεβουῖδοα ἴῃ 1ἢ}15 ἀἸςϑοτίδεϊοῃ ἔοστηογῖν Ὀο]οησοα ἴο δὴ Αὐριϑεϊπῖδη (ου- 
τοηῖ εἵ ϑαρδὴ; σἤθπηςοο, τι ΟἴΠΟΥ ΟΥ̓ ΘΠ [84] τηδηυβογ ρῖβ, ἰἃ ν88 [Γαηβίοττοα ἴὸ [6 υπίνοτῦ- 
ΒΙ ΤΥ ἸΙΌΓΑΓΥ δὲ Βσοβίδυ. Α ῃοΐβ δἵ {}|6ὸ οπὰ 5ἰδίθβ ἰῃδὶ 11 ψὰ5 γιτοη Α. Ὁ. 1290, Ρτορ δ 
ἴῃ Ἐμγυρί, δπὰ Ὀγ ἃ Ομηγιβιίίδη σορί. (Φουγιαὶ Οσέπέταϊὶ ἀς })ὰ 1υἱεέταίαγο Εϊγαησόσο. Ῥασῖίβ, 
1823, Ρ. 248.) 

80. Ἡ. ΤΗΙΕΗΒΟῊΠΙ Ὧἀ6 Ῥρηΐείθυοηι ὙΟΥΒΊΙομΘ ΑἸΟΧΔΠαΣηα, [ἀδτι [Π’΄ 
Ἐγίδηρσο, 1840. ὅνο. 

81. ΤῊ. Ε. ΤΟΕΡΙΕΒ ἀ6 Ῥοηίαίθιοῃὶ Το ΡΥ Δ [10Π15 ΑἸοχαηᾶγιηα: [π016 
Οὐ Ποὰ δίααο Ηδιτηθποιιοῦ Οομηπηθηίαίο. Η8}18 ϑαχόππμ, 1880. 8νο. 

82. ὕ58επι (40 00], ΑΥΤΙΔΟΙΘη518 Ασομ] ΡΊ80001) 46 τος βορίυδσίηία 
Τηϊογργοίστμῃ Ν᾽ ουβίοπθ ϑγηΐδριηα. 1ωηαϊηὶϊ, 1666. 4ϊο. 

“ΤῈ 15 ἀϊν:ἀορὰ ἰηΐο πῆς οῃαρίοτβ, δπὰ σγοϊδίθς ἰο {π6 οτισίῃ οὔ (ἢ γϑυβίοῃ δοοογάϊηρ ἴὸ {Π6 
δοοοιπὶ οὗἩἨ Ατἰβίθδσβ (ἔθη βυρροβοά ἴο "6 σϑῆυ!πθ), ἴο 1π6 ἔἴἶτης ἤρθη δηὰ (ἢ ρ͵δοθ σἤθγο 
ἴξ ννᾶ8 τυγτΐθη, ἴο ἔπο αἰ ογαίοπα το ποσὰ στα] τας ἴῃ 1ἴ5 ἰοχί, ἴο [Π6 ΘσΟΥΤΘΟΓΟΠΒ 
οὔ Οτΐροϑη, ἴο ἐπα τηοάοτγῃ οαἀϊξομβ, διὰ οὐποσ 8076 5. σῖῖῃ ΠΟ ἢ {Π|686 τὸ ᾿πητηθα αἴθ Υ 
ςοηποοίϊρά. ΤΉΪΒ 5 ἃ στοσκ οὗ στοαδῖ τηουϊῖ : 1{ αἰ ρα 8 του οἷ ΟΥΙρΊΠ4] ἸΠΩΛΓΥ ; δηα πΊδΥ 
θο τορατάρὰ 45 {86 στουπά-νοσὶς οὗ ἰδῖοσ ρυδ)ισαίίοη5 οἡ ἴἢς δορίυδσίηι." (Βρ. Μαγβη᾽Β 
Τ, δοίυγτοβ, μαγί ἱὶ. Ρ. 121.) 

838. 6.Β. ΊΧΕΚ 46 ΟὨΚοΙοβο ο᾽υϑαὰθ ῬΑγΆΡὮΓΑΒΊὶ ΟἸα] ἀδῖοα Π)15βογίδίο. 
Ιλρβῖω, 1820. 4ϊο. 

84. Ηογε ϑυτίδος, βο Οοτησηθηΐδίϊομοβ οὐ Αποοαοία Ηθ8 νοὶ 1106 ΓᾺ8 
ϑΥΥΔ018 Βροοίδηϊα : δποίογο ΝΊοοϊδο ὙΥΊΒΕΜΑΝ, δ.1.}, Του 1. Βομιδ, 
1828. ϑνο. 

Ταὶς ῥτοίουμαυ ἰρασπθὰ νοϊυγηα σοταρτῖθθβ οΟ]] οι ἰοη5 ἔου πο 1υἰζογαγυ Η]βίογυ οὗἁ ἴδ 
ϑυτίδο ψαγξίουβ οὗ τὸ ΟἹὰ Τεβξίδιιοπι, δ Ῥασγι συ εν οὗ ἴπΠ6 Ῥοβολῖο οὐ ΟἹ ὅγτίδς 
Ψεγοΐοη, ἀσαννη ἔοσ ἴῃ 6 τηοβὶ ραγὶ ἔγοπὶ οὐ βὶπαὶ βοιιγοθβ. 1111656 ἃτὸ [Ὁ] ονοα ὈΥ ἀείδ 5 οὗ 
ἔτοαδι νϑ]ιο γοβροοίϊπρ ἴα Καγκαρμθηβίδη Ἐφοθηβίοη οὗ ἴΠπΠῸ ϑυτίδς Ψετσείοῃ, νη ]οἢ 15 ΠΟ ΓΘ 
ἴον 16 βτβῖ εἰπχα ἀδθθουθοά. Τὸ (8 ΨΠο]6 ἰβ ργθῆχοά δὴ εἰδροσαίθ δἰζοσηρέ ἴο ὑρμοὶὰ {πὸ 
Ἐοχηΐβι ρῖοββ οὐ Νίαϊιι. χχαυΐ. 26., τοβρθοῖίπρ ἰγαηβυροίδητδιῖοπ, ρυτροσίϊης ἴο "8 ἀγαννπ 
ἔτοτη ϑστῖας βουγοθβ, δηὰ ςοηαϊπίησ 4 οοἰ δοιίοη οὗἩἨ ποτάβ ἔογ ἃ Ξυρρ]ομηθαξ ἴο ἴΠ6 ϑ'γτγίδς 
1,οχίοοπβ οχίδηὶ. Ὦγ. Ῥ᾿βϑυδῃβ ϑυγῖδς φυοίαίςοηβ αν Ὀδοη 5] οϊοά ἴἰο ἃ πιϊπυΐα ἀπὰ 
οτἰ εἰςαὶ οχδυιϊηδίϊοη Ὁ. Ῥχοίΐδεθοσ 1.585 ἴῃ Πΐβ ῥρσγοϊθροτηομα ἴο Νῖν. Βαρβίογ᾽ 5 οἀϊοη οὗὨ [ῃ8 
Ῥοϊγφίοις ΒΙΊ0]ο, Ρ. 99. οὗἁὨἉ 16 [Ὁ]1ο οαἀϊίῖοπ, οὐ Ρῃ. 41, 42. οὗ ἴπ6 φυδτίο οἀϊοη. Αταοης 
1μ6 ϑυγῖδο ψεί[οσβ τ ῃοτα Ὦτ. ὟΥ. Π85 αιιοϊοα, 5 τη πἰδιπίηρ' γα πβυ ρϑίδη ἰβεοη, 15 ΠΟΥ 5115 
Βαδυβα! !θθυβ οὐ Βαγβαῖ οὶ (Ηοτα ϑυγίδοεθ, Ρ. 57.): ὃμέ λὲ ὐτοίε ἐδε ἱγεαίϊδε εἰϊεα ὈΥ Ὧτ, 
ὝΥ. Δολινθὶ ἐλεὲ ἔγαπάβ οὐ Ῥαρὶδίδ ἰοισαγαξ (δε οἷοξδε οΥΓ ἐλε (εἰ Πὰ σοπέμτν. (Α5βθιηδη 1} 8 
ΒΙΌ]ΙοΙ μος Οτίθπα 15, νο]. 11. Ρῃ. 156, 157. δἃ6.) ἴῃ ρΡΡ. 57. διὰ 58. οἴτπο Ηογε ϑυγίδοδ, 
δοοοτάϊπῃρ ἰο Βασϑβδὶ δὶ ἀπὰ ΜαγυΠα8, πὸ Ὀσγοδά ἀπά νη ὅσο σα] θὰ {Π6 θοαγ δηὰ Ὀ]οοά οὗ 
Ομτῖβε ; θὰ τῆς Ὀτοαὰ 15 ΚΈΡΕκ 5814 ἴο ὕα ομδηροά ἱπίο ἴδ Πεδὴ οὗ ΟΠ τιβί, το Ῥτοῦ, 
1,66 τοπιατκ5, 15 οὗ στοαδῖ ἱτπιροσίδῃοθ. Ὶ᾿ἀπὰ Βδγβαι οὶ ΠΙτη50 1} δἰβονθοσγο ἰοαςῖο5, (Πδὶ {Π 656 
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ΟΧΡΙΟΒΘΙΟἢ8 δΓ6 ἰβκθη ταν βῈ ΔΙ Υ ; τ ϊοῦ Ὦγ, Ὑ Ἰβοηδῃ γΌΒΟΟΥ [0 δῆονγ. ἴΙῃ Ρ. 19]., Β6 
8875) (85 ῬΙΟΐδβϑου [,66 ἰγϑῃβ᾽ δίας Εἴτα), “ Ῥαπεπι, ἱπφιῖέ, οομίο απΐπις οοπίεπιρίαπιμγ," εἰ (Ρ. 
159.) ““ Κπεϊέφιια Θυ τα ΘΟΥΡῚΙ8 ὈΙΝΙΝΟ δέ ΜΎΒΤΊΟΟ ΜΟΡΟ." ὙΠαῖΐ 15, “ Ἀ7ε εοπίεπιρίαΐε, ἦε βαψδ, 
ἐδε ὀγεαα ιοἱἐλ ἐλε εγε ΟΥ̓ (ἢε ᾿δοιι :" δῃὰ ἴῃ Ρ. 159. “ απὰ ἢ πιαλεβ ἐξ λὲς δοαν ἵπ αὶ ὈΛΥΙΝῈ 
απὰ ΜΥΒΤΙΟΘΑΙ, ΜΆΝΝΕΚ. Ἀγ. ὙΥβοηδῃ ἢανὶηρ αυοίοα (ΗοτΥ. ὅγγ. Ὁ. 59.) ἃ ραϑϑδᾶρο ἴγτοτῃ 
δ Αταδίο ται ϑ᾽δίίοη ἴσο ἴῃς ϑυτγίδς οὗ δοῦβ ὙΘΓΥῪ δηζοηὶ σΔΠΟΠΒ οὗ ἴΠ6 ϑυσγίδῃ συ Σοὶ 
(τιδάς ἴῃ ἴμ6 (Ὦσγοα πυπάγοα δηὰ οἰρμγ-βοοοηα γθδγ οὗ ἔπ Μομπατητηθάδῃ βτσαὰ οἵ (ἢ. Ἡδορίῖγα, 
Δ. Ὁ. 1004), ἴῃ ογάοσ ἴο βῃον ἴπαΐ ἰτδηβι δι δῃἘἸδ.[!ΟῺ τὰ 1614 ΒΥ ἴπ8ῖ σἔυτο! : ---- ΡΤΟΙΈΒΒΟΣ 
1,66 οἰβαγροθ Ὦγ. Υ ἰδοῖπαπ στ αν ΠΟ ΜΙΒΤΕΛΎΒΙΑΤΕΡ {Π6 ρϑββαρα 1Π Πυδδίίομ, τ μοὶ 
οὐρῆϊ ἴο Ὀ6 τοπάοσοὰ τπὺ5, “ 171ε,᾽ (παῖ ἰ5, 706805 (τ ]56) “ρασὲ ἱἐὲ" (815 ὈΟΔΥ) “10 μϑ 70 
ἐδε τεπιδείοπ οὗ εἶπα, αἴεγ ἰλαὶ ἣε λαὰ αδεἰπιϊαίεα τέ ἰο ἀὐπιδεῖγ: ψεα, ἂε εαἰά, “ ΤΑϊε ἰς πιν 
δοάψ - ᾽ διὲ αἰά ποὶ καν, “ Τλὶδ ἐς ᾿ἰλε ἰο πιν δοάν." ---“ ΤΙ ποὶῖ8 ἀεαϊς. .. .... ἴῃ ΤΟΙ, 15- 
βἰοῃμοῖῃ ρϑοοδίοτιπι, ροβξίησδτῃ ἰὰ 5, δ᾽ πιθὲ δϑββϑι λ]]ανοσαῖ: πιὸ αἰχῖῖ, ’ Ηος 68ὲ σογρῸ τη πὶ 
δὶ ΝΟῸΝ αἰχίξ, “ ϑ᾽τη!]α οβὶ σογροσὶ τηθο.  Τηδὲ 15, {πδὲ η6 βδοσατηθηΐ οὐ ρῆς ἴο 6 τοσοϊνοα 
ψ ἢ ΓΔ, δα Υ Ῥοαγ ἰΐβοϊῦ, Ὀυὲ ποῖ 895 δὴγ ᾿Καπο85 οὗἉ ἱϊ, τοι, ἱηάροά, νου] Ὀ6 1άο- 
Ἰαῖσγ. ΓΟ δι πογιεῖοβ, ἐπογοίοτο, πιο ἢ Ὁγ. Ν ἰϑοιηδῃ ργοΐθϑβοβς (0 αυοΐο ἴῃ βιρροτὶ οὗ [86 
ἙἘοι βῆ ἰοηοί οὗ ἰΓβηβυρϑιδηιιϊοη, ἀο ποῖ αῇογα Ὠὶπὶ ΔΠΥ βυρροτὶ ψηδίονοσ. ΕὝΥΠΟΣ, 85 
Ὁγ. Ὑ ἰδοιδῃ μὰ5 ὑτοίδβεβοά 8 τ ἰϑἢ ἴοσ δούὴθ ὑἈ]]ο]ορίςαὶ 1ΠΠυςιταϊίοτβ 'ῃ ΘΒ] οὗ {16 Ῥτο- 
ἰοβίδπς ΟΥἩ Ταῦ τοοὰο οἵ ᾿πτεγργοίϊης Μαῖὶ. χχνὶ. 96., τσ. 1.66 ργοςθθαϑ ἴο ζτυδι ιν 15 τ 15}; 
8Πἃ δοοογαϊηρ}]ν οἰϊθ8. ΟΠ6 ρᾶββαβδ ἔγουῃ ἴμε Οἱὰ ϑυτίδας ψεσβίοη οὗ 1 Κίηρβ χχὶϊ. 11. ; δῃ- 
οἴπον ἔγοτα ἔθ Ασαρῖς ρόθτὰ, Ηδιηδβα, δια ἔγομι 8ῃ Ατσαῦὶς βομο]αϑὲ οἡ 1 ; δῃηα ἀποίμον ἔγομι 
ἴΠ6 Ῥεχγβίδῃ ροεῖ, ϑ8βάϊ: 8}} τ οι ΑΒΟΝΘΑΝΤΙΣ ΘΟΝΕΙΚΜ ἴδα Ρτοίοβίδηϊ τηοᾶς οὗ ἱπίογργο- 
ἰδιίοη. Ῥτσοΐδεθου [,6ὲ6 85 ρίνοῃ {πΠ6 οτὶ γί παὶ ραββασζοβ ἴῃ {[Π656 Οτοπίδὶ ἰδησιιᾶραβ, δοσοτη- 
ρδηϊοα ψῇἢ ἃ 1,δἴϊπ ἐγαπϑίδιίοη ; τ πῖσ ἴΠ6 Ἰ1πι} 18 ὨΘΟΟΞΒΑΓΙΥ ργοϑοσιροα ἴο {Π5 ποῖϊσο 
Θοταροὶ 5 ἴο οὔ. Απά, ἤπδ)})γ, 6 σοποϊἀθ5 ἡ} οὐδογυϊηρ, {πὶ ΓΠΟΤΟ ἀγα ποῖ ψϑητπρ 
ϑγτίδο διυίμουβ, οὐ σοῃβι ἀθγβῦ]α ταρυΐθ, ψΠοῸ ἰοβι ιν [πὲ τπΠ6 οταΐβ ΒΌΡΡΟΥ 15 8 τηγϑιϊσαὶ 
δ ἃ ται ομδὶ τοργοβοηίδιίοῃ οὗ ἴπὸ ἀπ] ον Ξϑοτιῆςο ἘΕὸν {1{|15 βίδίοιηθηΐ, τ. 1,66 τ οῦοτβ 
ἴο Αββοιπηδηηΐ 5 ΒΙΌ] οἴ Ποςοα Οτθη4}15, ἴοτ. ἱ. ΡΡ. 479---488., τ ῆοσο πα οἰοτηοηῖς ἀτὸ σδ] οα 
τηγβίοσιθβ. δι 5Οα ΠΕ ἴο [86 Ρυθ]]οδιϊοη οὗὨἩ τ Ῥτγοϊδροταθπμα οὐ Ὧγ. 1,66, ἔσοπι ψν}}16}} 
1π6 Ῥγροθάϊηρ Ὀγιοῦ τοδιϊαιίοη οὗ τ. Ν᾽ ἰβοτηδη᾽ β δϑβογεέϊοῃβ ἢδ8 ὕθϑθὴ αρυϊάρϑά, Ὠγ. Ὗ. ρυ"- 
᾿158)6ἃ ἃ οουτξβο οὗ 1,δοΐυτοβ οα ἴπη6 ΕΠ ασὶβῖ, ἴῃ μι ἢ ἢ ς411εα Ὦγ. [,ε6 ἴο γτανθ δοοοιηΐ 
ον ψβδὶ Βα ᾿δὰ εἰαίθα ἰῃ 15 Ῥτοϊθροίηθῆδβ. Τὸ ἴμθ δ᾽]οραίίοης οὗἩ Ὠγ. ὟΥ͂. Ῥτοίδβεβου 1.66 
γορ θα, δπὰ Βερυτεῦ ΤΗῈΜ ΑἹ ΨΕΝΌΤΗ, (ΠΟ ἤττηϊηρς 15 τοίυϊαςοη ΕΥ̓͂ οσορίουβ αποίδι!οπ5 
ἔγτοτη {π6 βαυὶγ ϑυγίδο σίου, ΟΥ̓ ΔΌΪΒΟΥΒ, 88 ΠΟΥ ἅτ σου ΗΪΥ ἰοττηθά,) ἴῃ [6 ἀρροπαῖχ 
ἴο ἷ5 βογίθοῃ, ἀοὶνογοά δὲ {πΠ6 ΜΝ βιιαϊοια οἵ 16 ΒΙδμορ οὗ 1οπάοπ ἴῃ 1888, δπά ρ}- 
᾿ἰβῃθὰ δὲ (δυγυτιάρο ἰπ 1889, ἰπ ϑνο. Τὸ {1115 οἰδθογαίθ σοζυϊαίίου, Β]]Πηρ 141 ράροβ, ἴῃ 6 
τΟΘΟΓ 18 ὨΘΟΘΒΒΑΥΙΥ τοίοσγοά, Ὦγ. ὟΝ Ἰξοταδη᾿ 8 ἀϑβθυ [0085 ἤᾶνο 80 ὈΘΘῺ τ] ΠΠ 16 }]Ὺ Ἔχατηϊηθα 
πὰ τηοβὲ Γ}Ὺ τουϊοὰ Ὀγ ἐπο ον. Ὧν. Τυτίοη (πον ΒΙβπορ οὗ Εν) ἴῃ “1Πη6 Εοιηδη 
(δίμοϊὶς Βοοισίπε οὐὗἩὨ 1πΠ6 Επαςοπατῖβέ σοηοϊἀογεὰ " (Ἰνοηάοῃ, 1888), ἀπά ἴῃ ἢ15 “ΟΡξβοσνα- 
τἰοηβ ου Ὦγ. Ὑ Ἰβοτοδηβ ορὶγ," ρυθ]!δηρὰ ἴῃ 1839 ; δπὰ ἔυτῖμογ ὈΥ ἴπ6 ἤν. 1)τ. ΤΌΓΠΟΥ ἴῃ 
ΗΪ5 “ ΕΒΒΑΥ ΟἹ ΟἿΓ 1,οτὰ᾽5 Π) βοουγσβο δὲ Οδρογπδῦτῃ, σοοογαρα ἴῃ ἴΠ 6 βίχιῃ σΠαρίον οὗἁ 8.. 
Φόοβη; Νοεῖν Ὑοῦκ, 1845.᾽ 8τνο. 

8ὅ. ΗἩοτῷ Αγϑιηδίος : ΟΡ 51 Πρ ΘΟ 6186 Νοίϊο68 οὗ [86 Ατδῃμθδὴ [)18- 
Ἰδοΐβ ἰῇ ρθποΓΑΙ, πᾶ οὗ [μ6 ΓΒ Οἢ8 οὗἩ ὕπῈ ΗοΪγ δοστρίυγοβ Ἔχίδηϊ 1η {Π 6 χὰ ; 
ΜῈ 84. ὑγαηβιδίΐοη οὐ π6 ἀοβρ6ὶ δοοογάϊηρ ἴο δαϊπῦ Μαίμον, ἀπά οὗ [Π6 
Ἐρίβι18 ἰο 16 Ἡδθῦτονβ, ἔγοπι 0π6 ἀποϊθηῦ Ῥδβομίίο ϑγγίας ΒΥ ὕ. Υ. 
ΕΤΗΕΕΙΡΟΕ. Ιμοπάοῃ, 1848. 5.128]] 8νο. 

Α νε]]-τυιϊτίοη δηὰ νψ6}} ἀϊροβίεα Νίδηιναὶ οὗὨ 411 ἴπδὲ 15 Κυοντσῃ σοποογηΐηρ {πΠ6 ὥϑυτίας 
Τιδηβυᾶρο δηὰ ἴῃ ϑ'γτῖίδο Νογβίοπβ οὗ {πὸ Ηοὶν ϑετιρέυσεβ. ΤΏ ἘΠ Ρ ἰδ ἰτδηβ]διΐοη οὗ 
της ὅο5ρεὶ] οὗ Μίαιίμονν, δὰ οὐὔἉ τὴς Ερίβιῖα ἴο {πὸ ΗἩούῦτον, 15 ἀδϑιρηοαϊν τηδὰθ 85 [16 γα] 
845 ἰξ οου]ὰ "6, ἴο ῥσεβεῦνα ἔπ 1ἰάΐοπηβ οἵ 6 ἵτο ᾿ἰδησυάσοθ. Τδο τοϑ]ξ οὗ τηὰοῖ Ἰοραγηθα 
ΓΟΒΘΔΤΟΪ 15 ΠΟΓῸ σοηἀδηβοα ᾿ηΐο 8 5Π18}} ΘΟτΏ 4888, 

ὃ 2. ΤΕΕΑΤΙΒῈΒ ΟΝ ΜΟΡΕΕΝ ΥΕΒΒΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΒ ΒΟΕΙΡΤΌΒΕΒ. 

1. Α Ηἰβίουυ οὗ [π6 Τ Δ 5] 08 Ἡ ΒΙΟΒ ᾿ανο ὈΘ6η τη846 οὗ {π6 δογὶρίυγοβ, 
ἔγουη [86 ϑϑυ δϑῦ (0 [86 ργθβοηῦ δρο, [σουρῃουΐ Επτορο, Αβῖ8, Αἰτῖοα ἀπά 
Απηοτῖοα. ΒΥ ΗΕΈΒΕΚῚ ΜΆΒΒΗ, 1)..}. [ΒΊ5πορ οὗ Ῥεοίθγθογουρ. Τμοπάοῃ, 
1812. 8νο. 

2. Αη Ἡϊβίογίοδὶ ϑἰκοίοι οὐ 1π6 Τγαπβίαίιου δηᾶ ΟἸγουϊαίίοι οὗ [π6 δοῦρ- 
ἔυσγοθ, ἔγοτα {86 δαυ οϑὺ ρουϊοά ἰὸ {Π6 ρῬγθβθηῦ ἔἴπηθ. ΒΥ {π6 ον. ὙΥ. Α. 
ΤΉΟΜΒΟΝ, δια {πῃ ον. ὟὟ. ΟΕΜῈ. Ῥογῖ, 1815. 8γνο. 
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[1.1 ῸὉΝ ΤῊΒ ἘΝΟΙΙΒῊ ΨΕΒΒΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊῈ ΒΟΕΒΙΡΥΌΕΕΒ. 

(1.) ᾿Πϑίοτὶες οΚΓ' Ἐησί δὴ ἸΤτγαρδίαξίοηβ οΥΓἹ ἐδα ϑογίρέιγεοβ, απ 9. ἐλε 
αϊξογη5 ἐλοότορί. 

1. Αη Ἡϊβίογοδὶ Ασδοουπί οὗ [Π6 βανθγαᾷὶ ΕΏρΡ] 15 ΤΥΔΏΒΙ ΑΙ Οἢ8. οὗ (86 
ΒΙ1016, δῃᾷ {μ6 Ορροϑιτοπ ΒΟΥ τηοῦ 1} ἔγοπι (ἢ6 ΟἤυτοΙ οὗ Ἰθοπιθ. ΒΥ 
ΑΠΕΠΟΩΥ͂ ΦΌΗ͂ΝΒΟΝ. ]Ιοπάοῃ, 1780. ϑνο. ΑΪδθο ἴῃ {π6 {μϊγτά γοϊυτηθ οὗ 
ΒΊΒΒΟΡ ΥΥ αἴϑοπ᾽β (ὐο]]δοίζοῃ οὗ ΤᾺ ΘοΟ]ορΊοα] Τγδοίϑβ. 

2, Α 1μοἰἴοσ, βῃονίηρ ΨΥ οὐν ἘΠ] 15}} ΒΙ10]68 αἸΠῸΣ 80 τη θῇ ἔγομη {Π6 
δορίαεαριηῦ ; {πουρ]ὶ ΒΟΓ 816 ἐγϑπβαἰθα ἔγοπι {π6 Ηθῦγονν οΥἹσῖηα]. [ΒΥ 
ΤΒοπιδΔ5 ΒΕΕΤΥ, ΤΊ, .1 Ιομάοη, 1748. ϑ8νο. 

Α βεοοπά οὐἀϊίοη νγ85 ρα Ὁ] ἰσμ θὰ ἢ 1760, Θη 16 4 Π᾿βϑογίδιίίοῃ, Ἰηβιοδὰ οὗ ἃ Τιοἰΐοσ, [{ 
85 Ὀθθῃ γοργιπίοὰ Ὁ Β.5ῆορ ᾿ αἴβοῃ, Τσχαςοῖβ, νοὶ. 11]. 

8.Α Ηἰδβίογυ οὗ [Π6 ὈγΙΠΟΙ͂ΡΑΙ ΤΥΔΗΒΙΔΙΙΟΠ8Β οὗ [86 Β1016. Βγ {ὦ ἽἜ ΤΈΜΙΒ, 
Μ.Α. Τοπάοη, 1739. 8νο. 

Τῆς ἢγσὲ οἀϊεῖοη οὐὗὨἍ {{|Π15 νδ] υδ θα τπνοτῖς, ἴο ψνῃ]οἢ 41] βυσσοράϊησ τυγιῖοσβ οἡ πα Ὠϊξίοτυν οὗἁὨ 
το ΕἘΏΡΊ 5ἢ Μοτβίοηβ οὐ 1πΠ6 δοετίρίυτοβ ατὸ ᾿παορίορα, τὰς ργοῆχοα ο τ, 1,6 155 (Ὁ]1ο οαϊ- 
τἴοη οὗἨἩἨ ἴπ6 νοπογαῦΐα “0.1 ὙΥ το ΚΙ εἰς ΕΠ σ] 15} νογβίοη οὐ ἔῃ Νονν ᾿Γοβδίδιηθηῖ. [1 ν)ὰ5 τσὸ- 
Ρυϊηϊοά ἴῃ 1818, δ ᾿οπάοῃ, 11} βοαθ υπϊτηροτγίδης δα ἀϊἰοη5, 'ῃ οη6 νου τηθ, ϑνο. 

4, Αη Ηϊβίοσϊοαὶ ον οἵ [μ6 ἘρΊ]18} ΒΙΡ]1οΑΙ ΤΥΔΏΒ] ΟΠ ; [86 Θχρο- 
ἀϊδθποθ οὗ του βὶπρ ΕΥ̓͂ ΔΟΪΒΟΓΠΥ ΟἿΓ ῥσοϑοηῦ Τγδηβ)δίίοη, δηά {Π6 ΔθδηΒ οὗ 
δχθουίπρ βυο ἢ ἃ Βονιβϑίοθ. ΒΥ Πα ΝΈΜΟΟΜΕ, 1). ., ΒΙΒΒορ οὗ 
Ὑγ͵αϊοσίοσα. 0] 1π, 1792. 8νο. 

ὅ. ΤῊΘ ΑἸπΑ4]5 οὗ [Π6 ἘρΡ] 88} Β10]6 ὉγῚ ΟἸΓΙϑίορμο ΑΝΘΕΚΒΟΝ. ΤΟπάοῃ, 
1845. 2 νο]8. 8γο. 

Τηϊς 5 τ6 τηοβὲ σορίουβ ἰδίου! 8] σγουὶς οα ἔπθ βυισσοββῖνα Ἐγϑἢ 5] δ(οὴς οὗ ἴῃς ΕΠ] Ἰ5ἢ 
Β10]6, σῇ Πα5 νοῦ Ὀδοη ῥτγίπίοα, Ὑμὸ δυίμπου 85 δνδι]οὰ ἢϊπη5 6} οὗ θυ ΕΡΎ δοο 5510] 
δοῦγος Οὗ ᾿ηξογτηβίίοῃ, θΟῚἢ τηδηιιβοτρί δηα ῥγιηϊθα, πὰ ᾿ς Ὀτουρὶ τορσοῖϊοῦ ἃ ἰαγρο δηά 
ν 8] 80]86 πιαϑ5 οὗ Ἱπίοστηδιϊου, πιο οὗἨ ΨΠΙΟΝ τῦᾶϑ ΠΟΝῸΓ Ὀοίοτο Ῥυδ] Ἐπ 6α. ΤΗο 1151 οὗ 
ΒΊΡ]68 δῃὰ Νονυν Τοβίβπιθηΐβ ἰη ἴπ6 ἘΠρΊ ἢ ἰδηρυδρο 8 ν συ Θοιηρ]οῖθ ; ἰδ σοπίϑιμ5 ποξίςε5 
οὗ Δδ γείουν οἀϊτίοης ρῥτίπτοὰ ἴπ ἴῃ τοῖρη οὗἩ Ηρφητυ ΝἼΙ1]. ; [ογίνἊεῖπο, ἴῃ ἴΠ6 τοῖρη οὗἉ 
Ἐδναγά Ψ].; οὔθ, 'π ἴπ6 τοῖρῃ οὐὗἉἨ {π6 βϑηρυΐηαγυ ΔΙαγΥ ; οπῈ Βυπάγοα απὰ ἐοτγίγεῖσο ἴῃ 
1Π6 τοῖϊχζῃ οὗ Οιθοη ΕἸἰζαῦοι; δηὰ (Ὠἰτίγεῖνο ἴῃ Π86 τοῖρη οἱ «ζ4τ|ὸ5 1. ; ἴῃ αἱ] οπθ 
παυπάγρα δηὰ ἐοτίγ-ϑογθη Β10]65, ἀπά οπὸ μυπάγοά διῃὰ {πϊτῖγεοης Τοβιδπιοηῖβ. 

6. Απ Αυϊποηῖῖο Ασοουπί οὗ οὐγ Αὐἰπογιβοα Τσδηβιαιϊίοη οὗ [86 ΒΙΌ]6. 
Βγ (86 ον. Ηδησυ ϑόμη ΤοΡν, Μ. ἃ. Τοπάοῃ, 1885. 8γο. 

7..Χψ. 1181 οὗ ἘΔΙοηΒ οὗἉ [86 Β10]6, πᾷ Ῥατγίβ {Ππογοοῦ ἴῃ ἘΠ ρ] 18}, ἴγοπὶ [Π 6 
γοῦῦβ ΜΟΥ͂. τὸ ΜΌΟΟΟΧΧ, ὙΈ δὴ Δρροπάϊχσχ, οοπίαϊπῖηρ ροοϊπηθη8 οὗ 
ΓΑΒ ΔΓ ΟἢΒ δηα ΒΙΡ]]ΟΡΤΆΡ ΪοΑ] Ποβοσ ροηβ. Βγ [μ6 Εδν. Ηθησυ ΟΟΤΤΟΝ, 
2... Οχίογα, δἱ {86 ΟἸαγεπάοπ Ῥγεββ, 182]. 8ὅνο. 
“ὍΤΕ Ρεβὶ δοοουπΐ οὔ ΕΏρ]18}} ΒΊΡ]68 ἀπά Τεβιαπηοπῖβ ἢ} Ἐμοὶ Ῥτοργιθίοτγβ, ]οἢ ἢ. 65 

οτοῦ Ὀθρη ριὉ] 564, 15 δὲ τὸ Βῖοἢ) 8 ρυϊπιθα αἱ (ῃ6 (Ἰ]δσοπάοῃ Ῥγοββ, Οχίοσγά, ἱῃ 1821, Ὁγ 
6 ον. Ηδθησυ Οοιίοη, Ὦ. Ὁ. 1. (Απάοτιβοηβ Αῃπα]β οὗ {π6ὸ Ἐηρ 8} ΒΙΡ]ς, νοὶ. 
Αρραπάϊχ, Ρ. νἱ].) Ὦγ. (05 “1.161 15 (85 ρυϊηῖθα) ἴῃ τοβυϊὲ οὗ ἀθδθρ γϑβοάγοῖ, δηὰ 18 ἀγανσῃ ὮΡ 
ὙΠ στοδὲ οατο. ὙΤΠῈ ποῖρ8, ἢ ]ο ἀγὸ ποῖ ΠΟΠΊΘΓΟΙΒ, ΑΓῸ 50 ΠΥ ὈΙΠ Οσταρ σα), ἀπά 
οοηίδιη τ ἢ νυ 4 }}]6 ᾿η!οτπιαίίοη ἔοσ {{τὸ σο] θοίογβ οὐὗὁἨ ταάγθ ὕοοκβ; ΨΉ1]6 σοπδιἄθγα!α 
δαάϊεϊομαὶ ἱπίογοβι 15 ἰτηραγίο ἴο τῃ6 νγουκ ΟΥ̓ {Ππ Ξρθοϊ πηθη5 ΟΥ̓ ΘΑΥΪΎ ἰγϑηβί δίίοπβ νυ] ἢ ψν1]} 
με ἴουπάὰ ἴῃ ἴμ6 ἀρροπᾶϊχ. δδῖγ. Απάριβοῃ 5 [πάοχ-  ,15ϊ οὔ θαϊὶοηβ οὗ {πὸ Ἐς 15.) Β10]6 
δὰ Νοὸν “Γοβίδτηθηξς σοπίδιηβ αρουΐ ομο Βυηάγοα οὐἀϊτοη 5 λον νογο ποῖ Κῆόνη ἴο ὮὨγ. 
(οιίοη. 

8. ΒΙ1Ρ]65, Τοβίδτηθηΐβ, ῬβΆ]η5, δηα οἵμοσ ΒοΟΚΒ οὗ [86 ΗΟΙΪΥ δου ρίαγοβ 
ἴῃ ἘρΡΊ 8}, ἴῃ 1π6 ΟοἸ]]Θοίίοη οὗ 1.64 ὙΥΠ5ΟΝ, Εδαᾳ., Ἐ᾿ ὅ..Α. Τομάοῃ, 1848. 
ὅνο. 

Τηῖ9. Ὀοδυ Δ Ϊγ ὀχοουίζοὰ νοΐυτης, οὗ συ ῃϊοῖ ΟὨΪΥ ἔποηΐγ-ῆνο οορὶοβ οτος ῥυιηϊοα [Ὸγ 
Ρτϊναίο. εἰγου αἰίοη, σοπίδϊη5 [6 πηοβὶ οορίοι5 ςϑίδίορια οἵ Ῥυϊηιτοά οαϊείοηϑ οὗ {πὸ ϑδογιρμίυγοβ, 
οχίδηϊ 'ἰπ {πὸ ΕΏρ} 15}. ἰδῆσυασο. Μγ. Υ Π]βοὴ Πα ρσίνοη ἃ πλϊμ δ δηὰ δοουγαῖθ οο  ]δεΐοῃ οτ 
ἀοβεοτγιριίοη οὗὨἨἉ {6 τηοβϑὲὶ σᾶάγο οὐϊϊομβ 'πῃ 5 ΠΌταγΥ, “ ἴον ἔα ρύσροβο οὗὨ δβοογίδιπὶπρ ἴπῸ 
ἰάθη τν οὗὨἨ οἴον σορίο5, οτ ργονίηρ ἴῃ οχίβίθπος οὗ δἀϊοη5 οὶ γοῖ δηιιπιογαῖρα ; δηὰ αἶβο 
ἴο Ἄσογγοςὶ ἴῃ δοῦλα ἄσρστγοα ἴα οστοῦβ, ἡ ἢἸσἢ πᾶνὸ ὈΘοη σαττοὰ οἡ ἕγοτα ΟἹ δι ΠΟΥ ἴο Θη οί Γ, 
85 ἴο {π6 πυπροῦ οὗ δα! ἰοπ5 νὴ οἢ θάνο θθθη ῥσὶηϊθα ἔγοπι [Π6 ΟΔΓΙΙΟΥ γΟΥΒΊΟἢ8 ; δη ΠΟΥ ΌΥ 



δοοῖ, Ὑ. ὃ 2.1 7 ,γεαξῖδο8. οπ Μοάρτγη Κογβοης ο ἐλ ϑογίρίωτγαξ. 22] 

ἴο ΤοτηοΥ6 ἴΠ6 ἱτηριυτΔιῖ0 ΟΥ̓ΪΤΩΡ] οαἰίοη {πὲ ΟἿἱσ ἀποοϑίουβ σοσα Πα τθηϊ 85 (0 ἔπ Ρο8- 
βοϑβίοη οἵ (6 Ηοὶγὺ δογιρίαυγος ἴῃ τποῖγ ον ἰδησυάᾶρο." Α ςΟΡΥῪ οὔ ϊ5 ἱπιροτίδηϊ σαἰδίοριο 
15 ἴῃ {πὸ 1ἰρτασυ οὔ ἴπ6 Βτιτ5}}) ΜΙ θοῦ). 

9, Θϑαηρόγουβ ΕἾΤΟΓΒ ἴῃ 86 6ΓᾺ] Ἰαΐα ῥτιηίθα Β10168, ἴο {πΠ6 στοεῦ βοδ πα] 
84 σΟΥΓΙρΡΙΟΩ οὗ βδογθα δηά ἰτ Ἐδ!ρίοη. ᾿βοουοσθαὰ ὈῪ ὙΠ ]Ϊδπὶ 
ἌΠΒΟΕΝ. Ῥυιηΐθα δὖ ΕἸ ΠΒΌΌΓΥ, δῆηο 1659. ὅνο. 

ΤΉ] ΥΘΥῪ οὐτίοιιβ ἔγασῖ ροϊμίβ οὐδ ΠΙΙΩΟΓΟῺΒ “ ΡΟ οἱ ου5, ΟΥΓΟΏΘΟι 5, Δηα οογταρί Ετσαΐας, 
Εδοδρϑβ, δηά δι} }ῖ8 ἴῃ βενογαὶ 1 ργοβϑίοῃβ οὗ ἴη6 Ἡοἷγ ΒΙ ]6 δηὰ Τοβίδιηθηϊ, 1} {Π|686 
Ἰαῖα γρατβ." [ἀυτίηρ ἴπὰ στοὰς σοῦ 6] ]]00}} “ ΘΟΙΔΙΏΟΠΙΥ νϑπάθα πὰ αἰβροτβθά ἰὸ ἴμ6 ρστοδὲ 
568 64] οἔἹ το] !σίοη, θυζ τόσα ραγ ο] τὶν ἴῃ 1Π6 ᾿πιρτοββίοῃβ οὗ ΗθητΥ Η1]]5 ἀπά Ζοῦη ΕἸ6]ὰ, 
Ῥγιηΐονβ." ΑΔ ΘΟΡῪ ἰ5 ἴῃ 1πΠ6 Τἰῦσασυ οὗ ἴπη6 Βυ5 Μαδουτη. 

10. Το οχϊβίιηρ ΜοθοροΙγ, δὴ ᾿Ἰηδαθαυδίο ρῥγοίθοίίοη οὗ {Π6 Αὐἱμογιβοα 
γοεγβίοη οἵ [86 δογιρίασοθ ΕῸῸΓ 1μο ἔθ γβ ἴο ἴμ6 Εἰρμῦ Ηοη. ἀπὰ ΕἸρΗΐ Βον. 
[86 Τιογὰ ΒΙΒΒορΡ οἵ Ιψοπάοη ; νὶϊ ΘΡΘΟΙ 68 οὗ {π6 1η θη [1008] δηα οΟἰΒΟΣ 
ἀδραγίαγοβ ἔγομι [86 δυϊμβοῦιβθα ϑίδπααγαά. ΤῸ ψ ΒΟ 18 δἀἀαα ἃ Ῥοβέβοσγιρί, 
σοηϊαϊπίησ {Π6 ΘΟΙΩΡΪαἰπίβ οὗ ἃ ᾿ωοπάοῃ ΟὐοἸητηϊίίοθο οὗ Μ|ηϊβίοσϑ οα {π6 
ΒΡ] 6οῦ ; [{π6 Τέορ]Υ οὗ [86 Τ]ηῖνοβ1 {168 ; 8πα ἃ Εδροσγί οπ {Π6 ἱπιηρογίδποδ οὗὨ 
[πΠ6 ΑἸτογαῖοπ8 τηδ46. ΒΥ ΤΠοιηᾶβ ΟΥΈΤΙΒ. Ιομάοῃ, 1898. ϑνο. 

11. Μγν. Οὐ 88 Μ|βγοργθβοπίδ!οηβ Εἰχροβοᾶ. ΒΥ Ἐδναγὰ ΟΑΕΡΎΕΙ, 
0.0. Οτχίοσάα, 1888. 8νο. 

12. ΤΙὨο Τοχί οὗἩ ἴμ6 Ἐπ] 8} ΒΙ101]6 Οομδιάοσοᾶ, Ἐν ΤΠοπιλ8 ΤΕΤΟΝ, 
Π.}. Βεορίυβ Ῥγοίδββοσ. οὗ 111 7 ἴῃ {86 {ΠΠ͵ΊνΟΥΒγ οὗ Οδιατῖάρο, δπὰ 
Πόδη οὗ Ῥοίογθοσουρῇ [αἰογνγαγαβ ΒΊΒΠορ οὗ Ε]γ]7. δ τ σα δηά 1,οπάοῃ, 
1888. ϑγο. ϑεοοπὰ Εἰ ἀξ οπ, σογτοοίθα δηα θη]ασρϑα, 1884. 8το. 
Το τοδάον ψ}}} πὰ ἃ 0}}} δοσουπὶ οὗ έν. συγ} 5᾽5 τι σγορσθθοηίδίϊοῃβ, δηὰ 8η αρϑβίσαςϊ οὗ 

πο τοιυϊαιίοη οὗὨἨὨ τποπὶ Ὀγ 156 δον. Ὦτγβ. Οδγάνε!! δὰ Τυγίοη, πὶ ἴῃ6 Βυι δ Οὐἱεἰς ἴον 
Ζυ]γ. 1833, ρΡρΡ. 1---26. ὙΠοτα 15 δἷβο δὴ ἱπηραγίδὶ ἀσγίῖο] οὐ [815 βιιθ)]θοὲ ἴῃ ἴπ6 Ἐξ] οςεὶς 
Ἑονίον ἴον δυπο, 1833 (τὰ δογι68, γο], 1χ, Ρ᾽. 5609---ὅ93). [τ τὴδν βυῆϊοθ ἤοσα ἴο δίαϊο, 
οηοταγ, (πΠαὲ Μγ. Ουιγεῖς μᾶ5 δἰτοροίμοσ 8116 ἴῃ Πὶς δείαοϊ5 Ὡροὰ ΟἿΣ Ῥτοβθηΐ διιμουιβοά 
γογβίοῃ, δηἀ ὕρου ἴμα οἀϊιίοηβ οὗ 1ξ ρτϊπίθα ὈΥ͂ 6 {Τὐπ᾽νογβ τε οὔ Οχίογά δπὰ (δπιρτίαρο. 
Τε 15 Ῥσορογ ἴο δβαὰ, [παΐ [Π6 σι - οοτημηοο οὗ Π)1ςβοπείηρς Μ|ιηϊβίοτβ, 0 νοτο δρροϊπιοὰ ΌγΥ 
1η6 “Ἰοπάοῃ Οοτηχιῖοο," τηεπεϊοηθα ἴῃ Μγ. (γε θ᾽ 5 ἘΠ Έ]Θ- ράσο, σδιιβοά δὴ δάἀνογιϊβοτηθηξ 
ἴο 6 ᾿ἱπβογίθα ἴῃ {πΠῸ Τιιηθ5 πονϑραρον, οὗ Μίαγο 96, 1832, ἴῃ τ ΠΙ ἢ πο γ βἰαιοὰ ἐμαὶ ΜΣ. 
Οὐυτεῖβ παά αοἰοάὰ ψιποὺς ἐμοῖς σοπούσγοπςθ, δηά ἐπαξ {πὸ ἀϊά ποὲ οοπδίἀον ἐποιηβοῖτοβ 
ΤΟΒΡΟΠ ΒΟ ἴῸΓ ΔΥ βίδίοιηθηΐβ δἰγοδαν τπδᾶθ ὈΥ Ὠΐπ), ΟΥὁὨ ψϊο ἢ 6 τηΐσῃξ Ἐπογοαίζοῦ ταᾶῖο. 
Ηϊ8 ρμδιηρμϊοὲ “ δεοπιε ἴὸ δ ποῦ η6 6 5ΟΠῚΘ ὙΘΙῪ σταδῖ, βεσίοιβ, δἰδυτηϊηρ, δπὰ οὐγὶπρ ον]], 
ΑἸ] ηρ ἔοτ ἱπητηθάϊαία δπὰ ἀεδεϊβινα τοπιοάν. γα δρργεῆοπά, βουγουοσ, ἔπαΐ θνοσΥ πῃ- 
Ρτοὐυάϊςρα τοϑάοσ νν}}} ἔδεὶ {πὶ ἰμο56 ου}]5 ἢᾶνθ Ὀδθθ ὄχοθθαάϊη συ οχαρρογαίεα ; δορὰ {αὶ πὸ 
οα8ὲ ὙΠΙΔΊΘΥΘΓ, ἃ5 ΔΓ, δἱ Ἰοαβῖ, 85 1 δθθοῖβ ΟἿΣ ὉὩΠΑΥ ΓΒΕ] 68, μα5 Ὀ6 θη Θβί δ βμοα," ((Ἡγτῖβ- 
τἴδη Οπατάϊαη, Ματςοϊι, 1638, ». 107.) 

(2.) Τγεαΐζίδος5 οπ ἐδ Αμέλογὶδοα Επρίδῖ Τταηδίαξίοη οὗ ἐλ6 Βέδίε απ οπ 
ἐλ6 ἰουϊδίοπ ἐλόγθο. 

1. Πδαβοηβ ΨἘΥ ἃ ποὺ ΤΥΔηΒ]αἰϊοη οὗ [π6 ΒΙΌ]6 Βμου]ά ποῖ θ6 ρα ]18Π64, 
αἰ ποὺΐ ἃ ργϑυϊουῃβ βίαἑοπλοηῦ δηᾶ Θχαταϊ παίϊοη οὗ 411 {86 τηδίθγὶαὶ ῬΆββαρ 68 
ὙΠΟ ΙΏΔΥ 6 ΒαρροΒαά ἴο ὃ6 τηϊδἰπηἰογρτγοίοα. [ΒῪ ὙΒοπιδθ ΒΌΒΟΕΒΒ, 1..Ὁ., 
δένουναγαθ ΒΊΒΠΟΡ οὗ β} 180 .γγ.7] Πυγῆδῃι, 1816. 8νο. 

2. Ἐδδβοῃβ ἴῃ ἔλνου οὗ α Νοεη Τταπβιδίίοι οὗ {π6 ΗΟΙΥ ϑογιρίασθθ ΒΥ 
δ᾽. Φάτη68 ΒΙΔη ΒύπαΕΒ, Βατί. Τπάοῃ, 1819. ὅνο. 

8.ΑΦ. γιπάϊοκιίίοι οὗ οὖσ δυϊπογίβοα ΤΥδηβαίΐοη δηα ΤΥΎΔΗΒΙδίουΒ οὗ [16 
ΒΙΌΪο, δῃ4 οὗ ῥγϑοθᾶϊπσ ΕΠρΊ 88}: Ὑ ογβίοῃβ δα! μου Ἀν ΘΙΥ σΟΙμτη 6 Πα64 ἰο Π6 
Νοῖίοα οὗ ἔποβ Τυδηβίδίοτθ, ἅς. ΒΥ [86 Βον. Η.4. Τορν, Μ. ἃ. Ἰόομάομῃ, 

1819. 8νο. 

4. Αη Ηἰβίογιθαὶ δπᾷ Οὐ οαὶ Ἰπαυγυ ἱπίο {μ6 Ἰηϊογργοίαιοη οὗ {Π6 
Ἡδοῦγον ϑογίρίαγοβ, τ ῖτι Εθιμδγκβ ου ΝΜ. ΒΘ]Δταγ Β ποὺ Ἰτδηβιαίοη. ΒΥ 
1. Υ7. ὙΥΗΙΤΤΆΚΕΕ, Μ.Α. 1οπάοῃ, 1819. ϑνο. ϑαρρ!εμμοηί, 1820. ὅνο. 



222 ϑαογοα λιοίοσψ. ΓΡασγὶ 11. (ἢ. 1Π. 

ὅ. Ὑιηάὶοῖα ἩδΌγδισς ἢ; οσΓ 4 Ποίρησα οὗ {16 Ἡθῦγονν δου ρίαγοθ, οο- 
ΘΑΒΙΟΠΘα Ὀγ [Π6 τϑοθηῦ βίγὶ οί 8. ἀπ ἱπηουδοη8 οὗ 4“. ΒΕ] αν, δπᾶ ἴῃ 
αοηδιίαιοη οὗὨἨ 818 αἰΐδοκβ ὁπ. 811 ργϑοβάϊπρ' Τ ΓΔΗΒΙ ΔΊ ΟΏ8, πα οἢ {Π6 Εδίδ- 
Ὀ]15Π64 Υ δγβίοῃ ἴῃ ραγιίουϊασ, ΒΥ Ἡγπδη ἩῦΆνΤΖ. Ἰμομάοῃ, 1820. ϑ8νο. 

ΤῊηΐβ δυῖθοῦ 5 6 ἰοδαγποὰ .}6γ βιὰ Τθδοθοῦ; πο, ψ᾿Ὦ1]6 δ6 μ85 Ἔεχροξοὰ Μσ. ΒΒ] ]δτηγ 5 
τηϊβὶ πεοσρυοίδίϊομβ 1 στοδὶ Ἰθαγηΐηρ, πδ5 τοπάογοὰ ἰο Β τι 5} (τισι δῃα δὴ ἱποδϊου Ὁ ]6 
βουυΐίοθ, ΟΥ̓ βΒῃοινίπρ ἴα ραπεσαὶ ὀχ ]θηςς οὗὨἉ οἂγσ δι ποτιβοὰ ΕἸ ρ ] ἰδἢ Ν ἐσβίοῃ ; δηα δα5 αἶβο, 
Ῥογθαρ5 ἀπ ὶ τ ηρΊν, 5] οποοὰ ἐπ6 6 ]8ῃ οὐ)οοίοτ, το υϑοά ἴο ἀΘΗΥ͂ ἔῃ ν8] ΠΥ οὗ {Π6 
ΟΙὰά Τεβίδιμθηΐϊ 85 οἱτοὰ ἔγοτῃ ἐπὶ υθσβιοῃ. 

6. Α Ἔ Ιοἰΐον ἰο {πὸ Εί. ον. ΗἩογροτὶ [ΜΆΑΈΒΗ], ᾿ογὰ Βίβμορ οὗ Ῥοίογ- 
Βογουρἢ, οα {86 Ἰπάδροπάθποθ οὗ [Π6 δυίογζθα  δγβίοη οὗ ἴμ6 Β1016. ΒΥ 
Ἡδησυ ΆΣΤΕΙ, Β.Ὁ. Ἰομάοῃ, 1828. 8νο. 

7. Ἐταθῃδϑθοηβ οὗ (Π6 Αὐὐπογιβεα Μ᾽  γβίοπ οὗ {86 ΟἹ Τοβίδιηθηί. ΒΥ 
561} ΝΕΎΜΑΝ. ]οπάοῃ, 1889. 8νο. 

8. Ηἰπίβ ἴοῦ δὴ ᾿πργονοά Ὑγδηβίδθοη οὗ 186 Νὸνν Ταβίδιηθης. ΒΥ 
7812 68 ΘΟΗΟΙΕΕΙΕΙΡ, Μ.Α. Βαραδ Ῥγοΐίδββου οἵ ασϑοὶς ἴῃ 186 {ΠῚ ν Β Υ 

. οὗἱ Οδιαθγιᾶρο. Οδρτὶάρα δπὰ Τοπάοῃ, 1882. ϑνο. εοοηα ἘαΙοη, τι} 
᾿Αἀάϊοῃβ, 1886. 8νο. 

“ἸῺ ΟΥΟΤΥ ρατὶ οὗ ἴΠ656 ποῖοβ γα οὔβογυθ ἃ ᾿παϊοΐοιβ ἰγοδίπηθηΐ οὗἨ 1Π6 δ] οοῖ5 Ὀτουρῃὶ 
Ὀηάον ἀϊδβουβίοη ; δῃὰ ποῦ 18 β5,δτς ]Υ δῇ δμθπἀδιίοῃ ργοροβθά, ἴο νη ϊς ἢ να βῃου]ά 6 
Ῥτοραγοὰ ἰοὸ μαζαγὰ δὴ οὐ͵οοξίοη." (Εοϊ οςῖὶς Εδνίον, ἴοσ Αρυὶὶ, 1888. ΤὨϊγα ϑεσίθβ, νοὶ]. ἰχ. 
Ρ. 317.) ΜΝΌΓΥ ΤΩΔΏΥ͂ ρμδββαροβ ΔΓῈ ὮΔΡΡΙΥ͂ Θ᾽ οἰἀδιῖοά ἰῃ 1815 υπαββυσιίης Ὀὰὲ ἴσον Ἰοαγποὰ 
Ῥυθ]οδίοη, 

9. Οἰβμεγαϊ οὴε ΡΟ ἴπ6 ἘΧρΘαΙΘΠΟΥ οὗ τον βϑίηρ {16 ργοϑθηΐ ΕἸ Ρ] 88 
γεγβίοη οὗ {π6 ἔουσ (ἀοβρεῖβ, δῃὰ οἵ ἴμ6 Αοίβ οὗ {π6 ροβίῖθβ. ΒΥ 9ο)π 
ΘΎΜΟΝΌΒ, 11... Ῥτχγοΐοββουῦ οὗ Μοάδθσῃ Ἡϊβίοσυ ἴῃ {16 {]ηϊνουβιυγ οὗ 
Οδιηυτιάσθ. Οδμρτίαρο, 1789. 410. 

10. Οὐβογνδίοηϑ οὐ {μ6 ἘΧΡΘαΐΘΠΟΥ οὗἨ του βίηρ [86 ρὈγδβοηΐ Ἐρ] 88 
γεγβίοη οὗ {Π ἘΡ 8165 ἴπ τ1π6ὸ Νοιν Τοβίδιμθηί. ΒΥ Ψόομη ΒΎΜΟΝΘΒ, 1.1... 
δηλ σγιάρο, 1794. 4ϊο. 
ΤΏ Ξξαᾶπηα τποῖῃοα οἵ οἰα55: σαί 15. ρυτϑυρα ἴῃ Ὀοίῃ ἴἤ656 ρυ]σαΐΐοηβ. ὙὍὙΏ δυῖδοῦ 

ἤγβε σοπϑιοσγβ ἴῃ δι συ ο5 οὗἨ ΟἿἷν ἰγαηβ᾽βίϊοη ; ἀπὰ ἴτοτῃ Π6586 ἢ6 ρ85565 Οὐ ἴο ἴῃ6 φΖΓδτη- 
τπδῖ 68] ΕΥΤΟΥΒ δ] οροά ἴοὸ οχἰϑέ ἴῃ ᾿, ““ΟΥ̓Π6 Οὔβουνδίῖο 58 που β ον 5 1ἴ πλιδὶ Ὀ6 καὶ ά, {Π|8| 
ἸΏΔΩΥ ἃτα ᾿υ5ὲ δπὰ τι56 1]: Ὁ ἸΏΔΏΥ 8150 ἃτα τηϊπυῖα δηά ονοσ-σοῆποα.᾽" (Βυ 5} Οτλῖς, 
Ο. 5. νοἱ. 1}. Ρ. 382.) “Ηϊς ποτῖκ χῖνοβ ουϊάθησε οὗ τας ΐ βαρδοῖΥ δηὰ γοβοδτοῦ : θυ τΠ6 
ὈἱΕΓΟΓΏο85 οὗὨ {ἰἰὸ ἰοιηροσ, ἢ νΐο ἢ τ 15 τυτιτθη, τοπάρυς 1 8 τυθαυβομηθ ἰδϑῖς ἴο γοδὰ 1ἰ 
τσουσίους." (δογίνθηθγ᾽ Β ΒυρΡρ)οταθηΐ ἴο {π6 δυιῃοτιβοά ἘΣ Ρ 5 Νογβίοῃ, Ρ. 118.) 

11.Α διαρρ!οτηοηΐ ἰο [π6 δυϊιοτβοα ΕΠ ρ] 88}: Ὑ ογβίοη οὗ {6 Νὸιν Τοϑία- 
Ταρηΐ : Ὀαϊηρ ἃ ΟΥΙ 168] Π] υδίγαϊίοη οἵ 118 τηοσο αἰ ο] ραββαροβθ ἔγοτη [{ῃ6 
υγίδς, 1 αἰϊη, δηα Θαγ] ον ΕΠΡΊ 5  βίοηβ. ὙΠ δὴ Ἰπίτοαποίίοθ. ΒῪ 
116 Εδν. ΕΥθάοσῖοκΚ ΗΘΏΣΥ ΒΟΒΙΝΈΝΕΒ, Μ.Α. Μο]. 1. Τοπάοῃ, 1848. 

Τῆς ἀοδίρη οὗ {18 τνοσῖς 19, “" ἴο οοἸ]οςῖ δηὰ σγονΐουν ἴἤοϑα ρᾶΆββαροβ οὐὗὁἨ Οἵ δυιπογιβθα γογ- 
βίοῃ οὗ {πὸ Νὸν ᾿ εκίατηεηΐ, ποῖ ἃ αἰ ροπὶ ςοἸ]διίοη πῖτἢ {π6 οτρῖπα] τῆᾶν Βμον 0 "6 
ἰπδοουγαίθ οὐ οὔβοιιγθ," (ρ. 8.) ὍΤὴθ δυῖποῦ ιτθηρεβ ̓ μ6 ἱπασουγαοῖοβ οὔ {Ππᾶὶ νογβίοῃ ἀπάθγ 
{πε ἴθτοθ βΘΏΘΓΑὶ μοδαβ οὗ 1. Εστοῦβ οὐὁἩ Οὐϊεὶοῖβαι, αι βιπρ ἔτοπι ἔαϊβα σοδάϊηρβ οὗ {π6 Οτεοκ 
Ἴοχι; --- 9, Ετσοῖβ οὐὗἩ Ιηἰογργοϊδιίου, το ἢ οτἰσίπαίς ἴγομη τ βία Κη (Π6 8ϑθῆθα οὗ [π6 
οτ φὶπαὶ Οτροοῖ;--8. Εττουβ οὗἩ Εὐχργθββίοη, τ ἤογο ἴῃ 6 Ἰαηρυδρο οὗ τ[μ6 ΕΠ ρ] 15} ἰγαπεϊδίίοη 
᾿ς} Ὁ 15 ἁτυδίρυιουβ, Ὁρτατητη δίς. 8)], οὐ οὔβουσο, ὙὉμα οΥ Ἶο4] δια ἀδηΐ οὗ ἴπ6 γροκ Τοβία- 
τηοηξ σδηποῖ [8}] οὗ ἀογῖνιηρ πηι οὶ διά ἥγοση {815 Ἰοατποα δηά υβο(Ὁ] ὑγουῖς, ψ Β] ἢ 18 ἰηϊοπαοα 
ἴο ἔοστα {Ππσθα νοι πλ68. " 

12. Νδνν Μαδγρίηδὶ ᾿οδάϊηρβ 8η4) Βοίδγθησοθ, δἀαρίοα ἰο [86 δυϊμογιβοα 
γαεγβίοη οὗ 186 Ηοὶν ϑδογιρίυγοβ, 1 Οσσδβίουαὶ Νοίθβ. ΒΥ {86 Βδν. 
ὙΠ] δ ΒΌΠΟΗ, Μ.Α. υρ]ϊη, 1844. 12πη|ο. 

Απ υπρτοϊοπάϊηρ θὰ 56 Ὁ] του κ, τ Ὡ]Οἢ 18 σα]ου]αίοα ἴο α5515ὲ {πὸ κἰυάοηπί οὗ δετιρίυτο. 
ΤῊϊς νοϊαπιο σοπίδίῃς μα ἔουσ οβρ 68 1} ἃ Ἡττηοην. 
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(8) “παοῖς 9.64|ὶ Ποριαηῖδίβ οπ ἐλε Ἐπσίϊδῆ Ῥεγδίοης οΥ 1λ6 Βιδίο, απὰ 
Τγοίοδίαπέ ΠοϊιμξαξίοτιΒ οὗ ἰλοδο ΑἈἰξαολδ. 

1]. Α Ῥιβοονοσῖθ οὗ 186 Μαῃιο]α (Οογτυρθοηβ οὗ [6 ἩΟΙΪΥ δογὶρίυγεϑ, 
Ὁγ 186 ΒΘΓΘΙΪΚο8 οὗ οἂν ἀδῖ68, Βρθο δ! {86 ἘΠρΡ] ]Βῃ δϑοίαγιθβ, ἀπ οὗ {πε ὶγ 
ἔο}}] ἀθα!ηρ μογοίη, ὈΥ ῬΑΓΙΪ] ἀπαὰ [186 γδηβιδίοηβ, το {μ6 δἀναπίαρο οὗ 
πον ΠΟΓΘ5168, 1η ΕΠρΡ] 58} Β1Ό]68 νββά δῃηα διυϊμογβοα βίηοα {Π6 {1π16 οὗ {Ποῖν 
Βο ίβηθ. ΒΥ ΟὙΘΡΌΓΥ ΜΆΑΒΤΙΝ, οπ6 οὗ [6 τοδάθγβ οὗ ᾿ιυϊη 6 ἰπ [Π6 
ἘΠΡ 188 (Ο]]6ρα οὗ ΒΒμομο8. ἘΠ Θμ68, 1582. 4ϊ1ο. 

2. Α Ῥοΐθηβα οὗ [86 βίποου δῃὰ ἔσθ Ὑ,ΔΏΒΙΔοη8 οὗἉ [μ6 0116 ϑδογιρίυγαβ 
ἱπίο 186 ΕΠΡΊ 8} ἰοπρ, δρϑιηβῦ [86 Τ8Π10]4 σ801]8, ἔγ γυο]ΟυΒ αὐ Δ γ6}8 δηθὰ 
ἱπιρυαάθηῦ Β᾽αηάθτβ οὗ Οτεροσία Μαγίϊη, οὔθ οὗ 1Π6 τοδάθγβ οὔ ῬΟρίβῃ 
Θιυϊη 16 ἴῃ 1[Π6 ἰγαϊίθσουβ ϑϑιιϊηδσῖθ οὗ ΒΒ οηθβθ. Βγ ὙΠ Εν ΚΕ, Ὁ. 
ἴῃ Πιυϊηϊῖο, δᾶ Μ. οὗ Ῥοιῦτοκα μϑυ]6. Τομάοῃ, 1588. ἀῖο. 1638. ξ0]1ο. 

2", Α Ῥεΐδπορ οὗ [86 βίποοσε δηά για Τ͵ΔΏΒ] Δί] 08 οὗἉ [16 ΗΟΙΥ δογὶρίυγοβ 
1ηΐο ἴμ86 ΕΠρΡΊ188} Τοπραθ, ἀρϑιπβύ [Π6 οαν1}}8 οὗ ατοροσυ Μαγίϊη, Ὀγ ὙΠ] ἰάτη 
Εύϊκο, .Ὁ. Μίαβίον οὗ Ῥεωργοῖκο Η8]1, δ σάᾶρο. Ἐι δα ἔον ἐπ ῬΆΓΚΟΓΡ 
ϑοςὶείγ, ὈΥ {μ6 Βδν. Ομδυ]ε8 Ηδηγυ Ηαγίβμοσπο, Μ.Α. Οδιαργϊαρο, αὖ ἐμ 
Τὐπί νου Ρσγθββ. 1848. 8νο. 

8. ΤΠ Εγτγαΐία οὗ {μ6. Ῥγοίειίβηϊς Β10]6: οὐ {86 Τταὰ οὗἨ [86 ἘπρΊ 88 
ΤΓΔΠΒ]Δοη Θχαπιποᾶ. ΒΥ ὙΠοῖμ8 ὟΓΑΕΡ. [1ωοπάοη. 1688. ἘΠ] 1η, 
1807. 4ϊο. 

4, Απ ΑΠπΑ]γ818 οὗ Υαγα β Εὐγσγαΐα οὗ [μ6 Ῥγοίθβίδπῦ Β10186.Ύ ΒΥ ΕἸοδμασὰ 
Εγυαν, Ὁ.. θυ], 1808. 8νο. 

ὅ. Απ Απδνγοῦ ἰοὸ Ῥ αγα 8 Εγσταΐία οὗὁἩ μ6 Ῥγοίθδίδης Β1}016θ. Βνυ Εϊομαγὰ 
ΟἌΙΕΕ, ἢ.Ὁ. θυ] τη, 1812, 4ϊο. 

ΤΏ Ῥνοίοβίδης ΕἸ ρ] 15} Ψογϑίοηβ οὗ {πΠ6 ΗΚ δοσιρέυσοβ ψογὰ θασὶν σμαυροά Ὀγ Ηοτηδηϊςίβ 
τι Ὀοΐηρ οοττρί. ΟτοροῦΥ Μασιη θα {Π6 δββϑυ]ῖ, τυ Ὠ1Ο ἢ. τσᾶβ τηθὲ δηὰ τοδυϊοὰ ὃγ Ὁγ. 
Εὐϊκο ἴπ ἢϊ5 “ Πεΐδποο,᾽ τγῆο πᾶ5 τοργίπίθα ἈἤδγιϊπΒ δἰίδοϊβ, δῃὰ [85 τηοβϑί δοπιρ]θίεϊ γ᾽ 
το[αϊοὰ ἰδοῦ. ὙὍΤμὲ Ῥάγκοῦ ϑοοϊθίγ 8 ἀϊξίοῃ 15 ῥγϊηθα ψττἢ στοδί σατο δῃ ἃ ϑοσυτγδου ὑπάθγ 
6 διυροτϊπίοπάσπος οὗ (6 ἴον. (Ὁ. Ἡ. Ηυίθμοσπε, πο ἢδ8 δηγι πο ἴὲ ὙΠ πυϊηογουβ 
ν ] Δ] ποΐθ8. ὅ0 θῃς γον 5 ἸϑέδοίΟΥΥ 'γᾶ8 Ὠγ, ΕἼ ΚΟ Β υἱηαϊοδίϊοη οὗ οἵ ΕΠρῚ βἢ ΒΙῚΌ]65 
ἀδεοπιοα, παν Ὧο ἤυγίΠοῦ δέῖδοκ ἀρρθατβ ἴο ανα Ὀθθη τδὰθ ἀροη ἔποπὶ ΟΥ̓ Ηοπιαηϊϑῖβ, ἀπε] 
ΤὨοπιδβ νήαγά, ἃ Εοτη βῆ βοῃοοϊ ηδϑίου, σῆο μ84 θη ρογνογίθα ἴο ροροτζυ, ἰῃ 1688, ρυ 156 ὰ 
ΔΗΟΏΥΤΟΙ ΒΚ Ὠἷ5 “ Εγγαῖδ οὗ ἴπὸ Ῥγοίεβίδηΐ Β10]6,᾿" το ἢ 18 ποι ὶπρ τότ ἴμδηῃ δὴ δογιἀρ- 
τηρηὶ οὗ Οτοβοσυ Μαγιῖπ᾽ς νοΪαπια : 10 15 8 ρουουσηδηςα σορ]οῖα τὶ σοᾶγβο ἰηνθοῖνο ἀπὰ 
συ σαγ αθι56. Ὅῆα δηΐῖγα ΠΌΤΉΡΟΥ οὗ ἰοχίβ, βεῖ ἀοσγῃ ὈΥ Ῥατα 845 δγοπϑουβ, δῃηουπίβ ἴὸ 
οὔθ δυιπάτγροα δηα ἰυτίυ : οὗ {π686 Βα ἀθηουησοβ ομ6 υπαάτοα διά ἔἸΥΘΩΤΥ 88 “ ἀδιηηδῦϊο σοΥ- 
ΤυΡ ΟΠ 5," ἀπά δαάνοσγίβ ἴο ἔἶνα γουηδὶ πἰπρ ἔν ΟἿΪΥ ἴῃ 8 σϑῆθταὶ ΨΥ, οοπβιἀογὶηρ ἔπθτη 89 
ποῖ ἀοῃα “ψΠΠ δὴ 1}}- ἀδοῖση." ΤΤηΐβ γοῦκ πὰ5 Ὅδοη βανογαὶ (1π1658 τοργὶπιθὰ ἴῃ Ἰσοϊαπὰ ἴῃ 
186 σουγϑο οὗ ἴπ6 ργθϑοηῖ σοηΐυγΥ (ἴΠ6 ἰαδὲ φάη γὰβ ἴῃ 1841}, πάν {Π6 δυδρίοοβ οὗ 16 
Ἐλοπηΐβη Ὀἰβθορβ δηά οἰεσσυ. Τῆο δ᾽] ορϑίϊοπβ οὐἁὨ Ῥασγά ἄγε τηοβὲ σοτῃρ]οῖοὶυ σοξαϊοα Ὦγ ἐπα 
ἤν. γβ. ἤγδῃ δπὰ Οτίοσ, ἴῃ τποῖγ οἰαθοσαῖθ “ ΑἸ δΙ γβὶ5᾽ δῃὰ ““ ΑἸδβνγοσ. 

(4) 7Ττεαξίδο5 οη ἐλ6 Αποῖο- Ποηιϊδὴ Τταηπδίαξίοπ 0 ἐδ. Βιδῖο. 

1,..Α Βυιοῦ Ηϊβίογσυ οὗ {μ6 Ν᾽ γβίομβ οὗ [πΠ6 Β1016 οὗ {86 Απρὶο- Βοπιαχὶ 
ΟΒυσοθο5. Ὠυ] 1, 1880. 18π1η0. 

ΤῊ15 Ἰπ|16 τοϊυπηα ργοίθηβ ἰο ἢ οτἰ αἰ δ] ν οὐὨἨἁ Ἰηογτηδίίοπ, [1 σοηΐαϊηβ {86 Ξςυυ δβίδῃοθ 
οὗ ἴνο Ἰεοίυτοα ἀοϊνογοὰ ὈΥ 8 οἰου ΥπΊΔη ἴῃ Ιτο]δηα ἴο Πϊς ραῦβῃϊοιηογε : ἀπά ἱξ ἰβ Ρασῖὶ- 
συ] Υν να] 0.8 Ὁ]6 85 Ῥυθβοητηρ ἢ) ἃ 5124}} ΘΟΥΙΏΡ 458 τη υοἢ ἱπηροτίδηέ Ἰηἰοτσηδίΐοη γοϑρϑοῖης 
(ῃ6 αἰξεταξίοπδ, αὐαϊέϊοπδ, οπιϊδδίοηδ, απλα ταγίαξίοπα, τ Ὠϊσοἢ ἤν θθθη σωδάςα Ὀγ ἰδς Ῥορΐ5ὶι 
ὈΙδθΟΡ5 ἰπ ἐπ6 Αῃρ]ο- Βοτηῖβὶλ νϑυβίοηβ οὗ ἴῃς Β10]6. 

2. Οὐβογυβίϊομβ ου ἴπ6 Ργοβθηῦ δία οἵ (π6 Βοιιδὴ ΟΊ Πο]1. ἘΠΡ 58 



224 ϑαογοά Τλιϊοίοσψ. ΓΡατὶ 11. ΟἹ. 1Π. 

ΒΙΌΙΟ, δαάγαββοα ἴο {16 Βοιηδη (δ μ οἱ. Ασομ θίβμορ οὗ υ] ; βμονίηρ 
{πᾶῦῷ 16 Βᾶ5 ΠΟΥῸΡ ὈΘ6η Θαϊθα Ομ ΔΩΥ͂ πη] οστα ρΐδῃ ; [μαὺ 1ῃ6 ῥσ ΠΟ 0 ]68 
Δαορίθα ὈΥ 6 ΕΠ ΘΙ 8} ὙΤΓΔΉΒΙδίουβ πᾶν Ὀθθὴ Δραηαοηθᾶ; δᾶ {μαΐ {Π6 
Οδηβυγοβ οὗ δα 8 Εγγαΐα ἅτ 88 ΔρΡρ]ΟΆ 016 ἴο 10, 88 ἴο {π6 Ῥγοίοβίδηξ 
ΒΙΡΙ6. ΒΥ {88 Βδν. ἄϑθογρε Ηάμπτον, Α.Μ. Θυῦ]η, 1826. 8νο. 

8. Α δεοροπᾷ [1,μο(ἴδγ ἴο [Π6 τηοϑὺ ον. Ὠγ. ΜΙ ΌΣΤΑΥ, οἢ [86 ῥτθβοπῦ ϑίαξα οὗ 
16 ΕΠ] 8ῃ Βοηχαη (δίῃ 11. ΒΙΌ]6, οοπίγαβθηρ [86 ΝΝοΐδϑ ΓΘοθΠΕ]Υ ΡῈ] 15Π64 
υγ ἴα,  Γ {Π0586 ἴο ἡ Β1ΟὮ μ6 σαγα 8 βαποίίΐοη Ὀαοσα {μ6 Ομ δα οὗ 
[η6 Ηουβα οὗ Οὐομμοηβ. ΒΥ [86 ον. ἄβογσρε Ηάμπιτον, Α.-Μ. ιυ]ΐπ, 
1826. ϑὅνο. 

ῃ σοηπβοάιοποο οὗ ἰπ6 ΒΙΌ]1ςα] Ὠ᾿σουβείοη5 τ ϊο]) οτο Ποῖ ἴῃ Ισοϊαπὰ, Μῖσ. Ἡ δηλ] σα, 
Ψ88 Ἰηὐδιοοά (0 οοἸ]]αΐα ἤνο οἀϊἴοηϑ, θαβι 65 ἔπ Νεινν Τοβίδπιθηςξ ργϊηίθα δὲ Ἐ Πμθΐτηβ ἴῃ 1 589, 
Ὑ 10 να Ὀθθῃ οἰγουϊαῖοα ὑπάθν ἴῃ δου ν οὗ {π6 ΕΗ τ βἢ ἀγα Ὀ15Π0ρ5 οὗ ΠὨ0Ὁ]1η.. ΤΟ 
ΤΟΒῸΪ 15, ἴῃ ἴΠ6το 5 ποῖ ΟὯ6 δίδπάδγά οορὺ δχίδηξ ; ψἢδῖ, ΠΟύγΥΟσ, 15 τηοβί σταιγίηρ το 
ι.5 895 Ῥτοίοβίδηϊς 15, (μαι τ. Μυτγαν  δἀϊῖοῃ, ρυϊηϊθὰ ἴῃ 1895, οοπίαϊπδ δευεγαὶ σοτγεοίίοηα 
οὔίδλε Αησίο- Ποπιϊδλ ἰγαπδίαξίοπ Ῥκὸμ οὔκ ΑὐΤΗΟΚΊ5ΕΡ ῬΚΟΤΕΒΤΑΝῚ ΈΚΒΒΙΟΝ, τ] σΠἢ Ἰάἀδηεΐοαὶ 
Ῥᾶβδαρος δα ὕδθῃ ἀθπουπορα Ὁγ Φασγα δ5 λεγείίοαϊ πιϊεξίταπεϊαξϊοπε τ. Ἡτωϊοη᾽ Β βεοοηὰ 
Ῥϑιαρῃ]οῖ ὄχροόβοβ (Π6 ναγίδί:οηβ τυ ἰοἢ ΟσσυΣ ἰῃ [Ὧ6 ποῖο5 οὗ ἔνε βουεσαὶ οἀϊτίοηβ, ρυϊπίοά 
Ἰεΐτγθοη {ΠῸ Ὑ6 878 1748 δῃηὰ 1826 : δηἀ ἔμγίμοῦ βου. δΐ (Π6 1τἰϑἢ Ὀγαη οὶ οὗ [Π6 56]-δἰγ]οὰ 
10 81}1016 ΟΠατοῖ 85 ἢο ἢχοά βιαηάαγά σψμδίονογ, οἰ ἴποῦ πῃ τῇ ΒΙΌ]65 ρυηϊοά ἔον δά} 18, οὗ 
ἴῃ {Π|6 ΘΙ ΘΙΏΘΠΙΆΤΥ Οδιθο ἢ βτὴ5 ργορατοα ἴοσ [06 τ.36 οὗ σὨ ] άγοη. 

1.1 ὙἜΈΠΒΗ, ΙΕΙΒῊ, ΑΝῸ ΟΤΗΕΒ ΜΟΡΕῈΝ ΨΕΒΒΙΟΝΒ. 

1. Απ Ηἰϊἰβίοσι οὶ] δοοουηΐ οὗ [π6 ΒΙΙ 8 οὐ ὙΥ ΟΙ8} Ὑ οΥϑίοηβ δηα Εα᾿ Ἰοἢ 8 
οὗ {π6 ΒΙ10156. Βγ Ὑμοιὴδ8 ΈΨΕΙΝ, 1.1... Ἰμοπάοῃ, 1768. ϑ8νο. 

Α ἰγδοῖ ποῖ οὗἁἩ υϑῦὺ ἴγθραυθηΐς ὁσοῦττοποο, [Ἃ}ἢ 8ὴηὴ ρροπάϊχ, ἔπ δυιίῃοῦ [45 ρτιηξθά (ἢ 6 
ἀςατορίίοη, τ Ὠΐοἢ {π6 ἐγδηβίδίουβ ργοῆκοά ἰο {πε ἤτϑβι ἱπηρσαδβίοῃβ οὔ τ[ῃ6 Ὑ  εἶ5} Β1Ό]6. 

2. Α Βεϊοῖ ΒΚοίοῃ οὗ γαγίουβ Αἰοηιρίβ, τ οὶ πᾶν ὈΘ6θ πηδάο ἰο α18[ι186 
8 Κπον]θᾶρο οἵ 186 ΗΟΙΪΥ ϑδοσιρίισοβ ἐβσουρῃ [μ6 Μροαϊαμα οὗ 186 ΙσΊ8ἢ 
Τιαησαᾶροθ. 0], 1818. ϑὅνο. 

Α 53118}} ρυ ]οδίου τ] οἢ ᾽5 σορ]θῖθ τ] να] δ 0] Ἰηοτταδίίοη τοβροθοϊϊπρ {86 Ὠϊδίοῦυ οὗ 
(η6 Ιγἰβἢ Μετβίοη οὗἩ ἴῃ ΒΙ}6, δῃά οἵ ξιιθβεᾳιθηΐς δἰϊοτηρὶβ τπδάθδ ἴο οἰγου]δίο 1ἴ διηοηῦ; 
πο588 1γϑἢ} Ώ0 βρϑᾶκ ἀμ Ὡπάθγβίδῃα οηἱῪ [6 νογηδουΐαγ ἰοηρυο οὗὨ Ιτγο]απά. 

8.Α ᾿ββοσίδοη οθ Ηδπβ ΜΕΠΊΚΚΟΙβοπ 8 (οΥ [Π6 βΕγϑύ 1204Π158}} ΤΥΔΠ8- 
Ἰαϊίοη οὗ 1Πὲὸ Νὸνν Ταϑίαπιοπί. ΒΥ ΕΡθποΖοΡ ΗΈΝΡΕΒΒΟΝ, [Ὠ}.}.7 οροη- 
Βαρϑῃ, 1818. 4ϊο. 

4, ΒΙΡ]1οα] ἘΘβθαο μΠ65 δηαὰ Τγανοὶβ ἴῃ 5818, ὅς. ὅς. ΒΥ ἘΡΘΠΘΖΟΡ 
ἩΈΝΡΕΒΒΟΝ, [.}. Ἰοπάοῃ, 1826. 8νο. 

ΤῊβ νοτὺ ἱπίογοβίϊης νοϊυπιθ οὗ Ττγανοὶβ 88 ἃ οἷαίτη (0 6 ποιϊςοα ἴῃ ἐπ ϊ5 Ρ]6ς6, Οἡ δο- 
οοιπὲ οὗὨ ἴΠ6 Ὠυπηοσοιβ δηὰ ἱπηρογίδης ἀοίδι]ὶβ ψ ϊο Ὦγ, Ἡδηάογβου ἢα5 σοτηπηιηίςαϊοά 
τοβρθοῖϊηρς ἴῃ ἀπιϊθηΐ δηὰ τηοάδτῃ Ἐυιββίδῃ Ὑθυβοηβ δπὰ θα ]οηβ οὗἉ 11|ὸ ΗοΪς δοετίρίυγοβ, 
δπά ἴο ψ οἷ σα ἤανο Ὀ6οῺ Ἰαγροὶν ἱπάεθριοα, Ὀγ. Ἡ. [δ5, ἰπ {86 οουγϑβο οὗ 18 ᾿ἰδηρίποηοά 
του Γπτου ἢ {Π6 δουμοτῃ ῥσονίησοβ οὗ Ειι55814, Το] ]οϊο ἃ ΤῊΘΔῊΥ ΥΟΓΥ͂ ν4]..8}00]6 οἰ υοἰαδἰίοι5 
οἵ ϑογιρέυγο ἸΏ ΠΘΥΒ δηα οἰιδίομμβ. [Ιηἀοροπάρηςγ οὗὨ {656 εἰτουτηδίδηοοβ, τ ἰο ἢ ἤδοθβ- 
ΒΆΓΙΠΥ ατιοϑὶ (μΠ6 δἰτοηιίοῃ οἵ ΒΙδ]6 βευμάδηςβ, Π15 νοϊυτηθ οοπίδιῃβ τηιοἷ νδ]υ80]6 βίδε!βεῖςαὶ 
᾿ποτντηδίίοῃ τοϊδεῖνα ἴο πα σου ηΐτιοβ [σου ρἢ ὙΠ] ἢ Πα ταν ]]οά,. 

ὅ. ΟΠ υϊβυδηὶ Απᾶγ. ΤΈΤΒΕΕΙ Τγδοίαίαβ Ῥ]οΙορὶοο- χοροῦσυβ ἀ6 {0{1]1- 
ἰΔί6 Τηρσαθ ΑΠρ]ϊοαπα ἰπ ΕΧΡΙΙοδΙΟπ6 δ. ϑουιρίασο, ἐσ ῬΘΓΊΟΟΡΙΒ νυϊρὸ 
ἘΡ᾿ βίο οἷ σηδουϊα Ὑ ΘΓΒΊΟΠ18 οατὰ ΑΠρ]οΔηδ οὐ ΕὈΠΕυΒ 60114{18 ἀθμηοη- 
Βῖταίδ. [ἀρβῖῶ, 1788. 121ηο. 

Τα ἀοδίση οὗ ἐπῖς ρυ] δῖοι 18 ἴο βου ἴπ6 Ὁ] ὴν οὗ (π6 ἘΠ 15} Γδῆσυδρο, δηα 1580, 
ΟΥ δοῖιιδὶ] οο]δέϊοῃ, ἔμ ἱπηροτίδῃοα οὔ ουζ αὐἱποτιβδοά ΕἸ ἢ Μογβίου οὗ ἴΠ6 ΒΊΌ]6 [Ὸτ οοτ- 
τροῖϊϊηρ 186 Οογηγδη ἰτδηβίδιίοη. ΜΊ. Τρ [45 δἀἀιυςοα βουσὶ ᾿πδίδηοθβ ἴῃ ἢ] ἢ [86 
Ἰαϊῖογ τῶδυ ὕο ἱτπηρτογυοὰ ἴτοσα οἱμἱσ γουβίοῃ, 
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6. Ἐπόνυτ οἷποῦ γο ] βέδηαϊροη (ἀοβο σα ἄορ Ὀραΐίβομθη ΒΙΡοΙ ἄθογ- 
βϑίζυησ ὕ)γγ. Μαγίη ΤΠ 6 ΓΒ νοπὶ 78} 1617 δὴ 18 168]: νου ἀδϑογρ ὟΥ οἹ ἢ- 
σϑῃρ ῬΑΝΖΕΒ. Νύγηρογρ, 1788, 8νο. 

ΤῊῖβ τσοτκ σοηΐδιηβ 8 Ὁ] Ορσταῃ]} 1164] ἀδβοσὶριϊοη οὗἹὨ π6 βονετδὶ οἀϊείους οὐ Ὦγ. Ματγιϊη 
1 τ Πποτβ Οϑγταβη Τγαπβίδίϊου οὗ (86 Β.0}]6, ψ ον σοτθ ρτϊηϊοα δοίτνθθη [Π6 γοᾶγβ 1517 
δηὰ 1588. 

7. ΜογΖθι μη 88 ἀθγ ΟΥρπδ}- Αὐβραῦθη ἀογ 1 Π ΓΊϑομθη [πο ογβείζαῃρ 
ΒΟΥΤΟΝ] ΘΓ ρβῃζΖοῃ Β106], 418 δυσῇ ργόββογοῦ ὑπᾶ ΚΙοίηον ΤΉΘΙ]6 ἀπά εἰη- 
ΖΘΙΠοΓ δίθι θη ἀθυβθὶ θη, ἴῃ βγϑίθιηδ βομβοῦ Ογάπυηρ, 418 ΕἙβίβοη στ Ζὰτγ 
ἀγθι απο ΤΊ ρθη ονϑηρο  Ἰβομθη ἜΘ] ἴθ ἀ6Ὶ δίδάς ΗΔ116 ς Βογϑαβ- 
δορθῦθηῃ σοῃ Ὧγ. Ηθίπτιοῦ Ετηβϑὲ ΒΙΝΌΒΕΠ,.. Η11]16, 184]. 4ϊο. 

ΤῊ]5 ρυδ]!οαίίοη ττ88 οσσαϑιοηθὰ ὈΥ [16 ἰθΓ- σοπίοπασΥ σοτητηθιηογδίίοη οὐ ἴπ6 Βοίοστηα- 
ἔοη οὗ εϊιρίοη ἔγοπι 1π6 οσσοτῖβ οὐ Ρόρογυ, πὶ ἴπ6 οἰἱγ οὗὔἨἩἍ Ἠ4]16.Ὑ. [|ἐ εοπίαϊπε, 1. Α Βι’ὺ- 
ἸΙΟσταρ θοαὶ δθὰ ΟὨσοποϊοριςαὶ (δίδίορσυο οὗ ἔδα σοτηρ]οῖα οαϊίοῃβ οὗ τ. Ναγιπ 10 ἘΠοτ᾽5 
Οοεδη Ττδηβίαιίοη οὗ {π6 ϑοτγίριιγοβ, δηα 4150 οὗἩ βιιο ἢ οὗἩ τπ6 Ἰασροῦ δηά ετηδ]]ον Ὀοοὶτ 3 88 
ὝΘΓΙΟ 5ΘΡΑΓΑΙΟΙΥ ῥσιηϊοα ; δηὰ, 29, Α (αβίδίοριιο οὗὁὨ ϑοισθοῃβ οσ Ἡοσ}]165 ου {Π6 οπῆϊγο ΒΙΡ]ο, 
ΟΥ Οἡ ρῥϑγίϊουΐας Ὀοο}.5, σπαρίοσγβ, ἀπά νϑῦβοβ (πϑγοοῖ, 

8. ΜίομοΙΓ οὗ ἃ ΕΥθποὴ Τγδηβίδίίοη οὗ [86 Νὰινν Τοβίδιηθηΐ, ἴθ Ἡ ϊοἢ {160 
Μαβ8 δπᾷ Ῥυγρδίοσυ ἃγὸ Τουπᾶ ἴῃ {ῃ6 ϑεογοά Τοχῦ; ἰοροῖμοῦ πὰ ΒΊ5..ῸΡ 
ΚιαάοτβΒ Ηθβθοϊοηβ οα [86 β8116 : δοσοιηραηϊθα ὈΥ Νοίθβ. ΒΥ ΗθηνΥ 
Οοττον, 11... Τοπάομ, 1827. ϑὃνο. 

ἴπ 1690, τ. Κίάάεοτ, αποσν αγὰβ Βίβῃορ οὗ Βαιἢ δπά Ὑ 6115, Ἰηισοάυςοα ἴο 16 ποίϊοθ ὁ 
ἴῃς ΕΠ 5 ἢ Ρυ ]ς ἃ Ετοηςοῖ ὙΤχαπβίδιϊου οὗ 1η6 Νον Τοβίατηθηξ, ἢ ἢ πα ν»δϑη ρσχϊπίοα 
δῖ Βοτάφραυχ ἰῃ 1686; δηὰά δε ὄχροββά {π6 πυηθγοιιβ [5 βοδί!οηβ οὗὨ ἴΠ6 βαογοὰ οτἱρίῃδὶ 
ΨΠΙΟἢ {πὸ ἰτδηβαΐοτβ ῃδα τηβάθ, ἰῇ ογάδσ ἴο Ὡρμοὶά ἐπ οσσοπθουβ ἰοηοίδ δηὰ βιρογβιϊτουβ 
Ῥτδοίῖοος οὗ (6 σμυτοὴ οὗ ἤοπιοθ. Βρ. ΚΙιάάοτ᾽β ραιηρῃ]οὶ μανῖπρ ὈΘοοτη6 ΟχΊγοτ  Ἶ Υ ΤΆΓΟ, 
τ. (οίζοπ πα5 γχεηάοσγοα 8 να] υδθΐα βογνῖοο ἴο ἐπε Ῥγοίεβίδηξς οδυβα ΌΥῪ σορυιηπεϊηρς ἴἢ 1} 
ΒΟΙΏ6 ΠΟΓΓΘΟΐΪνΟ ποίος ; δπα δο 88 ργοῆχοά δὴ Ἰπιογοίίηρ Ὁ] ΎΔΡ 104] τηθτηοῖτ οὐ {Π6 
Βοτάραυχ Νεῖν Τεβίδπγοπί. 

"," Μδηγ ᾿πίογδβίπρ ἀθίδ1]8, γοῦν ἴο (16 Ἡ!Βίοσυ οὗ Μοαθση Ὑ Θυβῖοπ8 
οὗἩ 166 δου!ρίυγοθ, Μ1] ΡῈ ἔουμα ἴῃ Ὦγ. ΤΟΥ ΠΙοΥ 8 “ ΠΙυβίσα οη8. οὗ 
ΒΙΌ]1641 Τἀιογαίαγα,, ἀπά “ Τηϊγοἀποίίοι ἴο [86 1 1ὕΘΓΑΓῪ Η]δίουυ οὗ {πὸ 
Β10]16,᾿ ἃ ποίϊεβ οὗὨ νυ ΒΊ ἢ Μ11}} θ6 Τουπά ἴῃ ρᾶρδ 2., διερτᾶ. 

ΟΠΑΡΤΈΕᾺΒ ΙΥ. 

ΤΕΕΒΑΤΙΒῈΒ ΟΝ ΤῊ ΟΕΙΟΙΝΑῚΙ, ΤΑΝΟΌΛΟΘΟΕΒ ΟΕ ΒΟΒΙΡΙΌΠΕ, ΑΝῸ ΟΘΟΕΑΜΜΑΒΒ 

ΑΝῸ ΤΕΈΧΊΟΟΝΒ ΤΗΕΒΒΕΟΕ. 

ΞΕΟΤΙΟΝ 1. 

ἸΠΕΑΤΙΒΕΒ, ΕΥΟ. ΟΝ ΤΗῈ ΗΕΒΠΕῪ ΠΑΝΟΌΔΛΘΕ. 

ἢ 1. ΤΕΒΑΤΙΒΕῈΒ ΟΝ ΤῊΒ ΒΤΌΡΥ ΟΕ ΤῊΒ ΠΕΒΒΕΕῪ ΠΑΝΟΌΑΘΕ, ΑΝῸ ΟΝ ΤΠῈ 
ΨΟΥΕΙ, ΡΟΙΝΊΒ. 

1. Τλπρυα Ηδρρτγαϊος διυάίαπιλ «ὰνοηΐυ Αοδαθιηῖοθθ ΘΟΙΩΙ ΘΠ Δ[.ΠῚ, 
Οτϑίϊομθ Οχοηῖ! μαδιία ἴθ ϑομοία Τὐηρυδγαμι, ἃ (θοσρὶο «{088,-ὅ. ΤΡ. 
Ιληρυρ Ηθθγαϊος Ῥγοΐθββοσθ. ΟΧΟΊΙ,, 178]. 410. 

2, Ῥιββοσίδιουϑβ οὐ {π6 Ἰπηρογίδμοα δπά Ῥεοϑύ Μοίῃμοά οὗ δίυαγίηρ [Π6 
Οτὶρίμαὶ Τιδηρυδροβ οὗ ἴπμ6 Β10]6, ὈῪ “9 4}π|, 8πα Οἴ6ῚΒ ; ἰγϑῃβ]αίθα ἔτοσῃ ἴΠ6 
Οτίρ᾽πα]8, δμα δοσοιαρδηϊοᾶ γι Νοίθβ, ὈὉγῪ Μ. ὅτυαευ, Αββοοϊδία Ῥσοίδββουν 
οὗ ϑαογοά 1ιογαΐασα ἴῃ ἴπ6 ΤΉΘΟΪΙΟΡΊΟΔΙ ΘΙ ΠΑΡῪ δὖ ΑΠΔΟΥΘΣ. ---- ΑΠάονοΥ 
(Μαββδοβαββοίί8), 1821. 8νο. ᾿ 

ἼΤΠοβα ἀἰδθοτίδιϊ θη ἀγὸ ἴἄγθο ἴῃ πα 6 Υ, δηιἶ ἀτὸ ἰγαηβ᾽αΐθαὶ ἔτοτῃ {1 1,δεῖη οὗ ΨΦ4ἢη απά 

γΟΙ. Υ͂. 9 
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ὙνγείεμΌϑοἢ, δηα ἔγοτι ἴῃ Οογηηδη οὔ Οοβθηΐῃβ : (ΒΟΥ ΘΟΙΡΓἾ86 ΤΏΘΩΥ ἱτηρογίδης οὔθοτνε- 
τἰοπβ οὐ {ἴπ6 βίυαν οἵ ἰδηρυδροα, [ἢ νδἱιιο οὗ ψμϊοἢ 15 ΛΈΕΙ οημδπορὰ ὃγ {πα οτἱ ῖῃ3] δὰ 
Ἰηϑίγυςς:νο ποῖο5 οὗ {Π6 ἐγϑηβ)δίοσ. 

8. Φο δ πη18 ΒΟΧΤΟΒΕΙΙ ΤΊΒΟτΔ8, ϑῖνθ (ὐουτηθηΐδγι 5 Μαβοσθίβιουβ; αὸ 
ΡΥΓΪΑυΏ ΘΧρΡ Ἰοδίυῦ αὐἱὰ Μάβογὰ βῦ ; ἴυπιὶ Ηϊδβίοσϊα Μίδϑογθίβαγυπη εχ 
ἩδΡγθοῦυλ Ἀπ] ῖριιθ οχουςυγ; δβοουπαὸ οἷανὶβ Μδββοσῃ ἰγδαϊτυν : 
ἀδηίαθθ δηδιγίίοα Μδββοσβ δχρ]οδίο ἴῃ ῥυϊταυτα Ἑδραΐ ὐθμθβθοβ ῥῖὸ- 
Ροηϊΐασ. Βαβί!θ Εαυσγδοοόγυμα, 1620. 4ϊο. 

4. Τλιάονιοὶ ΟΑΡΡΕΙ,,1, ΕἾ}, Ατὐοδηυτη Ῥιιηοίδίοηθ τονοϊδίυτη, βῖνο α6 
Ῥυποίογυτῃ οοσδ]ατ οἵ Ασοθηΐαυμ ἀρυὰ ἩΘΌΓεΘΟΒ γϑτᾶ οἷ βϑυτδη8 δηῖ1- 
αυϊΐαῖο Πιαύσιθα, ἴῃ Ἰποοὰ οαϊία 4 Τποιηα Εγρθηϊο. ΠΤυράυπὶ Βαίδνοσυ), 
1624. 4ϊο. 

ΤΊιοβο ἔτο Ὑουκ8 αἰπιοβί οχθδιβὶ τὯ6 ΘΟΠΙΓΟΥΘΥΒΥ τοβροοίϊηρ {Π6 γόοῦγοὶ ροϊηΐβ οὔ {πὸ 
Ἡδεῦτον 1ἀηριαρο. Βυχίοτι τηδιπίδίηβ, δηὰ Οαρο] 8 ὀρροβοβ ἔβοαι, Ὀοΐῖ τ οαυδὶ 
Ἰεασηϊης δπὰ ἱηρθηιϊγ, 

δ. Φδοοῦϊ Αὐὐτινοῖ Επὺππάδηηοπία Ῥαποίιδίοη 8 ̓ληριθ ϑδαποίρ ; δοςραϊῦ 
οὐ βάθια ϑυπορβὶ8 ᾿πϑε υϊοπιμι ΟἸΔ] ἀθαρυτῃ οὐ ϑυσαγαη. ΕὙΔΠΟΟΪΟΓΕΙ δά 
Μαυπι, 1780. 8νο. 

ΤῊΪ5 15 δι }}} σομῃβιἀοτοα 845 ἔμ6 ὑδβὲ οἀπίου ; {Π6 ἰγϑαῖϊβα ἢσβὶ δρρϑασγρὰ ἴῃ 1692. 1ὲ ἰ8 
ςοηδβιἀογεά ὈΥῪ οτος 85 ἰπαἸβροηβαῦία ἴοὸ ἰποθα το τοι] ροποέσαϊα {πὸ δύοδπδ οὗ ἴῃ Μ8- 
βοζοῖῖς ῬΡυποίιιδίιοιι. 

6. 9 Β6ρ}} ΠοΒούβκὺ 46 δηϊαυ ΗΘ γϑογιυσα ΟΒαγδοίογιθυ8 Ὠ᾿ββοσίδεο. 
Ῥγαρῷ, 1788. ϑνο. 

“« ΤΉΪ8 ἰτδοῖ σοηϊδῖη5, 1Π 8 5ῃοτὶ ῥδπιῥάϊε 8 Ῥογβρίοιιοιβ βίδίοτηθηὶ οΥ̓͂ 411] πα δυριτηθηξβ 
ὈΟΙῚ ἴον δπὰ δραϊπβὲ 86 δηιζαυ τυ οὗ (πΠ6 ΗἩροῦτον 1, εἰἴοτβ ; ἀπά (Π6 οοποϊυπίοη, τ ἢ 186 
δυῖμον ἀδάιϊιςεϑ, 15, ἐμαὶ ποῖ πα Ηροῦτον θυ {πε ϑαπηατιταπ τγδϑ ἔπ 6 δηζίοπὶ δἰ ρμαῦοὶ οὗὨ {86 
726»ν5." (Βρ. Ματβῃ5 Ὠινιπῖν 1, δοξιγοβ, ρατί 11. Ρ. 135.) 

7. Α. Β. ΚΡΙΤΖΝΕΕΙ ιπαϊοῖς Οὐρὶ πὶβ οὐ Αποίοτγιτα118 Ὠινίπῳ Ῥαποῖο- 
Τατα Ψοσδιῖυτα οὐ Δοοθπίαυπι ἴῃ [1ΌΥ18 880Γ1]8 Ὗ οἰδυ!β Τδβίδιηθηϊμ. [“0δ518, 
1791. 8νο. 

1 τῇ} 15 ἐγθδίϊβα (6 διποῦ βἰταπυουβὶν δἀνοςσαῖοβ ἴΠ6 ἀἰνὶπα οτἱσίη δηὰ δυιηθηοϊΥ οὗ 
1π6 νονσοὶ ροϊηίϑ8. 

8. Απ Εββαὺ οὐ 6 ΑΠΠΑΌΥ δηά ΤΠ] γ οὗ [Π6 Ηρῦγον ον] Ῥοϊηΐϑ. 
ΒΥ Φοβὴ ΜΟΝΟΒΙΕΡΕ. ἀΟἸδβρον, 1888. 8νο. 

9. Α ΤἸτοδίῖβα ου Ηθῦτον Αοοθηΐβ. ΒΥ Αδγοη Ριοκ. Ἰωοπάοῃ, 1887. 8νο. 

ὃ 2. ΒΕΒΕΕῊΣ ΘΕΑΜΜΑΒΒ, ΑΝῸ ΟΤΗΕΕ ΤΕΕΒΑΤΙΒΕῈΒ ΟΝ ΤῊΕ ΗΕΒΒΕΥ͂ 
τΠΑΝΟῦΑΘΕ, ὙΙΤΗ ΡΟΙΝΊΞΒ. 

[.1 Οταριρατξ ἐπ ἐλ Κποίϊδὴ ΤΠ ιαησιαρσο. 

1, Αἢ Εδβυ Επίγαποθ ἰπίο [86 ϑδογϑά [δηρααδρο, σοπίδι ηρ' [86 ΠΘΟΘΒΒΆΓΣΥ͂ 
Ἐυ]65 οὗ Ἡθῦτονν ΓΆΤΑ ἴῃ ΕΠ Ρ] 188 ; τι [Π6 ΟΥ̓ πα] Τοχί οὐὗὨ βδνϑυαὶ 
οβαρίογβ, βοϊϑοί νϑῦβ68, 8πα υϑϑῦα] ἢἸβίου 68, ἰγαηβ αἰθα νοῦ θαι ἃ πα δηλ] γβοά. 
ΤΛΚΟν86 Βοπὶθ βοίθος ρίθοοβ οὗ ΗἩθῦσον Ῥοθγ. ΒΥ (δ6 ον. Οὐσῶο]λιβ 
ΒΑΥΓΕΥ. [Ιπάοῃ, 1782. ὅνο. 

ΤῊΪβ “ ΟΥΑΙΠΊΠΙΔΓ ΤΊΔΥ Ὀ6 ΥΟΤῪ υϑοῖ]. [5 τιιο8, (πουρἢ σοῃοίδο, ἄγ ρογερίσυοιβ; (ἢ 8 
πα γεὶβ δὰ ἴΠ6 οχϑτρῖοβ 1] υδίγαΐο ἐμοῖσ ρυλης 168, δηὰ ἰοπά (ο ἔβοὶ]ἀῖο (Π6 βέυαγ οὗ Πα 
Ἡεῦτον." (Μορίῃν ονῖον, ζ0. 8.)) νο]. Ιχν!ἱ. Ρ. 190.) ὙΠῖβ Οσδιπιασ μδ85 ἰδίου θθθῃ 
τορτὶ ηἰοα. 

2. ΤΏ βοβο αν Ιηβίγυοίοῦ ἢ δὴ ΗΘΌΓΟΥ ΟὙΔΙΏΤΩΔΙ, ὈΥ Ιβγ6] ΤΟΎΥΟΝΒ. 
Οδιμνγιάρο, 1785; 1757, 24 εοἀϊίοη; 1810, 84 οαϊίίοη; 1829, 41 6αϊ- 
ἰἴοη, 8070. 
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8. Ηοῦτον Οὐδιησααν, τι [86 ὈΓΙΠΟΙ͂ΡΔΙ τυ] 68. ΘΟΙΩΡΙ]64 ἔτοπὶ βοῖμα οὗ 
1Π6 τηοϑὺ σοπβί ἀογα]6 Ηθῦτγονν ΟὙδσηλσθ. ΒῪ ἸΒοηΔΒ ὙΒΑΤΕΒ. ΙΟπάοηῃ, 
1812. ϑνο. δῃᾶ νδίοιβ βυρβοαυθηΐ 6α 1 1018. 

ΤΠοβο ἔνοὸ Οτδιωσηδιβ ἤδνα ἰοης θδοῃ ἴῃ υ86 ἴῃ αἰβοτοης ᾿δοδαάοθτηῖοβ, ἃ5 Ῥγ0}} ἃς ἴω 1π6 
ὉΠνοτβι ἶθ8; δηὰ δὅγὸ γοσοτητηθηάθα ὃν ἐποὶς Ὀτονγ. Μτ, Ὑραῖοββ ΟΥ̓ΔΙΏΤΩΔΙ 15 8ῃ ἱἰτὰ- 
Ρτογθιηθηΐ οὔ οπϑ δοπιροβεὰ Ὁγ τ. Αβσοσγίῃ, δῃὰ ργϊηιθα δί (διιρτίάσο ἴῃ 1768. 

4. Α Ηεῦτον ΟὙΥ̓ΔΙΏΠΙΑΓ ἴῸΓ {π6 86 οὗ {μ6 σἰ:΄ πἀοηίβ οὗ [16 Τπινοσβιίυ οὗ 
θυ]. ΒΥ ἰβ6Ὲ ον. (ἀογα]ὰ ΕἸΤΖΟΈΠΑΙΡ, 1).})., Ηθῦτον ῬτΟΐδββοσ ἴῃ 
[1167 8814 {Ππ᾿νοσβιῖγ. υΌ 1, 1799. 8νο. 
“Α ρἱδίῃ, βαδυ, δηὰ υβοΐα] ἰηϊτοάυσίίοι ἴοὸ ἴῃ Ἡοῦτονν Τόησιιο, ἰπ ΕΠ 8, ἔοσ τ[Π6 υ56 

οὗ βιυάοηῖβ ἰῃ οὐσ ἀρἰνουβιτ 5, δη ἃ ραγ ο]Υ]Ὺ ἰῃ τΠ6 [ὐηϊνευδῖγ οὗἨ Ὠυ]]η." (ΜΟΒΊΒΙΥ 
Βενίον, (Ν. 8.) νο]. χχχῖν. ρ. 151.) Τῆς δυῖμογ μ85 ρυτγϑιιοα δὴ ᾿πίθυτηθαϊδία τοι ποά Ρ6- 
ἔπθθη δαορίϊηρ 41} [86 ΜαἌογοῖϊς ποίεβ δπὰ τοϊθοιϊΐηρ ἔθοτη δἰ οροῖμονῦ : νἱζ. ὈΥ τεϊδ πίῃς [86 
γοναὶ ροϊηΐβ δῃὰ βοῇ οὗὨἨ {Πα δοοθηΐθ 85 3γ6 τηοβὶ ἀἰβι σ  μαῦ]6 δηά πδοῖμ], ἀπά οτοϊ της 
4}} πὸ οἵποῦ δοσθηῖβ ([πὴ6 πυαρογ οὗὨἨ ἢ οι 15 ΘΟ, ΒΒ! ἀογδ Ὁ] 6) τυ ΒΙοἢ ἢ ἀροπηβ ΒΟΥ ὑπηὸ- 
ΘΘΘΘΑΓΥ͂ ἴῃ {π6 ργαβθηΐ βίαϊο οὗ 186 Ἡοῦτον ἰδησιάρο. 

δ. Α Ηδρῦχον Οὐδηηασ ἴῃ {86 ἘΡΊ88 Γδηρσυδρθ, ὈΥ 0560} ϑ'διηιοὶ 
Ο. Ε΄ ΕᾺΕΥ. Τομάοῃ, 1818. ϑνο. Α ποὺ οαϊίίοη, τ ΟΟΥΓΘΟΙΣΟἢ 8 δηά 
δα! οη8, ὈΥ̓͂ ὕθοσρα ὨΟΎΝΕΒ, Δ. Μ. Ιοπάοῃ, 1828. ϑνο. Τοητῃ ἙΔιοη, 
ΤΟΥ 864 δηα ΘηἸ]δγροαά ὈΥ [Π6 δαυΐμοῦ. Τοπάοῃ, 1839. 8γο. 

« Τῇ ἀϊτοοίίοης [ῸΥ ἴμ6 ἴοτπιβίϊοη οὐ γοσῦβ, τγου σῇ 411 {Ποἷσ νοΐοθα, τη θβ, δηὰ ἴθηβθβ, 
ΔΙῸ τηϊηυΐοὶγ σίνθη; δηὰ {ῃ15 ρᾶγὶ οὗ (ῃ6 ΟΥ̓ΑΠΊΠΊΑΥ τηδηϊξοδῖβ ἴῃ6 δι ΠΟΥ 5 οὐ Εἶ6 4] δ6- 
φυδϊηΐδηςσο Ἡ1} {πὸ ἰδησυᾶρσο το ἢ ἢδ Ὀτοίοβθοϑ ἴο θ8Οἢ. --- ὙΠΟ ἢ θγὸ σουϊὰ ηοΐ τροου)- 
τηοηά τπῖ5 85 βι ρογβοάϊηρ ἴμ6 τ186 οὗὨἉ ΟἾΠΟΙ ΟΥΑΙ ΠηΊΔ ΓΞ, ΘΒρ ΘΟ ἢν ἰο {Π6 ο]αεβὶςαὶ βοποΐαγ, δυΐϊ 
του ]α γαίμοσ δάνἷβθ ᾿ὲ τὸ 6 σοπιρατοα ν 1 {Π6 Ὀεδί οὗ ἴῃο86 ᾿νΠ1ο ἢ δγὸ νγιτἴθη ἴῃ 1, δίῃ, γοῖ 
τα τηιβῖ τοηαγκ ἰδὲ Μτ. ΕἼΟΥ 8 τηοάς οὗ ἰοδομίηρσ ἴΠ6 φῦτον 15 ΝΟΥῪ τηδβίουυ ; ἔμπας ἰξ 
15 βίῃ σι αν σα] ου]αιοά ἰο ἔδο}} Πδῖθ- Π6 βειιά θη 5 ἰηπἰπιαῖο Κπον ]οᾶρα οὗ τπαΐ ἰαηριαρο; δηθὰ 
1π8ι 1 τᾶκοβ τι5 δοαυδι θὰ ψΊ 1Π6 ργοςθ88 δϑἀοριοα ὈΥ ἴπΠ6 ΒΑΌΙ5 ἴῃ ἐποῖν δαἀποδίίοη οὗ 
Φονῖῃ νου. ὍΤηὸ Ηρῦτεν Ῥβα] ον, οσ ΒοΟΚκ οἵ Ῥβδ] πιβ, 15 βυδ)οἰηθα ἰο {Π18 ΟὙΑΤΩΠΊΔΓ, 
ννΠἰοἢ σΟΠΘ ἀΟΥΘΌΪΥ ἀυρπιοπῖβ 15 να] 6," (ΜοΠΙΒΙν Εονῖον, (Ν. 85.) νοἱ. Ἰνῇ. ρ. 55.) Τῆς 
οἀϊιίοη διροτιηἰοηἀο Ὀγ Νῖγ. ᾿οτνπθ5 οοπίδιηβ ἃ σι οβδαῦν οὗ ἴῃ ἤτγβι δὶχ 9] τη8, ἃ σοϊη- 
Ρομάϊυπι οὗἩ μα ϊ ἀθε Οτδιητηασγ, δηὰ οἰ ποὺ ᾿τηροτγίδηϊ δα! το. 

ΤΙνο Ἰθη1} (δπα ἰαΐο5.) οαϊίϊοη ἰδ σΑγ ΠΥ του ϊθθα πὰ Ἴσοτγγοοῖθά Ὀγ ἔπ οτἰ σῖηαὶ δυΐδον- 
ΨὯο Π85 δά ἀφρά στοδάϊηρ ἰθββοῦβ, σι ]οβ, ἀμ ἀπδῖγ968, [Δ Κοη ἴτουι ἴμ6 Βοοῖκ οὔ Οϑμοβὶβ δπὰ 
ἴΠ6 ῬϑαΙπθ. [ἐ 18 ῃδῃαἀβοτηοὶυ ργπιοὰ δπά βἰογεοίυροϑα. 

6. Ἐ]οτηοηΐβ οὗ ἩΘΌΓΟΥ ΤΑΤΊΠΊΑΓ. 1π ἵτο ραγίβ. ΒΥ 4“. Ε' αυτεβ, Μ. Α. 
Τιοπάοῃ, 1814. ϑ8νο. 

ΤΉ ἀ ΒΠ συ] 165. τ δὶς ἢ ορροβοά ἢὶβ οσγὴ ὑσόρτοβα 'ῃ {86 Ηδεῦτγον ἰδηρυδρα οὐ σίπα!}}γ βις- 
βεβιοὰ το Μῖν. Ογ]ε5 {πὸ ρἰδῃ οἵ {π6 ργοβθὴὶ Οσαγητηδσ, ψἢἷσῃ 15 ομδτβοίογιϑοα ὈΥ βἰταρ οἱ Υ 
ΟΥ̓ τπιϑπηθσ, δπὰ οἰθάγῃθϑβ οὗὨ ἐΠΠυκίταίο. Ηἰ5 βοοοηά ραᾶσγῖ, ποῖ ἰγθαῖβ οἡ ἴπ6 δβίγιιοσίσο 
δηὰ ἰάϊοτηβ οὗ ἴῃ 6 Ἰἰδηρυαρο, οοηίδὶπ5 ἃ σοοάα βοϊβοϊίοη οὗὨ συ]εβ ἀπά ὀχδιηρ 65, ρυὶποῖρα! 
ἔτοπι {πε ἢγβὶ νοϊυπιθ οὔ ἢ δῖ ο᾽β οαὐϊίίοη οὔ (ΟὙ14551085 Ῥλιϊοίοσία ϑασγα, οπο οὗ ἴπ6 τηοϑςς 
εἰδθογαῖο ϑυεΐοιηβ οὔ ΗἩοῦσον Οτδιη παν ροσμδρ5 [πὶ 5 οχίδηϊ, δηἃ ἢ οἢ 18 ᾿Πα ἸΒΡΘΠΞΔΌΙΥ 
ΠΟΟΕΒΒΑΤΥ ἴο ἴππ6 ὈΪ] 66] διπἀθηῖ, το 15 ἀεβίσουβ οὗἔὨἉ με ἱπνεβερσαιϊίηρ {Π6 Ἰδησύυδρο. 

7. ΑὝ Ηοῦτγον Οτσϑιωμηδυ, ἢ ἃ σορίουβ ϑγηῃίαχ δη ῬΥΑχβ. ΒΥ Μίοβϑϑ 
ΘΤΌΑΠΥ, Ῥγοΐδββου οὗ ϑεαογοά 1 ογαΐασθ ἴῃ [η6 ΓΠΘΟΙ]ορίοαὶ ΘΙ ΠΆΤῪ δ 
Απάονου. Απάονον (Μαββδομυββοίίβ), 182]. δοοοπὰ Ἑαϊοπ, 1824. ΤῊϊγα 
οἀϊείοη, 1829. Ἐουγἢ οαϊίοη, 1881. ορτγϊηιθά αἱ Οχίογα, 1881. ΕἸΠῺΝ 
οἀϊτοη, Απάογυοσ, 1885. ὅνο. 

Ῥτοίεδβϑθοσ ϑίυδτι 85, τ στοδῖ Ἰπάτπιβέγυ, Θχατϊποα ἴΠ 6 σορίοιβ Ηοῦτονν Οτατητηδτς οὗ ἴΠ6 
στοδῖ Οτιθηῖδὶ βοῇ  οἾ]αγπ, διηοης 186 Οοστηδηβ, δῃὰ 85 ΟΠ ΘΗ [Ὁ]]ονγθὰ {πὰ Ἰαΐοδε δηὰ Ὀοβῖ, 
νἱζ. {πδὶ οὗ Ῥνοίδϑβογ Οδβεπίυβ; σψῆοϑο Οοσηδῃ Οταησηδσ οὗ ἰῃ6 Ηοῦτον τοησιιο 15 οα [Π6 
οοπιίποης οοηϑι ἀγα 85 ἴΠ6 οομερίείεδί βγβίθτη οὗἨ Ηοῦτονν Οταπημηδὺ οχίδης. [ἢ τοραγὰ ἰὸ 
1Π6 ρίδῃ οὔ ἰἴα τροῦκ, 6 ἄοθβ ποῖ ρτγοΐδθββ ἴὸ "6 ἃ ΘΓ ἰγδηβίδῖοσ οἵ Οεβοηΐυβ, ψίοβα 
Οταιησηαῦ 15 ἴοο ἴαγρο ἴοσγ οουπηηοῃ ὕ56; Ὀὰϊ 6 ἢ48 δαορίοά ἴπΠ6 σοηθγαὶ τηοι μοὰ οἱὗὨ τῃϊς 
ὙΓΙΟΓ 85 ἢἰ5 τη 66], ἀονιαιϊηρ, Ποινονοσ, ἔγοτα ἴπΠ 6 οπηίποηὶ ΗΠ ουγαϊβῖ, τ ἤοτο Ῥγοΐδββοσ ϑδίυδτγί 
οοῃροοῖνος ἔπι 6 [85 ζοοὰ τϑδβοῃ ἴοσ αἰ οι ἔγοπι Ὠΐπη, δπα πηδἰκί πρὶ βοιηθ ἱπηρτονοτηθηῖς 
ἹΡΟῚ Ὠ18 ργαατηασ. (Νογίῃ Απιογίοδη νιον, (Ν. 8.) νοὶ. ἵν. ρρ. 473-477.) Τηο Οχίοτὰ 
οὐἀϊιοη, τ ἢ νὰ ὑπάογίδκοη δ ἴμ6 βρϑοΐδὶ γσεοοτητηθηἀδβίίοῃ οὔ (πὸ θυ. Ὦτγ. Ρυβξου, Ηθ- 
Εὶυ5 Ἡεῦτγον Ῥγοξξδββου, 18 ἃ τερτγίμι οἵ Δῖν. διυδγι᾽ 8 ἐουγι ἢ Α πηοτίοδη οἀϊίοη, [}ἢ ρσθρατγὶηρ; 
τ ἴον ὑτοββ, Νῖτ, 5. τουσγοῖς ὨΘΑΣΪΎ (ῃ6 τ Ποἷ8 ννοσῖκ, δηὰ βοΐηδ ραγίβ οὗἉ ἰξ σγογὸ τυ τιτἴθη ξονθῃ 
οΥ οἰῶν εἰϊπθβ ονοῦ, [{ Πὰ5 Ὀ66Ὼ τηβίθυ! ΑΙ} νῪ σΟΤρΓαββθα ; δηὰ νδτίουβ δα λεοη8, δυρκοβιοα 
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228 ϑαοτοί λιϊοίοσψ. [ὀῬασὶ Π. ΟΕ. ΤΥ. 

Ὀν Ὠϊ5 Ἰοπρ ΟΧρουίθησα 85 ἃ ἴθοῆον οὗ Ηρῦτον Τδηρυερβο δηὰ 1, 1τογαΐογο, σηῃδηςσα {Π6 νϑ]ὰο 
οὗ 8 ρτγαιητηασ. ἴπ ἴμ6 δἢ ἢ Αταογίσδη βαϊτίοῃ, ἴῃ δα ἀϊίίοη ἴο ναγίοιιβ πυϊπυΐο ᾿πυργονο- 
Ταθηΐβ, ἃ Ξυῃορίς8] νον ΟΥ̓́ 411 ἐπ6 δοη)υρσαίίουβ οὔ ἴμ6 Ηοῦτον νοτῦβ 19 δά ἀοα αἱ {Π| εἶοβθ Ο 
1τη6 ραγδάϊρπιβ; νυ» ῃ]οὮ, εβιἀθ5 θοίηρ 1ϑογίθα ἢ [Π 6 ΘΊΒΙΩΠΊΔΓ, ΔΟσΟΙΏΒ81}165 ΘΔΟἢ ΘΦΟΡΥ ΟἹἹ ἃ 
ὑὈτοδὰ βΞῃροῖ, {πὲ οδπ 6. ραβίθα οῇ ρδᾶροῖ δῃὰ πυπρ ὑρ ἴῃ ἴΠ6 δέν, 50 85 ἴο τηθοΐ {Πππ δου 
ΤΟΔΑῚΪΥ [0Γ ἱπηπηθαϊδῖο γοίοσγθηςθ. 

8.Α. Ηρῦγον ΟἸγοβίομηδίῃγ. ΒΥ Μοβοθβϑ ὅτύλετ. Απάογνογ, 1829, 80. 
2 ραῦίβ. ϑνο. Τμῖγὰ Ἑαϊίοη, Οχίοσα, (σεργϊηΐθα) 1884. ὅνο. 

ΓΏΪς νοΐϊα πιο σοηϑίοῖθ, 1. Οὗ βοϊβοϊζίοη οὗ νογθβ δηά ποιπ5 οὗἩὨ {Π6 ναγΐοιιβ οἶδεβοβ,; 2. ΟΥ̓ 
ΕΜΑΞΥ ϑοπέθηοοβ (ὉΓ ὈθρΊπηοῦβ ; δηὰ 8. ΟΥὨ ἴαγρο βαθεῖ ρογίουβ οἵ ἴῃ ΗἩροῦτον ϑοσιρίαυγεβ, 
ἴῃ Ῥτοβα δῃᾷ ρορῖγυ. (Οὐορίοιιβ ῥγδἼοίιοαὶ ποίθ5 δ δρρεῃάθα ἴο {86 βονϑσαὶ ρᾶγίβ, στ 
οογγοςξ δῃὰ σοηνοπίθηΐ γοίργρησαβ ἴο [Π6 σγαπ,ΠΊΔΓ, 

9. Α Οὐουτβα οὗ Ηδρῦχγονν δίυαγ. ΒΥ Μοβοβ ΒΥΌΑΕΤ. Απάογοσ, 1880. 
2 νο]5. ϑὅνο. 

10. Οὐβογνδίοῃβ οὐ {π6 Ιάϊομα οὗ {π6 Ηθρτον Πδηραδρο γοϑροοίϊηρ [86 
Ῥον ΓΒ ΡΘΟΊ ΠΣ το {μ6 ἀἰἔδγοηῦ ΤΘΠ568 οὗ Ὑ ΘΓΌ8, δηὰ {Π6 (ὐοιῃχτ τ πΙσδίϊοη οὗ 
Ῥονοῦ ἴτοτη ρονογηΐηρ ουῦβ ἰο ϑυθογάϊπαίθβ οοπηθοίθα τΠῈ (μ6 πη. ΒΥ 
Ῥμ1Πρ ὄξει, Μ.Α. Τπάοῃ, 1821]. ὅνο. 

11. Απη Ελδβϑυ Μοίμοα οὗ δοᾳυϊγίηρ Ηθῦγονν 1} [16 ροϊηΐδ, δοοογάϊηρ ἴο 
1886 Απίϊοπῦ Ῥγδοίίοθ ΒΥ δὴ δχρεγι ποθ Ἴθδομου. [Μ7. ------------- ΒΟΚ- 
ΒΕΝΘΤΕΙΝ. Ιμοπάοῃ, 1822. ἃ ἔὉ]1ο 8661. 

“ Τῃ!ς “Θαβυ τοί ποα᾽ 15 δοτῃρσ 864 ἴῃ ἃ νθΥῪ ποϑιΪγ δηὰ αἰβιϊηοεΥ Ὀτϊπξοα {840]6, ἱποϊυ της 
τῆ γα ἸΘβ5οη5; ἴπο ἤχςξ, σου δι Πρ ἴπ6 δἱρῃαοῖ, ἢ ἢ ἴΠ6 ΘΟ] ]αῖογαὶ δα τοη οὐὗὨ πο "αν- 
Ὀϊη1σ 8), Οοτηδη, δὰ Ἡρῦσοινν οἰδγδοίοιβ; [6 βθοοηῃά, (86 νον εἷ-ροϊηῖ8 τ [ἢ ἃ ἔοιν υδοίι] 
τ Ϊθ5; ἴΠ6 (Ὠϊτά, ἃ ξοτὶ οὗἨὨ Ῥγαχὶβ οὐ ἴπ6 [μοἰΐοτβ δῃὰ Ῥοΐπίβ.0 Α υβοῦι) οἤδγὶ 15 ἔπ5 ὑτο- 
νἱἀοα ἴον σοηβίδιζ τοξεγοπο. " (Εε]εοιῖς ἤονιον, (Ν. 5) νο]. χυἱ, Ρ. 4683,) 

12. Νυρῷ ΗἩθΌγαΙο : ΟΥ̓ Δἢ Ἰπαυΐτυ ἱπίο [ῃ6 ΕἸΟτ Δ μίασυ ῬΥΪΠΟΙΡ]65 οὗ {Π|6 
διγαοίαγα οὗ {π6 Ηθῦτον Τδηρυδρο. ΒΥ ἃ Μεμδοῦ οὗἩ [16 Εογαὶ [τ]8} 
᾿Ἀσδάθιηγ. Τοηάοῃ, 1826. 410. 

18. Α (ὐΟπρτομοηβῖνα Ηθῦγον (ἀγαμλτηᾶῦ : ὙΠογοίη [86 ρυῖ πο: 0168 οὗὨ {Π6 
ΤλΔηρυδρθ ΔΙῸ ΒΙΠΊΡΙΥ δα ὈΓΙΘΗ͂Υ Θχρίαϊποα. ΒΥ ἀθοῦρα ΦΌΝΕΒ, Α.Μ, 
λυ], 1826. 8νο. 

ΤῊϊς Οσδυλτηδν [88 ὈΘΘη ΘΒρ ΘΟ Δ}}Ὺ σοταροβοα ον ἴμ6 τιςο οὔ τῃ6 βξἰιμἀοη!8 δὲ ἐπε {Ππινουεῖ τυ 
οὔ 1)υ δ] πη. [{ Πα8 θθθη {Π6 δὐϊποτβ Ἐπ ἀρανΟῸΓ ἴο ΘἸΠΡΟΑΥ͂ ἴῃ οἶθαῦ ἀπα σοηςοῖβα συΐθ5 ΘΥΘΤΥ͂ 
ὉΠ] ρ᾽ 6556 Π 14] ἴο ἴῃ6 τϑήϊοδὶ υπάἀοτγοίαπάϊηρ οὗ [Πα Ἰαηρσρυπσο. “[π ἘΠ ]5 ἀοκίσῃ Μτ. Φομοβ 
ἰνὰ5 σουίδι εἶν βυσοοράρα ; ἢἷβ σγοῦκ σοῃίαϊ 8 ἃ ΒΕΓΏΤΩΔΤΥ Οὗ 411 {π8ι 15 νδί 8 0]6 'ἴπ τη6 Τμοβδυ- 
τὰς Οτατηιηδέϊειι5 οὐ Βυχίοτγε, ργοβοηϊθα 1ῃ 8. τπᾶηποῦ νοὶ! οσαἰουϊαϊοα το τηροῖ ἴπΠ6 ἀἰ Που εἶ 68 
ΘΠ γα ΠῪ ἔθ! Ογ Ὀορίηποιβ, ὍΠ6 Ἰαβὲ ΟΠ δρίου, ψ 16} 15 ἀονοῖθα ἴο ϑυπίαχ, σοπίδιῃβ ἃ φο ϊθο- 
(ἴοη ΟΥ̓ τιβοα] τοηδγκβ οἡ {Π6 Ἰάϊοτηβ οὐ {Π6 ἰδησίιαρο; {Π6 σοῃνογεῖνα ναὰ 15 Θχρ]αϊ πο ὁ 
ἴα ρῥτιηςοίρ]ο5 οὗ Δῖν. 66}}᾽" [566 Νο. 10. δυργὰ); δῃὰ {6 ψοῦῖκ σοποίϊπἀο5 ἢ 4 γιοῦ 
βἰδίοιηθηῖ οὗ ἴπ6 ἰποοτν οὗἩἍ Ηδρῦτον ρορίγυ, 45 ἰδιὰ ἀονι ὈΥ ΒΙ5ΠοΡ5 Γο ἢ δὰ 460. 
ΣῈ ἀνδρ ϑοὴρ οι “ ()͵ὴ {πὸ ΠΟ] 6, τσ Ομ συ ιν τοοοτηπιθηά (5 ἸνΟΥΚΚ, 85 οα]ου]αξοα ἴο ἔοβο ἢ 
{πὸ Ῥτιποὶρ]ο8 οὐ {πῸ ΠΠοΡτοῖν ᾿δηρσυάρο." (Ομ γῖβὲ. Εἰ χαπιηοσ, οἡ ΟἸιγο ἢ οὐ Ἰσοϊδηὰ Μ8- 
δαξῖηο, ΕἜῦσααΓΥ, 1827.) ΣΝ 

14. Α ἀτδμιαῦ οὗ {πΠ6 Ηοῦγον 1 ιηρυδρο, ΘΟ ΓΙΒ6α ἴῃ ἃ Β6Γ168 οὗ 
Τιδοΐαγοβ, ΘΟΠΊρ1]64 ἔγοπι {πΠ6 Ὀαβϑὶ Αὐὐποῦι 1685, δηα δυριηθηΐθα 10} το 
ΟΥΙΡΊΠΔ] πγαίίοτ, ἀγαν ἢ ὈΥΙΠΟΙΡΑΙΥ ἔγομπι ΟΓΙοηἴ8] ΘΟΌΓΟΘΒ; ἀσβισηθα ἔῸΓ [86 
αϑὸ οὗἩ δίιπαοπῖδ ἴῃ ἴμ6 {Ππ᾿νουβιε168, ΒΥ ἴπ6 ἔδν. δδηθοὶ 1.ῈῈ, Ὁ. Ὁ., Ῥγο- 
ἔξββοῦ οὗ Ἡθῦγον ἴῃ {Π6 {ΠῚ ν ΓΒ οὗ διθτιαρο. Τοπάοῃ, 1827. ϑαοοπά 
Θατοη, σογγθοίθα, 1821]. 8νο. 

'ΓΙΝα (ὉΠ ονσί πρὶ ἀγὸ (Π6 Ῥσϊηοῖ ρα) οἰγουτηβίδησοβ ἰῃ ἩὨΙΟὮ 118 ΘΚ ΤΑΠΊΠΊΑΥ 18 δἰδίοα ἴο ἀἸ ΕΓ 
ἔγοιἢ ΘΝΟΥΥ͂ Ρτοσοάϊηρς τροῦκ Οὗ Πα βάπηο Κὶηά ; υἱζΖ. --ὶ, [πὶ 1Ππ6 τηδῆποῦ πη Ποῖ ἔῃ 6 βΥβίθπὶ 
οἵ νόονγοὶ ροϊηῖβ 5 ἀθνοϊοροα; δηά, 2. 1 {6 τηοᾶθ ἱπ νυ ϊοἢ [Π6 ποιιηβ 8η4 νοτῦξ 8Γ6 6Χ- 
Ὠϊυ1ι6α., 80 45 ἴο ἀνοϊὰ εἐἰνδῖ ρογρί εχ τυ ἢ] ἢ 15. ργοβοι θα ἴο ἸΘΔΓΏΘΓΒ ἴῃ την Ηοῦτοιν σταπι- 
ΤῊΆΥ5. [Ι͂ 1Π6 5συπίηχ, ἔπ6 Ἵπαγασίον οὗ ἴπ6 Ἰδησίαρα ἰ5 ἰηνοβιιραίοα δοοοταΐῃρ ἴο ἴΠ6 Δηδίοσν 
αἸβοονογαῦα τ ἱτΐη 156]; δηά 16 σοὐο] 5:05 ἴο Ψ ΒΙΟὮ [Π6 δῖ Ποῦ ἀγσῖνοα ασὸ οοηβττηθά ὈΥ̓ 
ΔΡΡροαΪθ το ἔθ Ασα ῖδη σ᾽ ΓΑΠΙΠΊΑΓΔη8. ΤΉΘ Θπα αροβ ΟὗἩἨ σοηάοῦ δπὰ πυροσ, ψ Ὡς ἢ Πᾶνα 
σδπς6α 50 τη ἢ ροτγρ ΧΙ ΕΥ̓ ἴ0 βευ ἀθηῖβ ἰπ [ἢ 6 ρὝὙΔΠΊΠΊΔΥΒ πα ἤανο θδοη ἐογπηοα αἴζοσ ἴῃ 6 5γ5- 
ἴδτη οὗ {Π6 σο]ουταϊοα Βυχίοτγί, ἀγα μοῦ βοί δϑϊάθ: δηδ ργί ποῖ} ]65 τὸ δὶ ἀοννη, ὈῪ Ἡ ΒΟ ἰξ 
ἐξ βΒῆονη {Ππαἰ, δοσοταϊπρ᾽ ἴο {π6 σοηΐιϑ ΟΥὗἮὨ ἴπΠ6 5Ποτη τς αἰαἰοςοῖπ, (Πο86 σι ]οβ ἀτὸ σγου 688, 



δος, 1. ὃ 2.} οότοιο ατγαπιρπιαγϑ τοϊἦ οϊηπ8. 228 

ὙΠΟ τηᾶῖκο ἰΐ ΠΟΟΘΘΘΆΤΥ (0 608]] ἰὴ {Π656 ΔηΟΠΊΔ]105 ἴο Οὐ αἱά. Τὸ ἴΠπῸ βυπίαχ 18 δρροπάοά 4 
Βῃμοτγί δϑϑᾶὺ οπ ἴποῸ 86 ΟΥ̓ [πΠ6ὸ Ηοῦτον δοσθηΐῖβ, σπου ἰη νηΐ ΨΥ ἸΠΟΥ τα ἴὸ )ὲ ἀπάοτ-. 
βίοοά 89 ἃ σΟἸΙΩΤΊΘΏΓΔΤΥ ΟἿ ἴη6 Ὀοδεὶπς οὗ 86 σοηίοχί, ΤΊ γῃοΐθ 15 ἀϊνϊ δά ᾿πῖο ΤΕΝΤΥ 
Ἰεσίωγοϑ. 

16. Αἡ ΑπαΙγ818 οὗ [μ6 Ἡ]ΒΙΟΥΥ οὗ «οβθρῇἢ, Ὡροὴ [Π6 ῬΓΙΠΟἾΡ]68 οἵ Ῥτο- 
ἔθβϑοι 1668 Ηθῦγον Οσδιίημασ. ΒΥ ΑἸέγοᾷ ΟἸμάναάντ, Μ.Α. 1Τιοηάοῃ, 
1828. ὥϑοοοῃά δαϊζοῃ, 1888. 8νο. 

16. Εββθηῖ.418 οὗ Ἡθῦτγονν στααπιαγ, 1 ῬοΪηἴ8, ΔΥγδηρ θα ἈΟΤΘΘΔΌΪΥ ἰῸ 
{86 ρἴδη οὗ (ἀδβϑθηΐυβ, ἴῸὉΓ {μ6 υ86 οὗ διυάοπίθΒ. Βγ {186 Βδν. 4“. (ἜΟΟΚΕΚ, 
Μ.Α. Οδμθιάρο δπὰ Ἰμοπάοῃ, 1829. ϑνο. ΑἾ80 ου ἃ 20]10 βἰιθϑί. 

17. Α ἀσδισμᾶγ οἵ [π6 Ηοῦγον [δηρσυδρο, ν᾿ ῬΟΪπΙ8 ; ἱοροίμον ὙΠῈ 8 
Βιογύ Θ΄ Κοίοῃ οὗ [6 Ομ άθο ἀσδιθσηαγσ. ΒΥ ὅ6 110 ΝΈΨΜΑΝ, Ῥγοΐδβϑον οὗ (Π6 
Ηροῦτον Πδησιᾶρθ. Ἰοηάοῃ, 1827. 8γο. 

18. Το ΕἸοιηθηΐβ οἵ ΗἩθῦγον (σδιητδγ, Υ] ἃ ΡΥΆΧΙΒ Οἡ {86 ΒοΟΟΙ οὗ 
Φοη8ῃ. Βγ ὙΥΠΠ1Δ ΤΠ Ομ 85 ῬΗΙΠΙΡΡΆ, Β.}). Βυῖβίοὶ δπὰ Ἰοπάοῃ, 1880. 
δεοομπά Εαϊίοη, 1838. ὅνο. 

“« ΤΠ] 18 ἃ νοῦ ψο]]- ργϊπίθα νοϊυτηθ. Τῆα δαῖμον ἢ48 δάἀορίθα ἴῃ 1815 τνοσκ (μ6 ρΐδη οὗ ἃ 
διδτοίηδῦ ΡῸ]Π5Π6α ΤῊΔΩΥ γοατβ δρὸ ὈὉγῪ Ὦχ. Βοηηοί." [Νο. 3. Ρ. 231,1} “ Ενογυ βοσίίοῃ 18 
ΠυΊΡοΓοα, ἀπά ἃ ργαχὶβ ὕροη ἃ ρογίϊοη οὗ {πὸ ΒιυΪα 8 δα ἀξ, ἔγοπι τ] οἢ σοπεϊηυαὶ τοὸ- 
ἔρυθῃσοβ 8.6 τηδάδ ἴο ἴπ6 ῥτγεἼοθάϊηρ τὰ]εθβ. ΤΏ δἀνδπίασο ἴο με ἀοτινοα ἤγομι [Πϊ5 τοί μοά 
18, (δὲ 1Π6 πηονὲ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ Τὶ ]65 ἀγα {πα τηοβί γα θη} γ τοίογτοα ἴο, πὰ σου βοα ΠΕ] Ἰπάκα 
δ ἱπηργαβϑίο ΟἹ 1Π6 ΠΠΟΙΊΟΤΥ ἴῃ ῥτοροσίΐϊοη ἴο {πεῖν ἰτηροτγίαπορ ; δηᾶ 88 {πῸ Ἰθασγιιοσ ἰ8 ποῖ 
ΟΝ] κεά, ἰπ ἐμ6 ἔτι ᾿πβίδησο, ἴοὸ πηάκα ἰπη156}  τηδβίοσ οὗ 4}} {π6 συΐθβ8, ἔἤογα σα 6 ΠΟ τοῦϑυῃ 
(οτ ᾿ἰπημεῖηρ {μ6ῖγ παπιρογ, οσ οἰπ᾿ ἰἰης δὴν {πίησ Ἡ ΠΙΟὮ τᾶν Ὀ6 6556 η118] ἰο ἢ 5 πιστὸ ῥσο- 
δτοβ8. Το ἢτϑῖ ρασῖ οὗ {π|58 ργαπιηαγ χα ρ]αἰῃ8 ἔπ οἰοπηθηῖβ; {Π6 βαεοοῃά, [Π6 οἰ ΠΊΟΪΟΩΥ ; 
πὸ τπϊτὰ σοηίδίηβ ἴῃ δγηίαχ." (Ζοιτγηδὶ οὗ Επιςαίίοη, Ψ{}γ, 1838, Ρ. 97.) 

19. Αἕ Οταστηαν οὗ ἴπ6 δῦτον Τιδησυδρο, ἴῃ ὑττο ραγίβ: 1. ΟΥΒΟΡΤΆΡΗΥ, 
ὅζο.; 11. Το ΕἸγτμΟΪΟΡῪ πὰ ϑιγηίΐαχ. Βγ Ἡγδῃ ΗἩΒΎΙΤΖ. [1 οπάοῃ, 
1821. ΤΏΙγα Εαποη, 1843. 8νο. 

20. Απ Ελλϑυ [ηἰτοάαοίίοῃ 0 [86 Ηθῦτον 1 δηρυδρο, οἡ ἴΠ6 ῬΙΙΏΟΙΡ]68 οἵ 
Ῥαβίδιοζζὶι. ΒΥ Ῥαγεπβ [Μύ. “-------- ΒΥΝΟΕ.}7 Ιμοπάοῃ, 189]. 

ΤῊΐ8 Οταιησηδῦ 8 ἀϊνι ἀρὰ ἱπίο ἴζγθο ραγίβ, οοῃιαϊπίπα, 1. Α Τοδοοτβ Αβειϑίδης ἴοσ ἀ6- 
νοϊορίηρ ἴπο οἱοπηθηίβ οὗ Ηρθτον, σι ἃ ῥσαχὶβ; 11, Α ποτὲ Ηοργοιν Οτσατηπιδτ, ν᾿ ἢ ἀπα 
ἰτποιῖ ρῬοϊπῖϑ; δά, 111]. Τρ Ἡδορτοιν Ηοοῖβ, δυγδηρσοα ἢ ἐνοηϊγείουτ (Δ Ό] 685, “ Μγ. 
ϑγηχε ἄοος πσὶ ἱπέοηά, ᾿ῃ 1}}5 Θχοο θη ο] τη πίαγυ τνοτῖς, ἴο ρον ἀθ [ῸΓ θυ σ ροββίδἷο σᾶβο, 
δηὰ τπιι5 ἴο Θησυτηθεῦ ἴπΠ6 οὐυΐδεῖ τ ἢ δι οὐρὰς τὸ Ὀο]οηρ ἴο ἃ ποτα δαἀναπορὰ βίαρο. [16 
οἷν Ῥσονίἀθβ ἔον σταπιηπιβίῖςαὶ ας οὗ γοᾳυθηξ οσουγγεησο, ἰσανίησ ἰδ ἴο τηογο οἰδθογδαῖο 
νοῦ 5 ἴο ἤατηϊδη (6 Θχρ]δηδίϊοη οὗὁὨ Ἰηβυϊδιθα σα565." (Ψοῦςπαὶ οἵ Εαιιοδίίοη, Ψυ]γ, 1833. 
Ῥ. 100.) 

21. Α Οτδμηδσ οὗ ἴα Ηοῦτον Γδηρσυᾶρο. ΒῪ Εαπαγὰ Πινοκβ, ἢ). Ὁ. 
Βοεϊΐαβι, 1882. 8νο. 

ΤῊϊ9 Οταμηπιδσ “ σοηίδίηβ 1655 ἰραγηὶηρ ἔμδη {πὶ οὗ δισανγί, δυὰς βεθῖὴβ τῆοσο ἱῃ 6] ]Πρίυϊα 
ἴον ἃ ϑαρίπηογ." (Φουτπαὶ οἵ Ἐδιυςσαιίοι, 7 ἷν, 1833. Ρ. 94.) 

22,..ΑΔψ Ῥχαοξῖοαὶ Τηἰγοἀαοσίίοη ἰο ΗΘΡτονν ; πὶ δῃ ΑΡΡΘΠαΙσ, οοπίδι πη; 
ΟΡ βογναίοηϑ ὁπ π6 ὥρβῃϊβι ἀπά Ῥογίυριιθβε Ῥιοπυποίδίϊοη οὗ (86 Γδηριαρα. 
Βυ 5. 6. ΆΓΠΚΕΒ. [μοπάοῃ, 1888. 8νο. 

“ΜΠ τ, ΑΙ ΚΟΥ 5 ΡδιΏρΡΉ]οΣ ἰς σαῖθμοῦ ἃ βἔγαδησο οὔθ, Τ}δ ῥσγοίδοθ σοπίδὶ πβ ἃ 4 απ ν οὗ 
ὙΘΣῪ 1}}-υἀ ροά τηδιίον δρουῖ Ετεος Μίδϑοητυ. ὙΠ6 δοοομπὶ οὔ ἴμ86 ρῥγοῃυποίδίίομ δά (πὸ 
ΠΟΙΙἢ58 18 γ τυ ροοά; δυΐ νἱαΐ τοϊδίοβ ἰο [6 γϑσῦβ 15 580 τηθαστε, πὶ ἰδ ἀοε65 ποῖ δῆτά, ὈγῪ 
ΔΏΥ πιοδη8, δ βίοϊοηι ἀἰγεοίίοη ἴο ἃ ᾿εᾶσποσ. ὙΠΟΤΘ ἐς ἃ ΥΕΓῪ [Δ1Υ ργαχὶβ ὁ {πὸ ἤγϑε ῥβα πη." 
(Βειῖβη ΜαραΖίπο, Μίαν, 1832, Ὁ. 586.) 

28. Ἡοῦτονν Αἰάβ: δεΐπρ, 1. Α Ὀιρεβί οὗ 186 Ῥυϊποὶρ]θ5 οὗ {μ6 ΗΠ θῦτοιν 
Οτλιαγ. 11. Ῥαγδαάϊρπιβ οὐ ογῦ8. [πη ἵτοὸ ΟἸιαγίβ. 1 οπάοῃ, 1888. 

ΎΠοθα οδατίβ ἄτὰ ᾿π||6 πιοτὸ ἔπη 8 ἀϊσοϑε ἔγοτ Ῥγοΐδβθου Οθβοηϊαβ οὗ Η4]}}., Ῥτοῦθθθουῦ 
Βιυδτὶ οὗἨ Δπάονοσ, απ οἵμοῦ ᾿Ἰηοάοση δηὰ δπίϊοπὶ σταηητηθϑτίαης δια Ἡρφῦτοινν 50 018 Γ8. 

24. Α Μβηυλὶ) Ηοῦγονν σδιητηδῦ ἴογ {Π6 υ86 οὗ Βοσίηπογα. ΒῪ 4. ΒΕΙΧΑΒ. 
Αὐάογον (Μαββασμιβϑοί8), 1838. ϑνο. ϑϑϑοοπά οαϊίοη ϑη]αγροά, 1884. ϑνο. 

ο 8 
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ΤῊϊς Οτατησαν 5 ἀοβὶσηοά 80 οχοϊυβινον ἔοσ ἴπ6 δυΐῃοτβ ΡῸ}}]5, ΟΥ̓ [ῸΓ δ οἢ ῬΘΥβΒΟη 5 85 
ΤΊΔΥ ἰοατῃ Ηοῦτον ἤγοτη ἔποτὰ, 85 ἴο ΡῈ οὗ πὸ 86 ἴο ΔΗΥ δβίυσδεοηϊ ουΐξ οὗ ἴῃ6 Αὐλογῖοδη 
τὐιΐοη. Τῆο διυέμοτ δοῖςπον]οάρεβ ἢπἰβ οὈ] σδιϊοηβ ἰο Ῥτοίοβθον ϑιιδγι᾽ δάση γα] Ἡοῦτον 
Οταυλπηδσ : ἰ 1834, Μσ. βδοίχας ρυ 5 ῃ θα, οὐ τπ6 βδαπιθ ρδῃ, ἴπ6 ἢσεξ γιιαϊτηθηῖβ οὗ Ὁ μδ] ἀθο 
Οτϑπγῖηδγ. 

2ὅ. Απ ΕἸδπιθηΐασυ ΗΘΌΓΟΘΥ (ΤΆ ΠΉΙΩΔΓ : ἴο Ἡ ΊΘΝ 18 Δα ρα ἃ δοεϊοοίζοη οὗ 
Ἡδῦτγον ϑαπίθησθϑ, ΜΠ ἃ Ἰμοχίοοη ἀπ Βοίδγθησθϑ ἴο {Π| (ἀτδιμηασ. ΒΥ 
[86 Εν. Ασίμυν 1.18, Μ.Α. [Ιοηάοηῃ, 1884. ϑνο. 

26. Α Οταμηδῦ οὗ {π6 Ηθῦτον Τδηραδρο: τις ἃ Ὀτίοῦ ΟΠ γοβίοσδί ἢ Υ 
ἴοῦ {π6 86 οὗ Ὀοσίηποσθ. ΒΥ ἀφογρε Βύϑη, Ῥγοΐδον οὗ ἨἩΘΌΓΟΝ δηὰ 
Οτἰθηΐαὶ Τλϊοσαΐαγα 1π 186 Νοὸν Ὑοσκ ΟἿΕΥ {Ππϊνογβὶῖγ. Ναὸν Υοσκ, 1888. 
ϑεοοπα Ειοπ, τον 864, οογγοοίθά, δπα ρΥΘΔΕΥ τποά!πδ6α, 1889. 1Ζ21ηο. 

27. Ἡδῦτονν (ὑταιησηαγ, ἀθϑίρηρα ἰὸν {μ6 [186 οὗ ϑοῃοοὶβ ἀπά έιιάθηΐβ 
ἱπ ῃ6 {Ππ᾿ἰνουβιῖ]685. Βγ ΟΠ γϑίορμοσ 1ΕῸ. (δι γάσα δηα 1 οπάοῃ, 1886. 
8νο. 

28. Α Οὐ σα] ατδμαῦ οὗ 6 ἩρθΌΓΟΝ Τηρυαρο. ΒΥ 1888. Νοπὺ- 
ἨΕΙΜΕΒ, Ῥγοΐδβϑοσ οὗ Ασδῦιο, ϑγτίας, δηα οἵμον Οτιθπίβὶ 1,Δησαδροβ, δπὰ 
δοησ Ῥγοΐθθβοῦ οἵ Ηθῦγον ἴῃ {π6 ΤΠ  ΟγΒ Ὑ οὗἩ 186 ΟΙΐγ οὗ Ναὸν Υοσκ. 
Νοὸν Ὑοσκ, 1838--.4]. Α πον οαἀϊίίοη, 1845. 2). γο]8. 8νο. 

“ ΤῊ5 ττοῦκ ἰ8 Ὧο οοπιρὶἰδίῖΐοη. ὙΒ1δὲ πο δυῖθοῦ 845 ϑχαιηϊηθαὰ ἐπ σόοτκβ οὗὨ 41] 1115 
Ῥτοάδοοβϑθοιβ, 6 [88 στοιρῃξ οὐξ ἴῸγ ΠΙΠΙΒΘ  1Π6 ΡΠ ΟΒΟΡῺΥ οὗὨἩ Ηοῦτον Οταπαπηᾶσ δηά 
Ιδῆρυδρα νὴ ἃ πιαϑίοτ᾽β δηά, ΝΟΥ 15. 18 ροββὶῦ]6, ψο Ὀοϊΐονο, Ὁ. δὴν σἰυάσδηξ ἴο ΘῃῖοΓ 
Ἰηΐο ἢϊ5 ἰδαθουγβ ψἱπουΐϊ οητιοπίηρ Π15 οσῃ βίοσοβ. ((μυτοῖ οἵ Επρ]απὰ ΟΘυδτίοῦγ Πονίον, 
Οεἴοθοτ, 1845. ν. 349.) Υο]. 1., πῃ ἔνο Ὀοοΐ8, ἔγθδῖβ οη Οὐ ποόρυ δηὰ Οὐποσταρῆν, δπά 
οἡ Εἰγτλοίοσυ. οὶ. 11. σοπίδϊ 5 1πΠῸ ϑιυπίαχ δῃα 8 ζγδγητηδί!ο 8] ΑΠπδ]γ515 οἵ βοεϊοσξ ρογίίοπβ 
ΟὔΊΠο ϑοεγὶρέυτοβ οὗ ργοργοβϑῖνο ἀἰβθη ον, πο] υἀϊηρ ἔποβο ρογιίομβ Ὡς ἢ ἀγα Ὀδυα}}ν τοδα 
ἐπ ἔῃ ΟοἸϊορίαϊο 1 πβεϊτυ οη5 οὗ Διμοτῖοα. ὙΠ6 ἱΥροργαρἢ!ςα] οχοουτίοη 15 δἰ συ] ΣῪ ποδί 
δα ςοτγτοοῖ. ; 

29. Απαϊοοίᾷ ΠΠΘΌσαϊοα : ἢ ΟΥ̓ 04] Νοίθθ, ἀπᾶὰ ὙΆ]68 οὗἩ Ῥαγλαιρπη8 
οὗ [86 (ὐπ)]υραίϊοηβ οὗἨἁ {16 Ταρϊατ ἃπα ἰσγοραϊαῦ  ογΡθ8. Βυ (ἝἋἸι. ΥΥ. Η. 
Ῥαῦμ]. Οχίογά δῃᾶ 1] ομάοη, 1898. ὅ8νο. 

80. Α ΚΟΥ ἴο {[πΠ6 ϑδεοοπά δὴ Τμιγά ϑϑθοίίοπβ οὔ δι} 8 Απηδιβοία 
ἩδΡρταϊοὰ : ΜῈ} Δα ΔΙ ΠΟ π4] ΟὐἸ [104] Νοῖθβ ἴον {π6 86 οὗ διυάθηΐβ ᾿ῃ ΘΠ ]8 
δια {Ππ]ν  γβ11165ϑ. Βγ (. Ὗ. Η. Ῥαύυμι. Οχίογά δηᾶ 1 οηάοη, 1839. ὅνο. 

31. Α Μίϑῃυλ) οὗ Ηθῦγον ΟΥΑΙ ; ΟΥ, ἃ (ὐὐποῖβα [ηϊγοἀιοίϊοη ἴο {ἢ 6 
Ἡοὶγν Τοηριιθ, 80 Ἀυτδηροα 85 10 ἔΔο!ΠΠαΐ6 [π6 ΤΆΒΚ οὗ Ἰρασηΐηρ ᾿ἴ, ἀπά 1π [Π6 
ΑὔΒοποα οὗ ἃ Μαϑίοσ ἴο δοαυΐγο 11 ὈῪ Πἰπιβο. Βγ ΖΦ. Ε΄ ὕΟΙΕΕ. Τωοπάοῃ, 
1889. ὅνο. 

852. ΤΙ αὐϊᾶ6 οὗ {Π| ΗΌγονν διυάοηίΐ ; σοπίαϊηΐησ δη ΕΡίἴοτηα οὗὨ ϑ'αοσοά 
ἨἩϊ!βίουυ, ἰορϑῖμπον ἢ ΒΥ Ῥαββαρθβ ἴῃ ραγτα ΒΙθ] σα] Ηρῦγον : Ἑάϊιοα, 
ψ ΑἀαϊοηΒ, ογβ, μα (]οββάγυ, δἀαρίοα ἴο ΕΠρΊ8ῃ δαγηοιβ, Βγ Ηογ- 
ΤΔὴη σάν! ΒΕΚΝΛΕΡ, Ηθῦτγανγ ΤΘΔΟΙΘΓ ἰπ {πΠ6 ΤΠΠΊνΟΓΒΙΥ οὐ Ομ τ αρθ. 
Ιομάοῃ, 1889. ὅνο. 

38. ὐϑιηπιᾶσ οὗ [86 Ηοῦτον 1 δηρίιαρο, σοπ]ρ]]6 ἃ ἔτοσὰ {6 Ὀοδῦ Αὐἰ8ο- 
ΓΙ 1685, ἀπά ἀδβίρηθα ἃ5 δη Ιηἰγοάἀποίίοη [0 [ΠΔὺ βδογοὰ Τόοηραθ. ΒΥ {π6 Βδν. 
Ὑγ1Π|18ηὶ ΒΑΤ 1 11Ὲ, 111..Ὁ. ΘιυΡ] πη, 1840. 8ὃνο. 

84. Ἡεῦτον Ποδαϊπρ 1 8808: σΟΠϑβίϊησ οὗἉ {Π6 γβέ ἔουσ ΟΠ δρίευβ οὗ 
(η6 ΒοοΚ οὗ (ὐβῃμοβὶβ, δηὰ {π6 ἘΠ ση ἢ ΟΠΔΡίΟΥ οὐὗὁἨἁ 16 Ῥτγονογῦβ, ψ1Π 8 
Οτδπηπηδίϊοα! ῬΙΓΑΧΙΒ δπα δὴ ΤΠ ΘΓ ΠΘΆΓΥῪ ΤΥΔηβ]διίοη. Ιοπάοῃ, 1848. 
ὅ1.8}} 8γο. 

ΤΙΙ5. 15. ὁπ οὗ (πὸ τποδὲ υβ0[}] δ] οι θπίαγυ σγοσκβ ἴοτ τῆ Ηοῦτον 1 δηριασο τὶς Ὠδ5 
γοῖ ἀρροδγοὰ νυ (Π6 ἀεβίατι οὔ δἰ ἀΐῃρ βορίππουβ ἴῃ ἴΠ6 δίυαἀγ οὗἩἨ ἴδε Ηοῦτενν Πϑηρυάρο. 
Τὴ Ηεῦτγον Τοχὲ ἰ5 ῥγιυϊθα στ} ΠΟ] ]ον απὰ ὈΪδοῖκ ἔγμαβ, ἰπ ογάθνγ ἴο ἀἰβεϊρσυΐβη τΠ6 
τϑάϊοΆ] δηὰ ἐογπιδεῖνο ἰθιίοτα τῃτουρῃουῖ. ὙΠὸ ἴὍτηη οὗ δνοσν τνογὰ ἷβ ςὐπιρ ἴον απαϊγβοα 
ἃπα ρταπιμηδί σα ΠῪ ἐχρίδλινεά, δηὰ 115 τϑοῖ ἱπάϊςαϊεα : δηὰ νατίοιι5 ἐν ροργαρῃϊοαὶ δἰ σηβ ἀγὸ 



ϑεοῖ. 1. ἃ 2.} οῦτγειο αταριηιατε τοϊ(ἦ Ροϊπέξ. 281. 

Ἰηϊτοάμπςορα ἴο ἔβο! ἰδία (πῸ ἰδθουΣ οὗ ἴπ6 εἰ θη, Τῆδ ρῥγοπυποίδεϊοη οὗἩ ἐμ6 Ηοῦγον ποσά: 
μι88 Ὀθβῃ ρίνεη, ἴ0 δ5515ῖ ἴῃ δοαυϊγιηρ ἤυοηογ οἵ τοαάϊηρ [6 Ἰδηρτιαρο. 

[1.1] Ογαρμιπιατγξ ἴπ ἐλε 1, αέΐη, γοποῖ, απὰ Οογηιαπ Παπσώαρσοδ, ιοϊίλ. 
ποίμὴ Τταρϑδίαξίοηϑ ἑλονοο 

. 1. Φοδῃπὶβ ΒΌΧΤΟΒΕΙ ΤὨΘΒΔΌΓΩΒ Οταδιμπιδίϊουβ ζληρυθ ϑαποίδ ΗθΌτϑδ. 
Β4511.855, 1616. ὅνο. 

ΤΗΐ8 τηδηιϊδὶ 15 σἢ οΗν ἴδῃ ἴτοπι ἴΠ6 Εοῦτενν Οταϊητηαν οὔ ἔμ6 Ηρθῦτεν 1δηρυάσα ὉῪ 
ἔπε οοἸεδταϊοά γαὶ αν Κ μας, δπὰ τηδῪ Ὀ6 σοῃϑιἀογοὰ 85 (πὸ βίδπάδγα οὗ ΠΟ ὶ πῖςσαὶ 
Οταυι γε. 

2. ΤΒοης ΒΕΝΝΕΥ, 5. ΤΡ. αταπιηδίίοα Ἡρῦγδοα οὑτὰ ροστϊ πιὰ ῥγαχὶ 
ἴῃ ἀδυχη Εἰγοηυ, 4] συλ ΗἩΘΌΓδΩ ΔΌΒα6 ΡὈΓΘοσθρίοσὶβ υἱνᾶ νοσοα 
(1ἀᾳυ6 ᾿ῃ ὈΓΟΥ 1581 Π10 ὕθια ρΟΓΒ ΘΟΙΏΡΘΠα10) φαΊβοοσο ουρὶυπΐ. Ἰωοηάϊηϊ, 1726. 
8νο. 

8. ΑἸΡΟΣΙΣ ΒΟΗΌΓΤΕΝΒ, [ηϑ δ! οπ 68 δὰ Ευπάδιηθηία Τἰπσυς Ἡθῦγθο. 
Τσάυηϊ Βείανγογυμ, 178]. 4ϊο. ᾿ 

4, Τηρετυἱοῦθβ δὰ ΕἸὰπαάδιηθηία Γὐηρτθ ΗθΌγοβο, οαϊαϊ ΝΙοῆ. Ου]]- 
ΞΟΗΒΟΕΡΕΚΕ. Εάιο Τορα. Οτοπίηρα, 1810. ϑνο. Ἐπ1ῦ. πον. ΟἸδβριθ, 
1824. ὅνο. 

᾿ δ. ΟταΙΙηδίϊοδ Τλησυς Ηδργθθ ; οὐτὰ ΠΟΙΪ8, οὕ γ8γ}18 αυξϑ ] ΟΠ 08 ΡἢΪ- 
Ἰο]ορτοΐδ, ἴῃ φυΐθὰ8 ῥγθοὶραὰὸ ἀΙΒβου τ γ 46 παίατα οὖ ἰπΠ4016 Γησυδ Ηρθῦγϑεα. 
δοοῦο ΒΟΒΕΒΤΒΟΝ, ἃ. Μ. 1ληρ. Οτὶοηΐ. Ῥγοΐθββοσα ἴῃ ἀσδάδιηΐβ ΕΠΙΏΡυτ- 
δοηδ, δυοίΐογθ. ἘαΙΡυγρὶ, 1758. ὅνο. 

ΤῊῖ9 Ηοῦτον, ΟΥ̓ΔΠΉΤΩΔσ, το Ὧδ5 Αἰ σαΥ5 ὕὈδοη πο] ἴῃ ἴΠ6 ὨΙρἤοδβὲ οδιϊτηβἝϊοη, οσοπίδιηκ 
106 τοοβὲ υϑοῖι}} απὰ ποοθββατυ οὗ πόδα ργίης! ρ]65 δηὰ τυ ἀϊτηθῃι5, τυ Ὠϊσἢ δγὸ ἰδ! ἃ ἀονη ἴῃ ἐπ 6 
εἰδθοσγαεῖς οσκα οἵ Ῥγοΐδεβδου δι υ  θὴ5 δὰ βοηγοθάοσ. [ε ἰβ ἐβοσγοίογε πηοσγο {}} ἀπὰ ςοπς- 
Ῥ εἰ ἐμδη οἰΐποσ. 

6. Οταιμηπμηδίῖϊοα ἩΘΌτο- ΗΓ Οηἶ 8 οὐτὰ ΑΥ̓ΔΌΙΟΆ οὐ Ασδίηβοα, τοί μοάο 
Ἰοστοο-τη  βοιηϑίϊοα, οἰς. ὁχ ΑἸτηρῖο, Βυχίογῆο, Βονοσιαρίο, Βυσμοτο, Ομδρ- 
Ροίογν!ο, ΠαπίΖζίο, Εσρϑηΐο, (θυ μαγάὶ, ἤδϑθο, Κοομδβίο, Μαγίϊηι, ΜΊΘ 6115, 
Ῥ(οιοσγο, ϑοητοκαγάο, Βομ ὕθηα, διτηοηῖβ, Υ ΣΙθπχοίϊο, οοηίΓδοῖα δ οπχθηάαία ; 
ΟΠατγία Τβουῖδ, δηλ γίϊοα ἀ6]1η68ἴα, οὐ αἰγϑοίοτσῖο δ] υοϊαία. Ααοίογοα 4.6. 
Και,8. Απιηϑίοϊςάδῃ, 1768. 8νο. 

Με. Ζοΐη ὙΠ] απι Κ α]8 τγὰ8 ΤῸΣ ΤΏΔΩΥ ὑϑατβ βοῆοΐαν, δηἀ αἴογναγὰβ δβοϊβίδης, ἴο {16 
οοἰοδγαϊοὰ Ῥγοίρβεθου Αἰνογὶ ϑοῃυ θη : δηά ἔον βοὴ ἔτος ἰδυρῃς Ηρορτον δὲ Οχίοτά. Η:5 
ὍΟΙΚ σοπεὶβί οὗ ἴἤγοο ρασίβ. 1. Α ΗἩοῦτονν Οτγδιητηδσ, οοτρ ρα ἔγοσα πὸ ἰαθοιγε οὐὗἨ ὑτγϑ- 
ςοαϊης ττῖῖογβ οα [Π18 Ὀγδηοἢ οὗ βδογοὰ ρῃ!]οΐοσυ ; 2. 4 Ταγτιοπῖς Οταπιπιατ οὗ ἴπΠ6 Αταθὶς 
δηὰ ϑγτίας ᾿δησυάᾶρσεβ; 8. Απ Αμα]γ818 οὗἁὨἉἍ {Π6 ΟΠ ΘΓ Ργορμθοῖοβ δπα Ρῥτοσηΐβοβ οοποθσγηΐηρ, 
[06 ΜΙ οΞϑίδῃ. 

7. Οοοῦ ΟΠ σβιδπὶ ϑὅτόκε ΟὈΒουνδίίομοβ δὰ Απαϊορίδιῃ οἱ 'ιγπίαχιη 
Ἡδρτδίοδιι ρουτποηΐθβ. Τυδρίηρσα, 1779. 12η|0. 

Α νδγῪὺ δουίο δπὰ δοουγαῖα ψοῦκ : τποιρ ἀοίδοιϊνο ἰῃ ἀτταηρογηθηΐξ, ἰ σοπίβιῃς ἃ τη885 οὗ 
ἱτηροσγίδης οὐϑογνδιῖοπβ ἢ ἔπ ροηΐι5 δὰ ἰάϊοηι οὗὨ ἐπ Ξδοτοὰ ἰδησιιαρθο. Μυςῇ 85 1ἰ ἢδ5 
ῬΟΘΠ τοβοτίρα ἔο ὈῪ τηοάθγῃ Οτγδιητηδγίδῃβ, 1ἃ τδὺ 511} 6 σοῃϑιάογοα 88 ἃ υδὶιῦ]ο απὰ 
αἰπιοβῖ ᾿πΠά ἰβρθηβαῦ]6 ΠΟΙΡ ἴο {πὸ βίυἀοηπι τῦῆο 15 ἀσβίγουβ οὗ Ὀθοοταϊηρ ΓΠποτου ρΉΪΥ δοαυδὶηιοὰ 
στ τη Ηοῦτον [δῆσυδρο. 

8. ΟὨγίβί, Τμοοά. ῬΑ τ πεπὶ ΕΠ] 0865 ΗΘ Όταῖοθο, δῖνο ἀθ )οοΐδυβ αὐ ἰπ 
Οοάΐοςο Ηδργαῖοο ρὲῦ ἘΠ] ρβῖη Βυρρυϊτηυπίαγ. . . . θοηῦο οαϊαϊ οἱ ΟὈδβογνα- 
ἰἰοηθ8 Νοναθ δα ]θοὶξ 998. ΟἸγῖβί. Εὐϊα. βϑοῆυ]ζ. ΗΔ], 1782. 12τηο. 

ΤΠὶς οσκ 15 οα ἴΠ6 ῃ]δη οὗ 1, δτηδοσγὶ Βοϑ᾽β το ]]- πόση δηὰ ᾿υΒΕ}ν οπίθοπη θα ἰγϑδίϊβα θἢ- 
τἰἰοὰ “«« ΕἸ] ρ5ος Οτασδ :" ἰδ τοπάοτα ἴο ἔπε βιμάδης {Π6 βδῖηθ νδὶ 080]6 Ὠ6]0 ἕογ 1π6 Ηθρτον 
Τιαηρυαρσο ΗΟ Βο5 μ85 αββογαεα ἴὸ βιυδοπίβ οὗ (Π6 στεεκ 1δηρυδρε. 

9. ὅδαπυς Ηδῦτως Πὐηρυθ γ᾽ οίογ8 Ταβίδιθη, δυοίογα ΟἸὨγιβίϊδηο ΒΕῚ- 
νΝβσοιο. Εχ γϑοθπβίοη ἴ. Εἰ. Βθῆβκορῆ. [1ρϑίθ, 1788. 8νο. 
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252 ϑαογοῦ λιἰοίοσψ. Γ[Ρατὶ 11. ΟἹ". 1. 

10. Οτδιηηδίϊοα Γηρὰ ἩδΡρταῖο. Αὐοίογα “οδηηθ «ΔῈΝ. ΥἹθπηδΌ, 
1809. ὅνο. 
ΤῊ ΤΒΏΠΟΣ πῃ τ ὶσἢ ἐπα γοῦθβ ἅσγὸ ἰσεαίοαὰ 15 βαϊά ποῖ ἴο Ὀ6 50 ροσβρί σοι 85 ἰΏ 5ΟΠῚΘ 

οΟἴπον στη; δαῖ ἃ Ἰοαγηρα ἔτιοηά ᾿ηξογπβ ἴπῸ δυῖμοῦ οὗ ἴπ6 ῥτοβθηΐ ψοσκ, ἔπαΐ ουοτν 
Οἴμοι ραγὲ ᾿8 δχς}}ϊοιῖ; ἴπα βγπίαχ, ἴῃ ρϑγίου αν, 18 δαἀταῖγαῦ]ο;; δηά- προ (ἢ6 συ ῃοῖΐο (ἢ 18 
Οταπητλασ οὐ Ψ06 8 15 διηοηρς ἴπ6 Ὀοβὲ ψῃ]ο ἢ σαῃ θ6 σοηβυϊοα ὈΥ {Π|ο56 ψ]ῖο ἤᾶγὰ πιδάδ βοτὴὸ 
ῬΤΟΩΤΟΒ5 ἴῃ ἔἰ6 βίυαγ οὗ (πΠ6 Ηοῦτον Ἰαηρσυαρζο. 

11. 6 Βδάϊουμα Τηρις Ηδοτγαϊος Ναΐασα ποτῖπδ] (ὐομητηθηΐαίῖο Οτδπη:- 
τηλίϊοα : αὐδπὶ [ΘΟ ΟΠ 18 51.1.18 ΡΥϑ 810 “΄. ΤῊ. ῬηὕΒΟΗΚΕ. ῬῺ]]. Ὁ. ΤΒοο- 
Ἰοσίς Ῥτγοῦ, Εχὶ. [1Ιάρβίῳ, 1817. ὅνο. 
Το ἀοβίρη οὗὨ {Πὶ8 ἰγδοὶ 18, ἴο ρσονὸ {Παΐ τηδην οὗ (ἢ σψοτγήβ, μι Ποτίο ἐδπϑί ἀξ ἃ ἴῃ {Π6 

ἀϊοιομαγὶοβ 45 γααΐοαὶ γογῦ5, ἀγα ἴῃ δος ΟὨΪΥ ποτὰ β ἀογίνοα ἴτγοπι ὨοῖΠ5; δηά, 2, Τῆδι ὄν 
νογῦβ, ἴο τ διοἢ πὸ τοοῖ σδῃ 6 δββισῃποα, ἅτ σϑίποῦ ἴο 06 τεραγαάθα 85 ποῖ ηβ πη ἃ5 νουῦβ. 
(Μέϊδημες ἀς Πεϊρσίοη οἱ ἀ6 Οτιείαιυθ ϑδοσγέρ, ρα] 165 ἃ ΝΊΒ5πη65, ἴοτῃ, 1. Οδζοῖίο Γ,Ἱἰόταϊτο, 
Ρ. 94.) 

12. ἘΠέπηθηβ 6 ἴα τδμπιτηδῖὶγα Ηδθγαδίαμθ, ρᾶγ 4΄. Ε. ΟΕ ΚΕΒΙΕΕ, 815, Ῥ65- 
ἴον οὐ Ῥγοίθββθυῦ ἀ68 1,δῆριθ8 ΟΥοπίβ]οβ, Οὐαθο, οὐ Απααυϊό ϑδοτγόο, ἃ 
᾿Αςδαέτηϊα 46 ἀθμᾶνθ. ὅϑ1ν18 468 ΡΥΪΠΟΙ͂Ρα5 46 1ὰ ϑγπίαχο Ἡδρτγαΐααο, ἰγὰ- 
ἀιυι 85 τοτηοπί ἀθ 4᾽ ΑἸ]οιδη ἀ6 ὙΠ 6Ιπὶι ὐοϑθηῖαθ. Οαπᾶνο, 1820. ὅνο. 

Το ἴμοβὲ ψῆο τ] ἴὸ βιυαγ Ηθῦτον τοἱέλ ροϊπί5, (γοῦν πὸ πηράϊυτι οὔ Π6 Ετθποἢ ἰδη- 
ἔυδσο, {Π18 θα ἘΠ ]γ ρτὶπίοα νόϊατηα τι 1}}] θ6 ΡΘου ἰΑΥ]ν δοσορίδϊθ. Τμδὶ ρατί οὗ 1ὲ νῃϊςοἢ 
τοϊαῖθα ἴο {π6 βυῃπίαχ 15 ραγίϊοι δυ]ν υδ] 80] 6, 65 1 ργοβθηῖς 1ῃ ἃ 53114}} σοτωρβββ [Π8 τϑβ}} 5 οὗ 
16 ΤΟΒΘΑΓΟἢ 65 τηϑἀθ Ὁγ Ῥτγοΐδββοσ Οοβοηΐυβ (ποι σοα ἴῃ ρασο 233. Νο. 24.}, τνοβα ὑσο  χιεῖοβ 
)6 88 δοτ ἀσοά, 16 Π6 Ὧ85 τοπάεγρα οἶθασ τ δὶ τγ͵δ8 ἰοΐδ οὔβοιγο, δηά ᾿85 ὀχρίαϊηθὰ τ αὶ 
1 ρὑτοΐοϑϑοσ π8ἀ βιδίβδα υυἱτἢ ἴοο σαυςῇ Ὀγου νυ. 

18. Τηβϊαςοποβ Γηρα ἩΘΌγϑ ἕο, Θομοϊ πηδίϑ ΡΥ Φοδῆηοπι ΝΟ. ΑἸΒΕΕ, 
5. Βογίρίασο οι. Τοβι. οὐ προ Ηοῦτϑο Ῥτγοΐοββοσθη. Βυάα, 1826. ϑ8νο. 

τ ἀρρθασβ ἔτοτῃη ἴπ6 δυϊπονβ ὑσοίδςα, {Π8ῖ (15 18 8 πον οαἀϊεΐοηι οὗἩ α ΗἩθῦγονν Οτατητηδγ, 
Ῥυ ] 5ημοα θ. δἰπι 'ῃ 1800. [{ 5 σοπηροβοα Θπι γον δἴτοσ [Π6 βυβίθπη οἵ ἴπΠὸ ΝΜδβογιοβ. Δὲ 
το δπὰ τποτγο 18 8 σ ΎῪ ὑβοῦαϊ ρταπηπηδίϊοαὶ ρτγαχὶβ οὗ πἰποίγ- ἔνθ ραρθβ τροῦ βονοτγηὶ σπαρίοῦς 
τἀ Κοη ἔγοπι νασῖοι9 μϑᾶγίβ οὗ τῃ6 ΟἹ ᾿Τεβιδιηθηΐξ, ἰοὸ ]σἢ 5 δηποχοά 8 σομοίςο 1, οχίσοη οὗ 
τῆ Ηεῦτοειν ΒΕοοίβ. 

14. Ναγσαίϊο ἀθ όβθρῇο 6 ὅδοσο Οοαΐοο ἀοϑυτηρίαβ. Τοχίαμι ἩΘΌΓΑΙ ΟΌΓΩ, 
Ῥυποῖῖ8. ΔΡΡρΟΒ1018 Νίαβογθίςβ, δα ΑΠδΙ γϑη τονοσαν!ῖ, ΠΟΙΒα 16 ΡΠὨ]]ΟΙ]ΟΡΊΟΙΒ 
Ἰηδίγιχιῦ ίθρμδπυβ ΈΑΥυ. ΟΧΟΩΙ, 6 ΤΥρΡοσγαρῆθο ΟἸΆτοπἀοπίδῃο, 1822. 
8γο. 

1ὅ. Τήησυς ἩοΡταῖος 1λίοσο, Δοσρθηΐιβ, Ῥσοποιλῖηα, (ΟΠ) ρδίϊοη 68, 1)6- 
οἸἸηδίοη 68, Νοιηϊηδ ΠιΙΊ6ΓΆ 18, οἱ Ῥαγίϊοαϊα. {6 πηα, 1822. [0]10. 

16. 915. Ογ. ΤΑΝΡΒΕΚΟα, ΟΠ γοβϑίοιηδίηϊα ἩΘΌγαϊοα ἰβίουτοὶ Κρ ΠΙΘΠΤΪ, 
6 τῖ8 Εχοάο, Νυμηογῖβ, οὐ θυ ςογοποπλῖο, ἀδοογρία ; ρῥγε δε που]ὰ 468 
ϑοσθηθ 8 ΗΘΌτγαΙοΙΒ οὐ ἀθ ποι! ηΐ 8 ἀογίναιβ ργθπβδᾶ. Ηδνηΐς, 1822. 
8νο. 

17. Νουνο!]α (τγαπιπχαῖγο Ἡόργδίαθθ Τ᾿ αϊβοηηόθ οὐ Οοιηρασόθ ῬᾺΣ Μ. 
[ὈΡΙΠ]ΠΡΡ67 βΆβοηι. Ῥαγίβ, 1828. 8νο. 

ΤῊῖβ ρτδηλπηδῦ σοηβἰδῖ5 οὗ 51χ σῃαρίουβ, {ΠπῸ ἢτχδί οὗ συ ἢ1ο}} “ ἰτοαῖβ. οὗἩἨ ρτοπυποϊδίιοη : [ἢ6 
ΤᾺ]05 ΟΥ̓ (Πἰ5 ρατξ οὗὁὨ (6 φτδιωτοδῦ δγῸ ρσίνοῃ νυν 11}} Οἰθαγιθ58 ἀπὰ ργθοϊβίοη : δπὰ 16 διιῖπου 
μιᾶ5 οτηϊετοὰ μοϊμηρ (μὲ 8 ΠΟΟΟΒΒΑΤΥ, ὯΟΣ 85 ἢθ τηθητ οηρα δηΥ ἔπη βυρογῆσοι5. ΤΠ 
Βοσοῃά ΟΠΔΡΙΟΥ ἴδ νοΥῪ ἰατρο, σοπίδίϊηρ 190 ρμᾶρ65, ἰγοαϊίπρ οὗ εχ ςοΐοσυ : πα τηδεῖου σοη- 
ταϊηοα ἰπ 115 ομδρίου 15 ἀονοϊ͵οροα τῦῖτ στοαὶ ϑιιροτίοτιεν οὗ ἰδ]οπῖ, Ὑ6 μϊγὰ οπαρίοτν ἔγοδῖβ 
οὔ Ξγπίαχ, δηἀ σομίδι 5 ΏΔΥ που ἀπά Ἰωαπλὶπουβ 4645, συ Ὦ1Οἢ τηδτῖς ἃ σοπϑυτητηδῖο Η υτγαϊβί. 
Τὸ ἔουχε! σα ρίου ἰγοδίβ οὐ ργοϑβοάν : ἴῃ 1158 σμαρίοτ ἴπ6 διιῖον ἢδ5 "δηιβ "6 ἤγοτῃ ἢ15 στογκ 
ἃ [Δηϊαϑιῖοαὶ νοσυδυΐαγυ ᾿πηδριηρα πη πε Δ Θοητῇ σοηίυτΥ, τ ]Ο ἢ ΠῸ οπ6 Μ}}} ταστοῖ θα τὴ6 
Ἰονοῦῖϑβ οὗ τοιιῖηο, {01} οΥὮα ὉΠ 1π4 τοβροοῖ ἴο ξυ ρογαπημδίοα ἀοοίτίμο5. ΤῈ ΠΑ σΠαρίοσ σοῃ- 

᾿ [δἴη5 τ] 65 οπ οὐ οργαρῆν, Ἰοζΐοτγβ, ἀμ νον εἷ-ροϊηΐβ, ὅζσ, : 1.15 σμαρίον σοῃίαῖῃ8 ποῖ 1.085 
οη {πὸ ροϊπὲ ἀοποπιϊπαίοα ἀασμεδοὴ (ἀδρθ5}}}), τ 10} σοστοβροπᾶβ ἰη σοηογαὶ τὶ ἢ {1 ἐεελαϊα 
οὔτμο Αταῦ9. Ὑποιηδίοϊοσν ἔυττ)β {6 δαῦ͵οςς οὗἩἨ 1π6 5βιχίῃ οπδρίογ, ἢ ῃ σοῃίϑιἢ5 5011 
ὀχοο] οπξ οὈβογν ας οη5 Οἡ βογυῖο πὰ τράϊοα] Ἰοζίοτβ, ΤΠ νοΐϊανπο 15 τουπηϊπαῖρα Ὀΐ Δ δρ- 
Ῥομπάϊχ οἡ ἴῃς Ηφρτγον πάπα οὗἁἉ (Π6 Ὠινίηϊγ, σ4}16 πο ΒΆ}]6 Ὀγ 1Π6 Ξγδο 5, τὶ ἢ ὑπο ν 
ἄατγο ποῖ ργοποῦποβ. Ἢ1Π|ι|5 ἀἰδβοτίδίϊου ὕσονοβ πὸ στοαὶ ογυ ἀπ τῖοι οὗ (ἢ 6 δυίδοτ.᾽" ((Ἰ]απβὶςαὶ 
Ζοιυγηαὶ, Ὠυσοτηθον, 1858. Ρ. 332.) 
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18. Οοπιροπάϊυπι Οτατηπηδίϊοο ΗθὈγαΐορ. Οεπὶροπῖϊ, 1829, ὃνο. 

19. Ῥγιπεοῖρθοβ ἀθ Οατδαιιλαῖσα Ἡδδταΐχψαθ οὐ ΟΠδϊδαϊααθ ; δοοοιηραρῃύβ 
ἀπε ΟΠ γθϑίομπιδίμια Ηῤργαΐαψις οἵ ΟΒα]ἀδίαυθ. Ῥὰγ 4. Β. πμΑιπῈ. δοοοπᾶθ 
οαϊίίοῃ, Ῥαγῖβ, 1887. 8το. 

Το ἤτϑὲ οδαϊέοη οὗὨ 1115 στα ΠΊΤΩΑΥ δρροαγοα ἴῃ 1832, ἴτ 15 ἀϊνἀρὰ ἱπίο ἴἤτοα ρμᾶγίβ, τ Πἰο}} 
(γοαῖ, 1. Ου {πε ΕἸοπηθηῖς οὗ Ηοδτον τϊίης ; 2. Οὐ {(Π6 ἀϊβογομπί ρασίβ οὗ βρϑοϑοῖ, τῃ6 
οοηὐιζαϊίοη οὗ νοσῦβ, ᾶς.; δηά, 3. Οἱ ἴθ βυγμίαχ οὔ ἔμ Ηεῦτγον Ἰαῆρυδρο. 45 186 βυῃίαχ 
οΥ̓ [πὸ ΟΠ] άθο Ἰπησιιαρσο 15 ΠΘΑΥΪῪ (6 5810ὴ6 85 ἴπδὶ οὗ [π6 Ἡεῦτον, Μ. ΟἸδῖτα 68 οουῆποα 
Ὠἷ5 οὐδογνδίϊοηβ οὐ 1{ ἴο ἴῃ ἵνο ἢτγϑί ραγῖβ, ογ 106 οἱοσηθηῖβ δηὰ ργαπηπιδῦ οὗ {πὸ ΟΠδϊάθο 
ἰδησυασο. ΑΞ 1ῃϊ9 Κ,’ΒΙΏΠΛΑΣ ἰβ8 Β: ΟΕ} οἸαγηθπίαγυ, πὸ δαῖμον Πα8 δι ἀϊουϑὶν ἀνοϊάρα 4]]} 
ἴῃοβο βεϊθηιῆς δηα οοηπίγονογιθα 4 θβ:] 05, τυ ἢς}) Βοϊοπρ ἴο ΠΣ ΕΘΓΑΓΥ οὐ Ἰςππι, δηἀ ψΠ1ο}} 
του] ά ΟὨΪΥ ροσρὶοχ ὑὈορίπιιοσβ. ΤῊΪΒ τγοσὶς 18 οἰθασὶ Υ δηὰ τπηϑῖ Ποάϊ 8 }}} τυτὶτῖθιν ; ἐπ6 ρτῖη- 
οἶρ]οβ ᾶἃγθ ραδυβρι σοι ϑΥ δηα σοηςίβ6} Ὁ 5ἰδίθ, δῃὰ ἰπ δὴ οσάθσ ψῃϊοῇ 15 οσαϊουϊαιοὰ ἴο 455151 
[Π6 τρϑθοσυ. Αἱ ἴπὰ6 επὰ οὗἉ {118 ΖΥΔΙΏΤΩΔΥ 15 ἃ Ξι ρῃ]οτηθπῖ, ἴῃ ΠΟ} ΜΙ. ΟἸαῖτα 85 οχ- 
Ρ᾽αἰποὰ 11ὸ ρσυϊποεῖραδὶ οὐὶ εἰσαὶ 5 ρη5 υβοᾶ ἱῃ τηδηυβοτρῖ5 δηὰα οαἀϊϊοηβ οὗ πὸ Ηοῦτον Βιυίο. 
(Ψουγπαὶ ἀος ϑανδηβ, 7υ͵π, 1882, Ρ. 379.) 

20. Οταμπιπηδίϊοα ἩΘΌτγρ : δυοίοσα Τδοοπο ΒΟΟΕΡα. [Ιράυπὶ Βαΐανο- 
Τύτϊῃ, 183]1--94, 2 γο]8. ϑνο. : 

ΤΏ8 ἔτδι νοϊαπηθ ἐγοαῖβ οὐ {86 οἰ θπηθηϊβ δηα βἰπηρ]ς ψογαάς οὗ ἴμο Ἡρρτον ᾿δηρυαρο. 
Το βυυίαχ 15 σορϊοιυοὶν ἀϊδουββδοα ἴῃ ἴπῸ βθοοπά νοΐϊυτηθ. ὙΏοβ6 ουβογυδίϊοιβ, ψψ ἢ ]ο ἢ, οἡ 
ἃ ἤτβὶ ρογυϑβδὶ οἵ 1818 ζ, διωπηδτ, ΤΏΔῪ 6 ῥΡᾶ556α ονοσ Ὀγ ἴδε βίιιἀθπῖ, δ γι πιθα ἴῃ 5π18}]6 Ὁ 
ἾΥΡΟ. 

2]. ἀτδιητηδίκ ἀ6ἡ ἩΘΌΓΔΙΒομθη ρσαοῃα ἀ68 Α. Τ᾿ ἴῃ νὐ]βίδῃαιροῦ 
ἸζγΖο, ποὺ θοαγραϊίοῦ σου (ἀθογρ ΠΟΙΉΣΩ Αὐυρυβὶ γα. 1μοἰρΖὶρ, 1852. 
1838. Α πον βαϊίοῃ, 184. ὅνο. 

ΤΠ15 15 δῇ δρτίἀρπιδπξ, οὐ τἀπὸ ἃ σοπαἀοηδαιίοη (Ψ1Π σοπβιἀθγαῦ]α ἱπιρτουθπιθη 5), οὗἁ 
Ῥτοΐοββοσ Εν δ] 5 ἰασρος Ἡδῦγον ρβγατητηδτ. “ΔῊ ἸΠΖΟΠΙΟῚΒ ΠΟΥΘΙ ΤΥ ΟΟΟΙΤΒ 'ἴῃ ΘΥΘΓΥ ΡρδΚ6. 
Τη βοϊοπεῆς ἀγτγδηροτηθηΐ δηα ἴῃ ΟΧΡ ΙΒ ΠδίΊο. οὗ δ ΟΠΊ14}165, Πα ἰ5 ρϑγῃδρβ υγῖνα] ]οα. ΜδηΥ 
ἴαεῖκ, σνἢ!ς}} ἀτὸ ΔΓ Γ]]Υ δηα οἸΘΑΥΙῪ βίδίθα βἰησιυ αι πὶ Ὀγ ὀβθπῖι5, ᾶτὸ Θχϊἱτοα Ὀγ Επτ δ] α 
ἴῃ 8 σμδίη οὗ μῃϊ]]ο]οσὶςαὶ το] δίιοηϑ, νος δ οῆσο στοτήουθϑ {{ἸῸ Δρ οάσθηςα Οὗ σαρΡΥΪΟἸ ΟἸ5}}685 
ἔτοπῃ οδοῖ, βῃὰ Ποῖρβ ἴΠ6 τρθυθοτΥ ἴο γοϊαΐϊῃ ἴῃ οτὰ 4}}." (ΡΠ οΙρμῖα Β1}}}1 4] Ἐορογίονυ ἴοσ 
1832, νοὶ. ἰν. Ν. 5. Ρ. 575.) --- “ 115 σΤοδῖ τ ογ ΔρΡΡΟδΥ5 ἴο σοῃβὶβέ [Ω ἴῃ6 ἔμ] 055 ἢ  ὨΙΘἢ 
πὸ διαὶ γεὶς ραγὲ οὗ ργαυατπαγ ἰ5 ἐτοαϊοα, δηὰ ἴῃ 1Π6 Αγ νυν ἢ τυ οἢ τῃ6 ἀἰθςυ]ς αυοοιϊοι 
οὔ ἴῃς Ηοῦτον ἴθηϑο5 15 ἀἰβοιιβοά," (Βτγιτῖϑ Μασαζιηο, Μδτο 1886, Ρ. 306.) 

21", Α Οτγδσμαῦ οὗ {πὸ Ηρργον Πᾶηρυᾶρα οὗ ἴπΠ6 ΟἹ Τοβίδσηθη, ὉΥῪ 
δοο. ΠΙᾺΘΩτΥ Αὐρ. Ενγα]ὰ. Τταμβίαίθα ἔγοσα [6 ἰαϑὺ ΕΜ τὲ]1οἢ, δπα Θηγοοά 
ΠῚ ἰαίοι δ] 1 0η8 δηα ᾿ρτγονθιηθηῖβ οὗ (π6 δὐὐμογ, ὈῪ Φομη ΝΊΟΠΟΙΒΟΝ, 
Α.Β. [Οοὔίηροη : ρεϊπίθα,}1 Τοπάοῃ, 1886. 8νο. 

“41 18 ἃ νδίιδ ̓ς βίοοϊςς οὐὁἨ ἨἩρῦτγονν ΟΥἰἸοΐῖβτη ἰη οὐ ἰδησυδσο," (Βυι 5) Μαραζῖηο, 
Ματσςοῖ, 1886. Ρ. 3507.) 

22. Φοβορῃὶ Μυμμεπ Ἡρρτγαΐϊοσ Τϊησυς ΕἸοιηθηΐα. ὙΥ̓ γα  βανίο, 1882. 
ὅνο. 

28. Νουνο] 6 Μόϊμοάθ ροὺγ δρργϑοηᾶσγο 1ὰ Τ᾿ιδῆραρ Ἡζύρτγαΐαυθθ. Ῥὰδγ δ. 
ΕΠΑΝΟΚ. Αγ 5, 1884. 8γνο. 

28 5. ΟἸοϊοριο Ἠόθτγαΐψαθ Αὐξοπιδίμηιιθ. Ῥὰγ 5. ΕΈΑΝΟΚ. Ῥαγίβ, 1848. 
121ηο. ᾿ 

Βῃοτὶ δηά 5ἰπΊρ]6 τιιΐθβ το οὶ Παῖς {πὸ τοαάϊηρ οὗ Ηοῦτγοιν ὃν ΕἼΘΠΟἢ 5ιιμἰθηι8. 

24, ἨἩΡΓαΙβοἢ65 ΕἸ]οιηθηἑλγθιοἢ νοη Ὁ. Ποῖ ΟἜΒΕΝισβ. 11{4116, 1884. 
2 γοΪΐβ. ϑνο. Τ]ανθηίῃ οαϊτοη. 

ΤΏο πυμίθγοιβ οὐ  Ἰοη 5 ἰπτουσῃ τ ἰσοἢ {Π15 τσ κ [65 Ρδεβοά, αἰΐοβε [Π6 ΙΚἢ ὁπ πιδιΐου ἴῃ 
τ ὨΙΟἢ 18 15 ΒοΙά ἰὼ Οοττθϑην. ΜοΪ. 1. ἔγθαῖβ οὐ {6 ργϊ πεῖ ρὶο5 οὔ Ἠοῦτονν Οὐτασητηδγ; δὰ 
ΝοΪ. 11. ςοπίδιιι5 οχίσγασιβ ἔγοτῃη νϑγιουβ ρᾶγίβ οὗ 1πη6 ΟἹά Τοκίαιηρηϊ, νν ἢ ποῖο5. 

οὅ, Γῆς Ηδοῦτονν Οταιησηαῦ οὗ (ἀοϑοηΐαβ, ἘΣ β  δίοα ἔσο ἰδ6 οἱου ηῖ]ι 
ἀογδῃ Εαιίοη Ὀγ Τ. “. ΟΟΝΑΝΤ, ῬΓΟΙΘΒΒΟΣ ἴῃ {Π6 1 ΓΟΓΆΤΥ απᾶ ΤΠοο- 
Ἰορίοαὶ Τηβειυυτοπ αὖ ΗδπἸΐοη, Νονν οῦκ. ὙΠῸ ἃ σουγβα οὗ Εὔχογοῖβοβ 
δη ἃ ΠῸΟΡγονν ΟἸΤοβθοτδί!Υ ὈῪ (Π6 ΤΥΔΠβ᾽αίου. Βοβίοῃ [Μαββδομυβδβοίίβ,], 
1889. ϑνο. Ἰιοπάοη : Βορτγϊηίθα. [1840.7 8νο. 
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26. Οδβθηίυββ ΗἩρθῦτονν Οταμμηαγ, οαἀϊοὰ ὈΥ Ῥγοΐδεββϑο Ε. Ηδαϊρογ. 
ὙΤγδηβὶδῖθα Ἰηΐο ΕΡΊ ΙΒ ΟΥ̓ 186 ον. Β. Ῥάνιεβ, ΡΒ. ἢ. 1ωοπάοῃ, 1846. 
Ροϑβὺ 4ϊο. 

ΤῊΙ5 18 ἴῃ6 Ἰαίοβε δηὰ τηοβὶ σοτηρ]οῖς ἘΠ ρ 5 ἢ ἐγαηβ]δίϊοη οὐ Ὁγ. Οὐ θβοπὶυββ Οτδσατηδσ οὔ 
τῆ. Ηεοῦγον 1 δηρσυδρο. 

27. Οταπιηδῖτο Ἠδθτγδίαυθ, ργοοόάόα ἀ᾽η Ῥτέο!β Η]βίογίᾳυο βὰν ἴὰ ̓ ϑηραθ 
Ἡέόργαΐαυθθ. Ῥὰσ 85. ῬΕΕΙΒΤΕΕΚ. (ἀσπὸνα οἱ Ῥαγὶβ, 1888. 8νο. 

ουβ. Ῥνυείβννευκ 15 Ῥτοίθθθοσ οὗ Ἡροῦτγονν δὲ ἴῃ6 Τηφο]ορὶςδὶ ϑοποοὶ οὗἩ Οσπονα; ψῆο, 
μδνὶηρ ὈΘΘῺ ὙΘΤῪ δ. 006 650] ἰη ἰτηρατιίηρ ἃ Κπον]οάρε οἵ (πὶ ἰδησυάαρο, 85 ρι] 15ηθὰ ὈΥῪ 
δροϑοΐαὶ τεηιεδὲ ἴΠῃ6 βδγβίοπι οὗ Οτδτωπιδὺ δαορίοα Ὀγ πἰπι. Ηδ ρῥτοΐδββοβ. 9 ἤδνε ἀοτγὶνοα 
τηοϑὲ αἰ ἔγοση ἴῃ8 Οὐδιλπηδσ οὗ Εοά. δίϊοτ, πιἰς ἢ ἴο τοϊπιιίθηοββ οὗ ἀοίδὶϊ δά (Π6 στγϑαῖοξὶ 
Ρτθοϊξίοη βηὰ (ἴ6 τηοϑὲ Ἰορὶοαὶ ογάοσ, Η)5 σψογῖς σοτηργὶβοβ τ 8. 5μοτέ οοτωρδββ [Π6 
ὨΘΟΘΒΘΔΙΎῪ οἸοπηοηΐα οὗ Ηοῦτγονν Οτδσησηασ. ατί 1. ἰτοδῖβ οὐ ἴῃ Ηοῦτον [,οἰἴοτβ δπὰ 
ον] Ῥοϊηῖβ; Ῥασγὶ 11. ου νογῦβ, ποιηβ, ρσοποῖ 5, δηα ραγιῖο θ5 ; δηά Ῥατίὶ 11]. οἡ ϑυπίαχ. 
Οορίουβ ραγδάϊρπι5 ἀγὸ σίνθῃ οὗ ἴῃς Ψογῦ απὰ Νουῃ. Τὸ {πο στ ῇοὶς 15 ὑργοῆχϑα ἃ οοῃοῖςθ 
Ἡϊδίοτῖςα] κοῖς οὗ ἴπ6 ϑῃῆριωϊμις Τδηριάαροβ 'ῃ σοηογαὶ, δηὰὶ οὗ ἴῃ ΗἩρφῦτγον Τδησυδρο ἴῃ 
Ῥαγίϊσυ]ατ, ἱποϊ υἀϊηρ ἃ βρθοῖαὶ ποίϊςα οὔ τῆ Ἰαβοιιτβ οὔ ἴη6 Μαβουϊοβ. 

28. Βγονὶβ [ηρυρ ΗρΡγαῖοθ (τδιητηδίοα, [{ςογαΐατα, ΟἸἾ γοβίοιηδίμία 
αὐτὰ Ο(Ἰ]οββαγῖο. [ἢ ἀϑὰπὶ ῬΓΘΙΘο  οτὰ οἱ Θίαα!ογαπι ὈΥΙγαΐοσαπλ Βουῖρϑιῖ 
Ζυ} 1085 Ἡδησίουβ ΡΕΤΕΕΜΑΝΝ. ΒοτΌ] ηὶ, 1842. ϑαθδγα 121)10. 

ἢ" Μδην πηροτίαπε οὐβογναίίουβ οὐ Εοθτονν Οταπιτιασ τυ] ὕς ἴουπά ἰπ Ο]δ":δῖιι5᾽ 5 
Ῥῃηοϊορσία ὅϑδοτα, ποιϊοραὰ ἴῃ Νο. 9]. Ρ. 19]. διρτὰ:: ἴτοτῃ τ ῃ οὶ, 85 γγ)Ὸ}} 845 ἤἔγοτηῃ οἵδοῦ 
δουγοοα, Ὦτ. Οοιδγὰ 885 ἀϊροβίθα το ἢ να }114}0]6 Ἰηἰοτγτηδίίοη ἴῃ ἢ15 πϑεϊζυῖοβ οὐὗἁἩ Β10]1ς 4] 
Οτις δπι, ΡΡ. 40---51. 290.---577. 

δ 38. ἨΕΒΕΕῪ ΘΒΑΜΜΑΕΒ ιοέέλοιμέ ῬΟΙΝΤΊΒ. 

1, ΕὙδηοἾ861 ΜΑΆΒΟΙΕΕ ἀτδιτηδίοα ΗΘΌΓΔΙοα ἃ ΡΌΠΟΙΒ 41184116 ᾿πν θ (18 
ΜΑΒογθίμιοἱβ ᾿θοσα. Αοοθββοσαηίΐ ὑγθ8 (ἀτδιητηδίοε, ΟΠ] ἀδῖςσα, ὅ'ιγτίδοα, οἱ 
ΘΔ ΑΥ  8Ππᾶ 6] υϑάθηι ᾿πϑύϊ πα. ῬΆΓΙ8118, 1751, 2 νοἱβ. 8νο. 

ΟΥ̓ 411 1π6 τυτιϊοτβ οὗ Ηοῦτονν Οτασαπιδν τ που ροϊπί5, Μδϑοϊ οὐ 65 οη]ογοά (Π6 ὨΙρῃοβῖ 
τορυϊαίοη. Α δῖα οτηϊπθηΐ αἰν]ηθ δπὰ ῥγοΐβββοσ οὗ {Π6 υπὶνοσβῖῖγ οὗἩ (δταυτι ἀρσο ἢ685 56] α οἵ 
ἢἷ8 ψοτῖς, “1 Κηον ὨΟΠ6 ΤΏΟΓΟ ἴο θ6 Γοοοτατηθη ρα ; 48 ᾿ξ ρχῖνοβ γῸ 68 ἔοσ ἴπ6 (μα ἀθο, ϑγγίδς, 
δηα ϑαιηδγι ἴδῃ, 85 τ .}} 88 ἴοσ υγῇαϊ 15 σοτηιοηὶν οα]1εἀ Ηοῦτον. (Πγ. Ηθγ 5 Νοττίβίδη 1,6 .- 
ἴυτοβ ἱπ Πινίηϊῖν, νο]. ἱ. Ρ. 23.)-- Αψ,5. Μιδβοϊ δ 5 σψοσὶς 185. ΠΟῪ Θχίγοιη οὶ  βοᾶσοα δηᾶ ἄθδσ, 
Ῥτοΐδβεου ΗδῪ σϑοοιητηθηάς, ᾿ 

2. ἘΠοιθηΐθ οὗ ΗΓ ΟΥ̓Δ ; ἴ0 ΜΏΟΝ 18 ρῥτγοῆχοα ἃ Π᾽ββογίδιοη 
οα [Π6 ὑπῦο τηοά68 οὗ τοδαϊηρ, τ ἢ ΟΥ πὶ τουΐ ροϊηῖβΒ. ΒΥ ΟΠ Δγ]65  Π.ΒΟΝ, 
Ῥγοΐδβϑοῦ οὗ Ηθρτον δὖ (86 {Ππ᾿ νου οὗ δαϊηῦ πάγον. ομάοῃ, 1782. 
Ἐοαγί οαϊίϊοη, 1810. ὅνο. 

566 δη δηδ  γβὶβ οὗ {18 σσουκ ἰπ ἐπ6 ΜοπίΠΪγ Βονιον, (0. 5.}) νο]. ἰχνὶλ!. ὑρ. 422---497. 

8. ΤῇῪὼ Ηρθῦγον αὐϊάθ: οὗ δὴ ΕΠ] Βἢ ΗοΡΓΟΥ τδμμηλῦ τ] μοὰΐ ροϊηΐβ, 
ἴο Μ ΒΙΟΏ 15 δαάρά, ἃ νον οὗ {π6 (ΟἸναϊ δὶς, δηά, ἴοσ [ῃ6 ἔα ΠΟΓ 5818 }Δ 0 08 
οὗ [η6 ᾿ηαυϊδὶ να, ἃ το Τπίγοάἀποίοη ἴο ἴῃ6 ΚὺῪπον]θᾶρο οὗ ΗἩθῦγον Ῥαπο- 
ἰυδίϊοη. Βγ Ῥοίον Ρετιτ, Μ. Α. ]1ωμάοῃ, 1782. 4ϊο. 

ΤΒουρὴ ἐπ] Οὐδ πη πηδσ σοπίδὶ δ ΠΟΙ ΠΣ ΥΟΤΥῪ ΟΧΊΓΘΟΥἸΠΑΣΥ, Ὀ651465 τυ ἢδὲ πιδὺ ΡῈ ἔουπὰ 
ἴῃ οἴου φγοάιοξίοπϑ οὗ ἐπ 6 βᾶπηο πίττα, γοὶ ἰξ ΠΊΑΥ Ὀ6 ΟὗὨἨ σοπβι ἄθγα]. δηά ρϑοι]ϊαῦ 156 ἴ0 
Ἰεάτηοσβ. Τῇ δυίμοσ [Ὁ] ον 5 ἴπ6 ρ͵δη οὗ Μαβοϊ οὔ 5 σταπιηατ, ἀρον ποιϊσθα : Ὀὰῖ πΘ ἢδ5 
τοἀυςοὰ Πὶβ ψοΥκ ἱπΐο ἃ ΠΑΓΤΟΟΙ σΟΠΊρα58, δπ4 [85 δα θά ἃ 5πι8}} ρσαχὶβ, οοηβίδιϊης οἵ 
Βῃοτί βϑηΐθησοϑ, ἴο 1ϊἸππῖταῖο τπῸ υ56 οὗ [Π6 βονοτγαὶ σοῃ) υσαῖίοηβ. ΕῸΓ Π6 58Κὸ οΥὗὨΊΠ6 ποτα 
ἰπαυϊβιεῖνα βομοΐατ, στῇ ἢδ5 δοαιίγοὰ ἃ οοτηροίθηϊ Κηυον]οάρσο οἵ ἴπ6 Ἡεοῦτον ᾿Ἰδησυαρο, 
σἰτπουξ ροϊπῖ8, Μῖγ. θεῖς Πδ5 ϑυθ)οϊποά ἃ υτἱοῦ [πιγοἀποίίοη ἴἰο {πὸ Κὺὸου οάρε οὗ Ηεοῦτον 
Ῥυποευδίίοη ; ψὮ οἷ Βα ἀο68 ποὲ γσῖνα 845 8 σοϊηρ]οῖο βυδῖοτη, Ὀὺῖ 85 ἃ σο  ]θοῖ!οη οὗ 85 ΤΩΔΠΥ͂ 
ΒῸ Ὀπῖαη 14}5 οὐὗἩὨ {πὸ ἀοοσίγίηθ, 858 ἃσὸ ζϑῆθγα ἣν σοίδι πθα ονθη ΌΥ [πΠο56 ψῆο ψουϊά 6 τποιυρὶι 
δάοριβ ἴῃ ἔπδὲ ρματγὲ οὗ Ἰοδγηΐης. (ΜοηΈΉΪγ Βονίεν, (Ο. 8.) νοὶ]. νἱῖ, ὑ. 254.) 

4. Α Μεοιίβοάϊοαι! Ηθῦτοινν Οσδιημλδσ ]Ππουΐ ΡοΪπί8Β.: δααρίθα ἰο {86 88 



δοοῖ. 1. ὃ 8.1 Ἡδοότοιν Οαταπιηιατς ισϊέλοιέ οϊπίδ. 28ὅ 

οὗ ἸΘΔΓΏΘΣΒ, 8η4 οσυϑη οὔ {μο86 ψῆὸ αν ποὺ {π6 Ὀομηοὴϊ οὗ ἃ τηδϑίοσ.0 Τὸ 
ὙΒΙΟΣ 15 Βυ )] οἰποά ἰῃ6 ΗδΌτο ΟὙΥ̓ΔΙΏΤΩΔΓ αὖ οὔθ σἱθνσ. ΒΥ Φόμη ῬΑΒκ- 
ἩΒΒΊ, Μ΄. Α. Τομάοῃ, 1840. 8νο. 

ΤῊΝ '5 δαπη! το ὈΥ͂ 411 σοπιροΐοης ἰμάφσεβ τὸ θὲ ἴῃ βῃογίεδί δπὰ τηοβί σοτηροῃαϊουβ Ηεο- 
τον Οτδγαηδν γι πουδ ΡοΪῃ 5 οχίδης ἴῃ τ1μ6 ΕΠ ἢ Ἰαπρύασο. [{ 15 6150 ργοῆχρα ἴο 1ῃ6 
Ἰεαγπθα δυϊμοτβ Ηδῦγονν δπὰ ἘΠ. ]]5ἢ 1,οχΐσοη, Ἡ πιςἢ 18 ποιϊςοὰ ἴῃ Ρ. 243. ἐπ γὰ. 

ὅ. Α Νὸν δπᾶ Εδδβυ [ηἰτοάυοίίοη τὸ 186 Ηθρτον ᾿δηρσυδρθ, ὑροη {Π6 
ΡΪδη οὗ Οσδιηπιαγ ἴῃ ρΘΠΘΓΑΙ, ἀοϑίρηθα ἴο ΘποουΓΑρΘ 8πα ρῥγοτηοία ἴΠ6 βίθαυ 
οὗ τμαῦ ἰαησυαρα, ὈΥ ἔδο ]Ἰατηρ 116 δοαυϊτοιηοπῦ οὗ 118. ὈΓΙΠΟΙΡ]68 ὍΡΟΙ ἃ 
Ρίδη, το ἴῃ πὸ ποτκ οὗ (86 Κἰπᾶ 88 θθθῃ δἰπαγίο δἀορίθα. Βγ {868 
Βν. 281|68 ὙΥ 1 18 ΝΕΎΤΟΝ, ΜΝ. Α. Ἰοπάοῃ, 1806. 12 τηο. 

“ Τῃε βἰυὰν οὗ ἴ6 Ηθῦτεν ἰδησιαρο μᾶ95 Ὀθοη αἰοπάρα υἱτὰ οομῃπϊἀοτγαῖα αἱ βου} 165, 
ἴτοτωῃ 186 οἰγουταδίδησα οὗ ἔπεσα θείηρ ῃο Οτάτησηασ οὐ ἰῃδῇ Ἰασυδρα σοποίγυςίοα προη {π6 
ΤΩΟ 66] οὗ σταυιπηαῦ ᾿ῃ ζϑηθσαὶ. [ἢ ἴπ6 ργοδοηΐ ττοσκ {π15 ἱπιροαϊπηεηΐ ᾿85 ὈθΘΘη τοτηονοά, 
απ {ΠῸ ἸΕΆΓΠΟΥ ψν1}} δηα ἐμαὲ, 'ἴπ δοαυΐϊτιηρ ἃ πον ἰδησυδᾶρο, "6 88 ἴο οοπίοπά ψῖτ ποπα 
οὗἩἨ ἴποβθ οἰ θδσσαββϑιηθηῖβ ἰπδΐ ὑγοοθθὰ ἔγοταη ὁποοιυ τοῦ ἃ 5υβίθτῃ οὗ φ, ΙΩΑΣ ΘΠΕΓΟΙΥ 
πον ἴο ἰπι; ψῃϊοῦ ἴο πόθο τγῶο πᾶν Ὀδθη δὲ ἔπε σους οὗὨ ᾿οδγπὶηρ [86 ρταησηδὺ οὗἁ 
βευογαὶ ἰδησυδροθ, 15 δὴ οὐὈδίδοϊο ψγῃλοῖ 15 ποῖ Τγοαυθηι ἴο 6 βυτιπουηίοα. .. .. ΤΒα ψοῦκ 
5 ςοπάμιοϊοά νι 8. δἰ πιρ] 1 οἸΥ ἀπὰ ρογθρίοσυ τυ τ Πϊοἢ δῇοσγὰ ΘΥΟΤῪ δββιϑίδποα ἴο ἔποϑ6 τ ῆο 
ΤΩΔΥ͂ ὕῈ ἀἰϑβροβρά ο, θδσοτηο δοηυδιηϊοὰ τὶ} 1π6 τυάϊπηοπίδ οὗ ἴπὸ Ηοῦγονν ἴοησυα." Βυ:- 
6 ΟτΥεῖς, (0.5.} νο]. χχνὶ!. ᾿. 441. 

6. Α Ηοργον Ῥυηογ. ΤῸ πὶ οἢ ἃτὸ ρτοῆχοϑα [Π6 ορ᾿ἱπῖοπΒ οἵ ΜοΙδποίβοῃ, 
ΤΠ γ, ἀπα οἴμοῦβ, ου {μ6 ΤΠ γ, ΝΜ Οοββιυ, δπα Εϊαβίμ688 οὗ 1Π6 5ἴυαγ οὗ 
[86 Ηδρτγονν ᾿δηρθαρο. Ὀυγῆδη δπα οηάοηῃ, 1808. 121η0. 

7. Ἡοῦτον ΕἸοιηθηΐβ : ΟΥΓ 4 Ῥυδοίῖοαὶ Τηἰγοδυσίίοη το {86 Ἐοδαϊηρ' οὗ {86 
ἩθΌγον δογιρίαυγοθ. Ποηάοῃ, 1807. 8νο.. 

Βοίμ {π686 ῬυὈ]1οδίϊοηβ ἀγτο ὈΥ ἴθ ἰδ Ει. ον. Τποτηδβ Βυπκοεβθ, Ὁ, Ὁ., ΒΙβῦορ οἵ 
δα] ἸΞΡΌΓΥ : δηά, ἰοροῖποῦ τη Πὶ5 οπρτανοα Ο(ορὶο5 οἵ Ἡοῦτον Ἰοξῖοτβ δηι πογάς, ἔοττη ἐπ 
δ᾽ ΤΠ Ρ]οβὲ δῃὰ οἱοαγοβὶ ἱπέσοάυςσίίου ἴο {Π6 τοδάϊηρ οἵ ΗἩοῦτον τοϊέλομὲ Ῥοϊηἴ5, τ᾿ α1οἢ ρότθαρε 
885 ουϑὺ Ὀδοη ΡῈ] 150 6α. ἴ 

Α πον εὐϊίοη οὗ πὸ ἔψο ργϑοοάϊηρ διιϊοΐθθ, Ὠθϑί]ν ᾿σιηίθα 1η ὁπε νοΐυτη6, 1 Ζτηο. ἰδϑυθα 
ἔτοπι [86 ὈΠΙνΟΥΒΙΥ Ὠγ0 55, ΟἸαβρον, ἴῷ 1828. 

8. Εἰχίγδοίβ ἔγομι [πΠ6 Βοοῖκβ οὗ {π6Ὸ ΟἸἹὰ Τδβίαιημθηῦ; ἴο ψ Β]Οἢ ἀγα ργοῆχοα 
5ιΚοίομοβ οὗ Ηοῦτον δπὰ ΟἼμβαϊάθοο σδιαηδαν, ἴογῦ (ὴ6 1186 οὗ διυάρῃηξβ 
ἴῃ [16 ΤΠ] π᾽ γ ΒΥ οὗ ΕσΙθυγρ. [ΒΥ {6 δον. τ. ΒΕῦντον. ἘΔΙΠ ΣΕ, 
1814. 8νο. 

9. Απ ἘδβΥ [πἰγοἀδυοοηῃ ἴο {ΠῸ Κπον]θᾶρο οὗ {Π6 ΠδΌτονν Τδηραδρθ 
πὶ πουῦ 1π6 ροϊηΐ8. ΒΥ «“4π|6ὲ8 Ρ. Ὕι8ον, 0... 1818. 8νο. 

Τῆϊς ρσταταπιασ δρροαγοὰ ἱπ Νογῖβ Λπιοσῖοα ἰῃ 1818, ς ᾶνα ποῖ θθοη 806 ἴο οὐΐδιη ἃ 
εἰρῆι οΥ̓ ᾿ξ, οΥ ἴο δβοογίαϊῃ [π6 ρδδσθ γῆθσα ᾿ξ τγὰβ ρυϊηϊθα, 

10. Απ Ιηἰγοάἀυοίίζοη το ΗΘΌτονν ταῦ ; ἴῃ ὙΠΟ, {μ6 Οσπίυβ οὗ [86 
Τιληρπᾶσο 18 ἜΧρ  αἰποα ὈΥ ἃ ὩΘῪ ΠΑ 5 ΠῚΡ]6 ῥσϊποῖρὶα οὗἨ Απὶγϑίϑ, Δρρ]164 
ἰο 1π6 Πιπρτονθιμθηΐβ οὗ {πῸ Ἰαἰοϑὶ δηά τηοϑὺ πρτονθα ΛΠ] ΓΙ ΔῊ8 ; δηὰ 
ῬΑΓ Ου]ΑΥΙΥ ᾿πίθηαοά ἰο γεάπος [Π6 στο ρ] Δ γ11168 οὗὨἨ ἴμ6 ἰπῇθοίοα ραγίβ οἵ 
ΒΡΟΘΘοἢ ἴο [Π6 σοἴμσηοη ἈΠΔΙΟΡῪ οὗ {π6 ᾿δηρσαδλρο, δπα ἴο δχρίαιη [86 ρθου- 
11 ν1 6168 οὗὁἨἮ 1ῃ6 σοπβίγιοίοη ὈΥ 8551: 111 ὐϊηρ ἰὉ ἴο {πὸ ΙαἸοτὰ οὗἨ {π6 ἘΠΡΊ]8}. 
Βγ {Π6 ον. ΕὙδάογιοκ Νοόυαν, 1.1..}., Τοπάοη, 1821. 12Πη1ο. 

11. Α Ἠδθθγον ΠΙΟ ΟΠΑΓΥ ἀπᾶὰ Οταπηπιαῦ ψ]Ποὰΐ ΡΟ πίβ ; ἱοροίμοῦ ὙΠ ἢ 
ἃ Θοιῃρ]εῖβ [8ὲ οὗἩ δυο ΟΠ] 466 Ὑ οὐ ἀβ 88 ὀθοὰγ ἴῃ {86 ΟἹ ᾿δβίδιηθηΐ, δῃὰ 
ἃ Ὀτίοῦ ΒΚοίοῃ οὗ Ομ] βθ ἀσϑιαπηαγ ΒΥ “}6π|6ὲ8 ΑΝ ΒεΥ, 1.1... 1, ομάοῃ, 
1828, ϑνο. 

12. Ἐ]οπηθηΐβ οὗ Ηθῦσον ὐδιασλαῦ δηά Εἰχίσδοίβ ἔγοπι [86 Ἡ γον ΒΊΡ]8. 
ΒΥ Ῥαενιὰ ὅοοτ. ἘΠ θυγρΆ, 1884. 
1 1896 1πῸ βαπλθ δυῖποσ ρ] 5ῃ6 ἃ δὲ Εἰ υτρὶι ἴῃ 8νο. “Α ον ἴο ες. Ἠοῦτγον Ῥεη- 

(αἰοιυοῖ,," δηά ἴῃ 1828, “Α Κον ἴο ἴπε Βοοῖϑβ οὔ Ῥβαίτηβ, Ῥγονογῦβ, Επςςο] οβἰαβίθβ, ἀπά ϑοηρ 
οἵ ϑοϊοιποη ;" ἴῃ το 411} ἐπε Ἡρῦτονν τοτάς οσοιυττίης πὶ ἔποβο θΟΟΚ5 ἀγὸ ὀχρί δἰ πο, 
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ΔηΔΙ γβοα, δηὰ ἰγδοοὰ ἰο {Π6]} τοοΐβ, σον ἴῃ πὸ Ηοῦτον 1.5. ! ἢ, (τὲ ΟσοαβΙ ΟΏΔ]}Ὺ 4180 ἴῃ 
115 Κιπάγρα ἀϊδ]θοῖβ; τὴ ρτο! πη πασν ἀἰββογίδιιομβ πὰ οσορίοιϑ ᾿πάθχοβ. 

18. Νουνο]]ο σταμιμλαῖγο Ηναδαδ σαϊβϑοπηόθ, ΔθΓΆ πο 6 46 14 Ῥοποίυεδ- 
τ[οὴ Μαββογέξαμθ, οἵ ργόραγαϊοισο ἃ ᾿᾿ἐζαἀθ ἀθ Ασαθο οὐ δυΐγοβ Τ᾿ ηρΊΘΕ 
Οὐιθμΐβ] 68, 6ἢ 81χ Ἰθφοῦβ. Ῥὰγ ᾿᾿ΑΌδό “. ὺ ΝΕΚΡΙΕΕΒ. ῬατγΙβ, 184]. ϑνο. 

ΤῊ δυΐπου οὐ {115 στδιτηαῦ δβοσῖθεβ [Π6 ρσγονδι]ησ αἰ θδγεποο οὗἉ Ἰθαγηθα τηθ ἴο (ἢ 
βίυαγ οὗὁἨ ΗοΡγον, ἕο [Π6 σογρίοχ τηθίῃοαβ οὗ ἰοδολίς (πα ἰδησύδρο, τ 1 ἢ αν ΠΣ Ποτγίο 
θαθη δάορίοα, δηὰ ραγί σου τὶν ἰο {Ππ Ξγβίθτη οἵ νονγο]- ροϊπίβ ἱηνοηίοα Ὀγ ἐμ Ναβογιοβ ἴῃ 
1πΠ6 εἰρη} οὐ πΙπῃ σοπίυτγ. ΜΙ. 0 Ψοτγάϊου ἴὰ5 {πογοΐοσα δηἀρανουγσοὰ ἴο σοδίοσο ἔμ 6 
Ἡοῦτεν Ἰδιρυαρο ἴο 115 μτιπλϊεῖνο εἰπιρ] οι γ, δηά ἴο ἔλο ταῖς 16 ιν οὗ Ὁ Ὀγ δάμη; 
νοννοἶβ, ναϊ τοὐοοϊίηρσ [Π6 νον] -ροϊηΐ58. 7α ἢτδι ρατγὶ οΥ̓ Π15 στδιηπιθῦ σοηΐδίηβ, ἴῃ ἃ σοῦ- 
οἶβ6 [Ὅγπι, {Π 6 σγαπιπηδίϊ 4} γυ] 65 νὨ]Οἢ ὉΓΟ ΠΘΟΟΒΕΔΓΥ ἴον (Π6 υπάογβίδπαϊηρ οὐὗὁὨἩ Ηροῦτον : 
δηα ἴῃ 1Π6 βεοοηά ματί 6 ἀδθνθίοροβ δηά δρρ}]}165 τς ὑχγιηςὶρ]05 ἘΠ ὶσ ἢ ἀγὸ Ἰα]4 ἀοπη ἴπ πῃ 6 
ἤγβι ρμϑτί. 

14. ΤΏγοο Τταοῖβ οὐ {86 ϑδυπίαχ δηᾶὰ Ῥγοπυποιδίίοη οὗ 86 ΗδθΌΓΟν 
Τοόηρσαθ, ΜΓ} δπ ΑΡροηαϊχ, δαἀαἀτοββοα ἰο {Π6 ΠΟΌγον Ναίίοη. ΒῪ ασδην}]]θ 
ΞΒΠΑΕΡ. ]Ιοηάοῃ, 1804. 8νο. 

Μίδου νοσὺ ᾿τηρογίδηξ σὰ}]65 αηα οὐδόν οΠ5 ΓΘ σΟΠΊρΡΓΙΞοα ἴῃ ἤθε γα] Δ0]6 ἰσαςῖς ; οὗ 
ψΠϊοἢ ἃ σορ οι 8 Πα} γ515 ρροαγοά ἴῃ ἴΠ6 (τ βιϊδη ΟΌΒΟΥνΟΣ ἔὸσ {Π6 γὙϑᾶσ 1804, Ρ. 41] δ. 

δ 4, ΒΕΒΕΕΥ͂ ΘΟΠΑΜΜΑΒΒ τεοσέΐ ΑΝῸ τοϊέλοιιέ ῬΟΙΝΊΒ. 

1. Α ῬΙ]αΐη δηά Οομρ]οία (ἀσδιημλαῦ οὗ [Π6 Ἡδῦτον Γδηρυᾶρο, ιἢ δπὰ 
Ποῦ ροϊηῖ8Β. ΒγῪ Απβοὶ Βάυπυ, 1.1.0... Τομάοῃ, 1774. δ8νο. 

2. Ῥυϊποὶρῖα Ηδθγαΐοα; σοι βίηρ ἃ (ἀΤδιαμ λ[1 681} ΛΑ ΠΑ] γ 818 οὗ ὅ64 
ψ ΘΓ 868, βοϊθοιθα ἴσοια η6 ἩΘΌτον ῬΒδίτη5, ἴῃ ἡν ΒΙΟ ἢ ἀγΘ Του πᾶ ΠΘΑΓΙΥ ἃ}] 1Π 6 
ΤΆΘΙΟΔΙ ὙΟΓΑΒ 1π ΘΟΙΏΙΏΟ. [86 ΟΟΟΌΣΤΙΠρ ἴῃ ἴΠ6 ΗΘΌτονν δουρίαγοθ. Τὸ 
ὙΒΙΘΝ 18 ΡΓΘΗχρα ἃ σοποῖβα ΗΘΌΓΘΥ (ἀΥΆΠΊΠΊΑΓ, δἀδρίοα ἰο {Π6 ΑἸΔΙΥΒ18, 
Δηἀ 80 ΔΓΓΔΏΡΘΑ 88 ἴο 1Π]Πυϑταῖθ ὉΠ 6 ὈΓΙΠΟΙΡ]68 οὗ {π6 Τδησύαρσο, θοΓἢ ψΠῈ 
Δη4α πιϊβουῦ ροϊηΐ8. ΒΥ Τί Βοιη88}] Κ[ΕΥΤΟΕΤΗ], δπά Ὀ[ἀν]14} σ[0ΝΕ8]. 
Τοπάοῃ, 1817. 8νο. 

Τπ 1}}15 νΟΤῪ υοι] τοσῦκ, ἴΠ6 ϑογνιΐϊοβ δγὸ ῥυϊηίρα ἴῃ ΠοΙ]ονν Ομ αγασξοτῦξ .--- [Π6 τοοί δπὰ 
ΥΔά 04] 5686 ἅγ6 Ροϊηϊδὰ ουΈ ---- {Π056 τι}}65 ΟΥ̓ Κ͵δΙη ΠΊΔΣ 8.6 τσοίδγσοα ἰο, το δοσουπὶ ΤῸΓ 
ἴΠ6 ἔοστω οὐ βδοῖ ποζσά ---- πα ἃ 1116 γᾺ} νευβίου ἰπθπ ἘΠρΡ 5} 15. ἱπιου ρα σι ἴπο Ἡεῦτον 
Ταχι. 
“Τῇ βδυΐποῖς πᾶν υπϊἰοϊγ ῥγοἀυσοα δη ἰηϊτοάιοίίοη το πα τοδάϊηρ οἵ ἴπΠ6 Ηεῦτον 

Β10]6, οὗ ἀἰπεϊηρσυϊδιοα Θχοο!] 6ποα δηὰ τ} πΚ. Νοίμίηρ 80 σοτῃρ]οῖα οὗὨ (Π6 Κιπὰ νγὰβ δυδὺ 
μοΐοσγθ ρυΐ ἱπῖο ἴΠ6 μδῃάϑβ οὗ {π6 ἘΠ ΒῊ βομοΐαγ, ψΠο 15 ποτα ργονϊ ἀθὰ τῖτ ἃ συϊάο το Ηδ- 
ὕγοιν τοδάϊηρ που ΟΥ̓ πμἷ5 σοηβάδθηςθ, [ἴπ ἀσψαγάϊηρς πὸ ΒΙρἢ ργαῖςο ἴο νυ ιοῦ ἐπ Δυΐποῦβ 
ἢᾶνο 85 ὉΠΠη ΘΒ ΟΠ Ϊ6 οἰαῖτα, τὸ σαηηοΐῖ οτηἱξ ἴπῸ σοιητηθπάδιϊοη ἀπο (ο {Ποῖν υπαβδυτῖπςς 
ΤΩΔΏΏΘΥ : [Π61Ὁ ἸδαγΠἰἢρ 18. ΠΟΥΘΥ υ6ἃ ἴον (6 μγροβο οὗ ἀΐβρίδν, ἰὰῖ 15 ἸΏ νΔΥΊΑΌΪΥ Θπιρ ου δά 
ἴο ῥτοιηοῖθ {Ππ 5ο] ἃ ἱπηργονοιηθηΐ οὐ ἔμβοβθ Ῥϑύβοηβ 7ῇῆ0 ΤὩΔΥ σἤοοβα ἴο ἀνδ}} {ποτ 5 ]ν 65 
οὗ ἴπθ τηθᾶῃ8 ἤοσγὸ ῥγονϊ θὰ ἔου {Πποὶς σοτσγοσὶ ἱπδιγυοίΐοηυ ἴῃ ἴΠ6 Κπονϊοάσο οὗ Ηεῦτον. 
ΤΏΘΥ Πανο διγηἰδῃοα 1π6 κα ἀθηΐ ΨῚ Ἔνογν δάτη! 55:0} 0 (ΔοἾΠ1Υ ἔοτ ἢ15 ᾿πτ ἰδίου δηα ρτορτοβς 
ἴπ ἐπε ΗοΡργονν Ἰδηριιασθ. ὉΠ ποτ ἰ5 νον }παϊοϊοιὶν σοηδιγυςοα ἴῸΓ τΠ6 156 οὗ 6 ἴσο 
ἀἸθγοης οἰαϑβοβ οὗ Ηοῦγον τοδάογϑ, {πὸ Ῥυποιιεῖβ δηὰ {π6ὸ Απε-ρυποιδίε ; 10 15, ΠΟΊΨΟΥΟΙ, 
Ῥατγιου]ανν δαἀδριοα ἔον {πὸ ἰδείοσ." (ἘΠ οἸεςιῖς νιον, Νον. 1818.) 

3. Τ6 Απαϊγίϊοαὶ ῬΡαγὶ οὗ Ῥυϊποὶρία ΗΘΌταϊσα. ΒΥ ΤΠομμα8 ΚὝΕΥΤΤΟΕΤΗ, 
Ι,οπάοῃ, 1825. δὅνο. ᾿ 

ΤῊβ ρυθ]]οαδίϊοη 5 ἃ τηὰοῖ ᾿τηρτονοα ἱτπηρτϑββίοη οὗ ρατγί οὐ ἴπ6 ῥγοοοάϊησ ψοσκ, βοραγϑίε 
ἴρουὰ 1Π6 Κ,ΓΑΠΊΤΩΔΥ το ΟΥΙ Πα ἢ] δοσοτηραηϊοα Δ. “1π {18 πον οἀὐϊίῖοπ, τυ ἰσῇ οοῃ- 
ἴδῖῃ5 8 σοτῃροπάϊαιῃ ἀπά ἃ κου, ἐ6 οπέῖτο Ηρῦστον Τοχέ, οὗ τοῦ {Π6 ΑΠΔΙγ 515 '8 Ἔχ ρ]4- 
ΠΑΐΟΥΥ, 15 ρὑτϊπιθὰ Ὀγ 1186] τ Πποὺὲ τοτπατκ, πὰ 18 αἰβιγιθιοά ᾿πῖο 1ο580ῃ5, σουηρτὶ βίης 
ΘΧΔΏΡ]ο5 οἵ ποῖ! δηά νου, {π6 υὑϑᾶσὸ ΟΥ̓ βοῦν ]α Ἰοϊίοσβ δηά ροϊπίβ, τυ] ἢ ἀγα ὀχρ] δηθὰ 
ἴῃ ἴῃ σογγοβροῃάίηρ ροτγεϊοηβ οὗ πὸ Απαϊγεῖοαὶ Ῥατί. Ὑοβο βῃογί Ἰθξβοῦβ δτὰ ἴθ ]οτνοά Ὀγ 
ἃ 56]θοιίοη οὗ υρψαγὰς οὗ ἵνο υπάτοα τπνοτάβ, ἱπίοπἀθὰ τὸ {Ἀγ} τγῖβ6 1116 Ἰθασποσ τ} τη 6 
Ρτοῃιιποίαιοη ἀπά ἔοσπιβ οἵ τνογάβ ; δπὰ {πὸ γοτηδϊπίηρ μαζὶ οὗ ἴῃ σοπιροηάϊυτ ἱπα] 65 
ἴπγος νυ παἀτοὰ νϑτθθβ ἤγοτῃ ἢΠ6 Ῥβαΐπιβ αγγδηροᾶ ἴῃ οἴβββθβ, ἀπά [οστηϊῃς ἃ βουῖθβ οὐ σου- 
προίο( κυδήοςίδ. Ὑῆ βοσοη οὐ ἀπά ὶγ τοαὶ ρατγί οὗὨ πο σοῦ 19 ἃ οοτιρίεϊο δὰ νοῦν τπίπαίΐα 
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οχρ δηδίϊοι οὗ {πὸ πογὰς, νον οἷβ, δι)ὰ νϑγῖοιιβ ἔοττηβ δηὰ τηοῦ! οδίίουβ οοπίδιποὰ ἴῃ (πα 
οοπιρουάϊυπι ; ἴΠ6 ψῇῃοἷς οὗ ἴῃς ἰοχὶ 18 ἤθγὰ τοργίηἰθὰ, [Π6 βοῦν} ]θ5 ἢ ΠΟ]]ον σΠδγδςοῖοσ, δηά 
[πο ρῥΐαςοβ οὗ ἴπ6 ἀγορροά ταάϊςδ]5 βιιρρ θα ΌΥ̓ 514}} Ἰοιἴοσβ, δοσοτηρϑηϊοα ὉΥ δ ᾿Ἰτοσαὶ ᾿ηἴθσ- 
ἸλπθαγΥ νϑγβϑίοθ. ΤῸ ψγΠ0}6 ψοσῖκ τᾶν Ρὰ υδοὰ ψ ἢ ΔΠΥῪ ζτατητηασ, δηὰ νν}}] "6 ἔουπὰ ἃ 
τηοϑβὲ ν᾽ δ ]6 δϑϑιβίδηης ἴο Ἔν τῪ βιυάθηςξ οὗ {πὲ Ἡεῦγοιν Ἰαησυαρο, σῖιο πι}}} ἡπὰ ἴῃ 115 ραροβ 
{πὸ πιοδηῃϑ οἵ 581|ςἔγιηρσ ΠΙτηβ6 ἴῃ τεβροοῖ ἴο αἰπιοβῖ θυεσυ αἰ υ] Υ τ ΠΙ ἢ τῆΔῪ ΟΟΟΌΓ [0 8 
Ἰοαγποσ." (οϊβοῖῖς νίον, (Ν. 5.) νο]. χχν. ρ. 439.) 

4, Ἠυάὶπηοηίβ οὗ {[πὴ6 ΗἩΘΌΤτΟΝ Τδηρυδρο, τὶ δπᾶ σὶμουΐ ροϊηΐ8. ΒγῪ 
781168 ΝΌΒΙΕ, ἃ. Μ. ΟΘΟΙδβσον, 1832. 8νο. 

Ἐν} δὴ δῃδὶγ5815 οὐ (ἢ 15 ΟὙσαιητηδσ δοο ἴῃ 6 Ψουτη8) οὗ ΕΔυςδίίοη ἔον 70]γ, 1838. Ρῃ. 75---80. 

50 ρτοαῖ ἃ πυροῦ οὗ Ἡθῦγον (ΤΑΠΊΠΊΔΥΒ (ΠΟΠΒΙ ἀΟΥΔΌΪΥ τηοτο [Π8ῃ 
Β1Χ λμπάγεα, να Ὀ6]16ν 6,) 88 Ὀ6θη ρα ]135Π6α Ὀγ ἀϊδιϊησυϑηθα ἩΘΌτα 8 αἵ 
ἀἰβογαπῦ {ἰτλθβ, {πᾶῸ 10 18 ἀ! Βῆουϊ τἢ0 ἀθίθσιηῖπα τ ΠΙΟὮ 18 ρΡγοίθγ ὉΪνῪ το Ὀ6 
δἀορίοά. Απ δχρογίοποθα ἔαοῦ Μ0}1}} Ὀ6 1Π6 Ὀοϑὺ γυϊαθ, 'π (818 6486, ἴο {Π6 
Ηροῦτον βέυάθηξ. [Ιἢ {πΠ6 ργθοθάϊηρ ρᾶροβ, {πογοίοσθ, {Ππ056 ΟἽ]Υ ἤᾶνα ὈΘΘη 
Βρθοϊῆθα τ θοῦ αν ΒΟΙῈ6 Ρ᾿ΓΘίΘη5:0η8 0 πΠΟΙΘΘ [ῸΓ {86 1 ὉΠ} δηα 8'τη- 
ΡΙΙΟἰΥ οὗ τηϑμοά, 

ὃ δ. ΟΠΑΙΌΕΕ, ΘΕΑΜΜΑΒΒ. 

Ι. Α 5ῃογὶ Οβαϊίάθ αἀσδωτηαγ, τ βουΐ ροϊηΐβ, ἀοϑρηθα [ἴῸΡ {Π6 86 οὗ 
[Π086 Ψ0 ἈΙΓΟΔΟῪ ὑπάογθίαπά Ἡθῦγον. [ΒΥ [16 δν. “7. ῬΑΒΚΗΕΒΤΥ, 
Μ.Α.] 

ΓΗΐς 15 βυ)οϊποα ἐο ΝΜῖγ. Ῥ.᾿5Β Οτδιγπιαγ, ψῃϊοῖ 15 ργοῆχοα ἴοὸ ᾿ἰ5 Ηοῦτον Ἰοχίσοθ. Α 
Οοιπροπάϊυτῃ οὗ (πα! θα Οτατηπιαγ 15 ρίνθη ἴῃ ἴπΠ6 βεοοηὰ νοΐ π16 οὗἩ Νίαβο θ᾽ 5 Οὐστατϊημηδίϊοα 
Ἡοῦταϊοδ. 

2. . Ὁ. ΜΙΟΗΑΕΙ15 Οταχητηδίϊοα ΟΠ] άαῖοα. Οοἰπηρδ, 1771. 8νο. 

3. Απ [Ιπἰτοάδιυοσίοη ἴἰο (ἼΑ] ἄθο (ἀγα τη}Γ ἴθ ΜΒ Οἢ {πΠ6 αδηΐυβ οὗ (6 
Ἰδησιαρα 15 Θχρ αι πθα ὈΥ ἃ ΠΟῪ 8Πη4 βΒ10]6 ῬυϊηςΡ]6 οὗ Απα]γβὶβ. ΒῪ {Π6 
Ερν. ΕὙθάοσιοκ ΝΌΓΑΝ. ]οπάοῃ, 182]. 12τηο. 

4, ἘΠοιοηἰ8 οὗ [Π6 Ομα]άοα ᾿δηρσαδρα ; Ἰπέοπαρθα 88 ἃ ϑυρρ]οιπθηΐ (ο {Π|6 
Ἡροῦτον (ὙΠ ΔΓ, ΔΠ4 88 ἃ (θποῖὰ] πίγοάαοίίοη ἴο {πΠ6 Αταθδη [14] οίϑ. 
Βγ {μ6 Βοὸν. Ὗ. ΠΔΒΕΙ5, 1.1.5. Ἰοπάοῃ, 1822. 8ὅνο. 

ὅ. 1))6Ὲ ΟΠα]ἀαίβπαὶ ΒΙΌ]1οὶ ΟΥσὶπα οἱ Αποίοσι δία Οὐιοα Οοτμτηθηίδίϊο. 
ϑογίρϑιῦ Ταάονίουβ ΗΙκαξιιῦβ. [1ρ816, 1880. 4ο. 

6. Α Μδησαὶ οὗ [μ6 ΟΠ! άθε ᾿δηῆρύδρα ; σοπίαϊπῖπηρσ ἃ ΟΠ] 466 ὙΔΙΏΤΊΔΓ, 
ΟΠ ΘΗ ἔγοτῃ {86 (ἀδστωδὴ οὗ Ῥγοΐβββοσ α. Β. ΥΠΟΓ ; ἃ ΟΠ γθβίοτηί!γ, Θ0η- 
β᾽βίϊηρ οὗ β6]ϑδοίϊοῃβ τόσ [Π6 ΤΑΓρΡΌΠΙΒ, πα ᾿πο]ἀϊηρ ([Π6 ψΠ0]6 οὔ [πΠ6 Β1Ὁ- 
11ο4] Ομ] 466, υυἱτἢ Νοί68 : δῃὰ ἃ ΘΑ ΌΪΑΓΥ, δἀαρίθα ἰο {Π6 (Ἰγοβίομηδίῃυ. 
ἍΜ δὴ Αρροπαϊχ οἡ {πΠ6 ΠΕΑΌΡΙΠ]ΘΑ] ΟΠΓΔοῖο απ βίγ]56.Ύ ΒΥ ΕΠῚ88 
Εϊαα8, Μ.Α. Βοβίοῃ [Μαββδοβιββείίβ]. 1882. 8νο. 

ΤῊϊς "οδα  }}Υ ῥγὶπίθά νοϊυπλα ἰφανοβ ποίπϊηρ ἰο θῈ ἀοεοιγο ὈΥ 189 βέμάοης οὗ (μαϊάθα 
Τλιογαῖασο. Ὑπὸ ρῥίαῃ δηὰ δχρϑουκίοη οὔ ἴπ6 ψόοῦκ τπγουρῃουΐ 65 τοοοϊνοα 1π6 ΠΙρἢ σοπὶ- 
πιοπααίϊοῃ οὗ Ῥτγοΐδεβονυ ϑίυδτίῖ, οὐ Ανιάονοσ, ψῆο ΓΙΓΈΠΟΥ ΒδΥ8 : ---  ΤῊΘ ΟΥ̓ΔΙΠΊΠΑΥ 15 υτϊοῖ, 
Βυξ αυϊΐα σορίουβ ϑῃου ἢ [ῸΣ 1πΠῸ βίυπἀοπὲ ψ}ιοὸ ἴ5 τ. 0}} νογβϑὰ ἴῃ Ηδῦτενσ. [ἢ {πὸ ἰοχί, 
Ὠοΐθ65, δπὰ Ἰοχίοοῃ οὔ ἴπ6 (ἸΠπγοβίοσηδίδυ, ψν1}} ΡῈ ἔουῃά 4}} {μὲ 15 ποράξι! ἱῃ δὴ Ἰηϊτοἀποκίοη 
1ὸο ἴῃ6 ΟΠδί θα 1πηρυᾶρο. (Ρτχοῖ, ρ. ν.) 

7. σαι 468 ΒΙΡ]]ΒΟ θη πὰ ΤΑΓγρυταβοβθη ( ΒΑ] δἰ βηλ8, ΕἿΣ ἀΚαᾶ6- 
τηΐϊβοῃς Ψουθβαηρθη, ὈΘΑγ οὶ (οὕ σοι Ὦγ. (ἀθοῦρ Βοποάϊοι ΊΝΕΕ. [1μεἰρΖίρ, 
1824. Ζποῖία ἀυγοιδὰ8 σογθοββοσῖίθ Αὐῆασο. [δαοοπα δαϊίοῃ, γον βοά 
{πγουρμουΐ.1 1,εἸρΖὶρ, 1842. ὅνο. 
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ὙΜΉ16 115 5ῃδοῖ νγᾶ8 ραβδίῃσ [τουρῇ 1Π6 ργθβ88, ἃ σδηβ᾽δίίοῃ οὐ ἔπ ἰαϑί δηὰ θεϑβὶ οἀϊιίοη 
οὗ Ὧν. Υ᾽Ίποῦβ Ομαϊ δ Οτγδιμτηᾶς τγὰ8 δῃηπουηῃοοά, Ὦγν τοί. Ἡδοίκειι, οὗ Νευσίοη [Μα-- 
ΒΔ υ5561[8]. ΤῊς ἥγεέ δἀϊτίοῃ τν85 ἐγαῃβδίθα ἱηΐο Ετθποῖ ὑπᾶθγ ἐπα Ὁ] ονσίηρ {1{|6 : --- 

75, Ογδιαπηδῖγο Οδαϊάδαΐᾳυς, ἰαηΐ ροὺγ 16 ΟΠμαϊαέθη ἀ6 1ὰ Β:0]6, αὰς ΡοὺΓ 
σα] 465 ΤΒδιρσουμλῖμ), ραν α. Β. ΊΝΕΚΒ. Ττγδάαϊ ἀ6 1 Α]Ἰομδηά, ρᾶγ Αὐσ. 
ΕΆΙΕΥ. Οδηδνα οἱ Ῥαγβ, 1896. 410. 

8. Βγονὶβ [1ηρὰ8 ΟΠ] ἀαίο ταιητηδίϊοα, [ἀϊτογαΐατα, ΟΝ οϑίοσωδίϊα οατῃ 
(Ἰοββαγίο. [πῃ ἀϑυπὶ ῬΓΘΙδοιομ τα οὖ δι ]οστα ρ᾿σὶνίοΓΆΤΩ ΒΟΥ ρδι0 “0115 
Ἡδηγίουβ ΡΕΤΕΕΜΑΝΝ. Βογο]ηὶ, 1840, ϑᾳυδτα 121η0. 

9. Ομ γοβίοτηδίῃια Βα θίπῖοα δὲ Ομ] ἀαὶσδ, οατὰ ΠοΙ8 ρΊΥΔΙ πη 1018, Ε]Βίου ο15, 
{μθο]οσοἾ8, ρ]οββασῖο, οἵ Ἰθχῖοο Δ γον ῦυγαγαπι, αυ188 ᾿η ἩΘΌΓΘΟΓΌ ΠΩ ΒΟΓΙΡ 18, 
Ρδβϑὶπη Οοο ΣΙ ηΐ. Αὐοίογα Φοθδηπα Τβδοάοσο ΒΕΕΙΕΝ. Τωονδηῖ!, 1848. 
8 ἰοτῃϊ8, 8νο. 

ὃ 6. ΘΒΑΜΜΑΒ ΟΕ ΤῊΒ ΒΑΜΑΕΞΙ͂ΤΑΝ ΨΑΝΟΌΛΘΕ. 

1. Τηβυ αὐ] οη68 Πϊηριιθθ ΘΑ ΔΓΙ (886, ΟΣ 810 13511118 ἸΠΟΠ ὉΤΩΘΏ [18 ΘΓαἶὩ 
οἱ ἀϊραϑίθ, ἱπίθρυὶβ ραγδαϊρηλαίιμι [8 00}}18 16] οἱ θαβαὰ6 δαογπαῖθ. Ουΐθι8 
ϑοσράϊς ΟΠ γοβίομηδι μα ϑατλαυὶίδηδ, τααχὶηηδπὶ (ἀΘΏ6 8608 ραγίθπι οὐ βαο]θοία 
ΤΟ Ιαυόσύτῃ Ῥοηίδίθαοι Πσοσατα οαρ δ σοΙαρ]οἴθη8, ποί!8 ΟΥ̓ 1018 ΟΧ ΟΡ ]ς18 
1]]υβίγαΐα δὲ Ο]οββασῖο Ἰοουρ]οίαία, ἃ ΕΥΙάοτῖοο ὈΠΈΜΑΝΝΟ. [1ρ0818, 1887. 
ϑνο. 

Α ν6}} ἀϊσοεκίοά :ηἰγοδυσίίΐοη σομίδιη8 6 δοταηροηαίουβ δοοοιηΐ οὗ [π6 ϑδτηδγ δῃβ δηὴ 
{Ποῖν τοὶ σίου ᾿θηοίβ.Ό ΤὨ18 18 [Ὁ] οσσοα ὈὉῪ ἃ Τγεδίβο οἡ ἴπΠ6 Οσδιητηδγ οὗ ἴῃ6 ϑαπηδγιίδη 
1ῆσυᾶρο, ἰο τ ἩΙΟἢ ἀγῸ δηποχϑὰ (Π6 ῥγὶποῖραὶ ραᾶσὶ οὗ 16 ΒοΟΚ οὗὨἩ Οοηοβὶς, τοροίμοῦ τυ ἱτ 
56] οεΐ οχίτγαοίβ ἔγοτη ἴπ6 σοιηδιηἷπρ ΒοΟῖβ οὗ τἴπὸ Ῥοηίδίουοϊ,, ἃ σορίοιι Ο]οββασυ, ἀπά οχο- 
βειῖοαὶ ποῖθ8β. 11 15 ἴὴ6 πηοϑὲ οορίουβ δῃὰ σοτηρτοποηβῖνα ΟΥ̓ΆΣΤΩΤΊΔΥ οὗἩ [Π6 δαπιαγίδη 1[.,8η- 
δυασο πῇ] 18 οχίδηϊ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΤΠ. 

ἨΕΒΕΕῪΤ ΑΝῸ ΟΗΑΙΡΕΕ ΨΕΧΙΟΟΝΒ. 

ὃ 1. ΗΕΒΒΕΥ͂,, ΓΑΤΙΝ, ΑΝῸ ἘΝΟΊΙΒΗ ΓΕΧΊΟΟΝΒ τοίξῇ ΡΟΙΝΊΒ. 

1. Ἰλᾶν!ά18 Κιμοηπ Εδάϊου δ γ: δἰνθ ΠΘΌσωυμ ΒΙΒ]οσαμ 1,Ἔχίθοῃ. 
Τοχία ἄδηυο τϑοορηϊίο, Ἰποτραποῦομῃθ ἀἰϊβεϊποίο, ΒΙὈ]ΟΓ τη 1οοῖ5 δὰ οαριίυτα 
οἵ γϑύβιαπη ΠΟΘ Π,, εὖ ΕΔΌΡΙΠοΙΌτα δα ἰγδοίδίιπι οὐ ῬΔΟΊ ΠΓΌση Εἰ} πὶ 
ϑοσυγαία οἰΐαῦ8, ΕἼ185 Του} δααἰζΑ ΠῚ Θ 018 ὉΠΟΟΓΙΙΠὶ ΒΙρηο0 Βαρδσγαῖβ, νσ 8 
Ἰδοῦ ]οπῖθυ8 Δα αι18, νοοὶθυ8 ΑΥ̓ΔΡΙΟΙΒ οἵ ἘΟΠλΔΠ1Β ἴῃ σ ΘΠ ἤδη βου ρίΓαμι 
τοδί δ, ἀθηίαυθ ρ]οββαγῖο δι τ ΔΈ] ΘΟΓ τα Υ ΘΟ θυ] οσυτα δα]οοῖο, οἀϊάογαπὶ 
Ἐὶ 5. ΠΕΒΒΕΟΗΤ, οὐ 9ο. Η. Ε. ΒΙΈΒΕΝΤΗΑΙ. ΑΥΒ 1. Βογο τηὶ, 1887. 4ϊο. 

2. ὁ οδηη]8 ΒΌΧΤΟΒΕΙ 1μοχίοοη Ἡδργαϊσυμι οἵ ΟΠαϊαΐσαση. ΒΒ δβίϊοῳ, 
1684, 164δ, 1676, 1720, οΣ 1786. ὅνο. Ιαδβρυδ, 1824. 8νο. 

3. Φοδηη18 ΒΌΧΤΟΕΕῚΙΙ μοσχίοου ΟἸΠα]ἀδίουμ), ΤΑ] ἀϊουτῃ οἱ ἘΔΡΡΙ ἰού. 
Β481166, 1689. [Ὁ]10. 

4, Ῥοίτὶ αἀυλεινι [οχϊσοη Ἠδογαϊοῦτη οἱ Οαϊάφο-Β᾽ Β]:ουνα. ῬΡΆΓΊῚ8115, 
1746. 23, γο]β. 4ϊ1ο. 

ὅ. ΟἸτΙβιϊδηὶ ΘΤΌσΚαι ΟἸαν!β Γηρα βδηοίθ Υ οἴουβ Τοβίδιμθπίὶ. Φ6ηῶ, 
1789, 1748, 1768. (θοδὲ 6εἀ11.) 8νο. 

6. Ιμοχίθοῃ δ Οομπιπιθπίαγιιιϑ ϑοσπιοπὶβ Ἡθθχαϊοὶ οἱ ΟΠ δ δἱοὶ, ροβὲ ὦ). 
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Οοοοοίυμα οὐ 4. Η. Μαΐυπι, Ἰοηρὰ αἀπδῖὰ δηΐθῃμδο ΟΟΥΤ ΟΣ οὗ ΘΙ Πἀδί8 
βα!άϊ οι. ΟἸ. Ετιοά. δοησιΖ. Τλρβῖς, 1777. 2 νο]β. 8νο. 

(οοοοῖυ5᾽.5 Ηοῦτον δη Ομδὶ θα Πιι οι ομΑΥΥ γγ88 νΟΥῪ ἐσ ὮΥ αδίθοσηθα ἴῃ ἴπ6 ἴοστηοσ ρασί 
οὗ πα Ἰαβὲ οοπέυγγ. Ὦγ, 5 ἢ }}Ζ, ἴῃ Ῥγοραγίησς Πὶ5 δαϊτίου ἔογ {Π6 ργϑββ8, οὐχ! θα 4}} {π6 
βΒιρογβυοιβ Πίος δηὰ Οογηδὴ σψογάβ; βηᾶ, ἴπ ἀοίοττηϊηϊηρ {ΠῸ βισηϊβοδίίοι οὐ οας Η6- 
τον νψογά, ῥσονϊουβὶῦ σοηδβυ! ρα [π6 δηυϊναϊοπε ἴογπὶ ἴῃ {πΠ6 Αταρὶς δηᾶ οἵμονς Οτιθηΐδὶ 
Ἰδηβυάαροβ. Ηθ αἶβ80 τεβίοσϑὶ ἴο {ποὶγ για Ὁ] 6665 βονθγαὶ βοδαϊζοσοα γοοῖβ, ἰορϑῖπογ ἢ (Πποὶν 
ἀογιναῖίνοβ. ΤΊ ψουῖὶς 15 ΠΘΘΕΥ δηα σογγθοῖὶΥ ῥσϊηϊθα ; δά ΤηΔΥ͂ το] θη) 6 οδίδἰποά αἱ 
ἃ ΓΟΔΒΟΠΔΌΪΘ Ρῥσυΐοο. 

7. Ἰιοχίοομ Ἡθργαίουμ οἱ ΟΠ] 46ο- ΒΙ Ὀ]σαπι, οΥα]π 6 ΔΙ ρα θῖῖοο ἔδτα ρῥτὶ- 
τηϊσοηϊα αυδηὶ ἀογῖ γαίδ Ὗ οἴογβ Τ᾽ ϑβίδτλθηι Ηθῦγαϊοδ οἱ Ομ] δΐοα, οἱ 1, ΔΕ] πὰ8 
δογυτηἄθπι Ἱπίουργοίδιϊομθθ οχ ΟΠ ηη18 ΒΟΧΙΟΓΗ͂Ι δ]ϊοσυσηαθ ογυα [1581- 
ΤΔΟΓ μα ὙΊΓΟΓᾺΠῚ ΟΡΟΓΙ 18 Θχοογρίδϑ, Οσ θ6η8. Π1σϑβϑὶΐ, τυ 84 6 δυχὶῦ 
δίαπθ 1]υδίταν! οβορυ8β ΜΟΝΤΑΙ ΤΌΣ, Βοταδ ἴῃ ΟΟ]]θρῖο (ἀθστηδηΐοο Οοηίτο- 
ψουβίδγατα ΕἾΔ61 οἱ Ἡθῦγεο Γηρα Ῥγοΐδββοσ. Βοιηδθ, 1789, 4 ἰομηΐθ, ϑγο. 

8. ΦοΒΆΠη18 ΒΙΜΟΝΙΒ δχίοοη Μδηυδ]α ΗθὈγαϊοασα οἱ (μα ἀδίσαπη οὐ ΐῃθ 
οἰγιλοϊορίςοο ἀϊραβίαπι : ροβῦ ὁ. (οϊμοῖγ. ἘΠΟΒΒΟΓΠΙΙ ουγᾺ8 ἄθηυο ΓΘοθηβυϊῦ, 
διμθηδανῖί, δυχὶῦ Ὠσ, αθο. Βοη. ΥΊΝΕΕ. ἘΔΙΠο αὐᾶγίᾳ. 1 ρ5ῖ8, 1826. 8νο. 

Ὧν. ὙΊ πον 85 50 βΎΊΘΘΙΟΥ δἰίοσεά, σοτγεοϊθα, δπά ἱτηρτονθα {Π15 1 οεχίοοῃ, ἐπὶ 1ἴ τὺ Ὀ6 
τορδγαἀοα 845 ἃ ποὺν ΨΟΓΚ, ταῖμον μ8η 85 8 πον οὐϊτίοη οὗ δι πποΠ15᾽5 Ηορτον 1 οχίσοη. Ὦγ. 
ὟΝ. μδ8 μαϊά στοαὶ δἰοπίίοη ἴο {πΠ6 Ὄχρ᾽δηδίϊοη οὗ {πὸ ῬγΘρΟβ ΟΠ 8. 

9. Το 53: .4116Υ ΗΘΌτον δηᾶ (Π4] 46 1,οχίσοη οὗ ῬΧΟίδβθου ϑ᾽τη 18, ἰδ 8- 
Ἰαίθα δηᾶ ᾿πρτονϑαᾶ ἔγοτῃ δ18 βθοοῃᾶ δαϊοη (ΡῈ ] 1864 αἱ ΗΔ4]16 ἴῃ 1766). 
Βγ Ομδυῖθβ ΈΆθεα, Μ.Α. 1 ομάοῃ, 1882. 12πη)0. 

10. ῬμΠΡΡ. Ὁ]γῖο. ΜΌΒΕΕ μοχίοου Μδηυλ]ο Ἡδογαίουπι οὐ ΟΠ] ἀβισαπ), 
ἴῃ 40 οπγηηΐυτῃ Τοχίὰβ 5δοσὶ Υὶ οἱ. Τϑϑί. νοοδθυϊοσαμη ἩδΌτγαϊοογαπι οἵ ΟΠ8]- 
ἀδϊοογι βισηϊβοαίϊο Ἔχ] ]οαῦαγ, οαπὶ Τη6166 [Δ 010 οΟρΙοβἰβϑηο. Ῥγϑέιλίυβ 
«ϑὲ Ὁ. ἀοὕοῦ ΟΠ γιβέίδη ΘΤΟΒΕ. [{{]1π|8, 179ὅ. 8νο. 

11. Φοδπηῖβ ὈΙΝΡΟΒΚΕῚΙ Νοναμὰ 1, οχίοου Τἡηρυ ΗδΟΓαὶςο- ΟΠ δ] ἀδίς. 
Ιλρβι, 1802. 2. νοἱβ. 8νο. 

12. Τιοχίοουη Ηουσαϊουσα οὐ ΟΠαϊἀεαϊοαση Μίαπυλϊθ 'πῃ (ὐοαϊοθιη βδογαπ 
Μοίοτῖβ Τοβίδιηθηϊι, ουγᾷ ΕἸΥΘΓΔΙΑῚ ΒΟΗΕΙΡΌΙΙ οὐ 9 οδπη8Β ΟΕΟΕΝΕΎΤΟΕΡ. 
Ταράππηϊὶ Βαίΐανογυμ, 1806ὅ--10. 2. νοΐβ. ὅνο. 

18. Α Ἠοῦτγονν, 1,ὐϊη, δηα ΕἸ ρΊ 80) ΤΙ ΟἸ]ΟΠΑΓΥ ; σοηΐδί πηρ, 1. Α11 186 
Ἡδοῦγον δα ΒΔ] 466 γογὰβ υϑϑᾶ ἴῃ 1ῃ6 ΟΙα Τοβίαιηθηϊ, ἱποϊαἀϊηρ (Π6 ΡΓΟΡΘΓ 
ΠΒΙΉΘ8, ΔΙΓΔΏρΡΟα ὉΠΑΘΙ ΟΠ6 ΔΙρμαθϑῦ, νὴ {Π6 ἀογιναίνοβ γοίογγοα ἴο 1Π6]Γ 
ῬΓΌΡΟΓ τοοΐβ, δῃά {ῃ6 βιρῃϊβοδίίοη ἴῃ 1, απὰ ἘρΊ] 8}, δοοογάϊηρ [ο {π6 
Ὀαδύ δα Ποῦ 168. 2. Τὴ 6 ΡΣΙΠΟΙΡΑΙ ΟΓαβ ἴῃ {Π6 [Δἴ ἀπᾶ ἘΠ ΡΊ 5} ἸΔηρ Δ ρ)68, 
ὙΠῸ τὰοβο ΠΟ ἢ ΘΟΥΓΘΒΡΟΒα ἴο ποῖ ἴῃ Ηθῦτονν. ΒΥ ΦΌ5Β6ρἢ ϑδιημοὶ (.. Ἐὶ 
ἘΆΕΥ. Ιοπάοῃ, 1816. 2. τοΐΪβ. ϑὅνο. ; 

Α θοοκ οὔ ταογο ργοπλῖβο ἔπη Ῥογίογτημδμοθ, ἀπ πον ΘΠΕΙΓοΪν βυρογβοάθα ὈῪ τῃ 8 νδ] 040] 
Ι,οχίοοιβ οὗἩ ΟΘεδβθηίΐιιβ, δηὰ οἵ Πο βου, τυ] ἢ ἀγὸ ποιοοα Ὀοΐον. 

14, Ἐ. Ἐ. Ο. ΒΟΒΕΝΜυΠΕΒΙ ΝΟΟΑΡυ]ΑτΊ τη Υ οἴοσ8 Τοβίδιηθηι ΗθΌγο- 
Ομαϊάαίοσαμ!. Ηαΐδ ([λὈταγᾶ Οτρμδηοίσορ 61), 1822. 8νο. 

1ὅδ. Α Ἡρῦγον 1οχίσοη ἴο {π6 Βοοῖβ οὗ [πὸ ΟἹά Ταοβίαμαθηΐ ; Ἱπο] πα ϊηρ; 
[πΠ6 δορτάρῃῖοαὶ Ναῖηθ8 δηὰ ΟΠα]ἀδὶς Ὑ͵οσβ ἴῃ Ῥδηΐοὶ, Εσγα, ἅς. Βγ Ὁ. 
ὙΠΠ6Ιπὶ (ἀοβθπΐαβ, Π)οοίοῦ δπα Ῥγοΐθββου οἵ ὙΠΘΟ]ΟΡῪ δ ἴΠ6 {Ππ᾿ ΓΒ Υ οὗ 
ΗΔ]18. ἸὙταμβϊαίθα ἔγομι [86 (ἀογπηδῃ ὈΥ ΟἸτἰβίορμοσ [ζΕῪο, ΤΘΔοΠοΣ οἵὗἩ Ηδ- 
ὈΓΘΟ δπᾶ (ἀθστηδῃ ἴῃ {π6 {ΠΠ͵ΙΥΘΥΒΙΓΥ οὗἩἨ ΟΔΙ τ ᾶρθ. Οδμ τ αρθ, αὐ (86 
Ὀπίνοσβιγ Ῥγαββ, 1828ὅ--28. [Ιῃ ἔννο νο]8. ΓΟΥ Δ] 4ϊ0. 

ΤῊθ νοΥῪ ᾿οδυ ΠΥ ρῥγιπίθα σοσὶς 18 ἃ ἰσαπϑϊδίίου οὐ [6 ἢγβε οαϊιΐοπ οὐ Ῥτγοίθεβοσ 
Οὐοβθη 885 Ηρρτεν δπὰ σογμδη 1 χίσοη ΠΟ ὰ5 ΡῸ 15 η6ὰ δὲ 1,οἰρΖῖς, ἰπῃ 1810--12, 
'π ἔσο τῃϊοῖκ οοἴανο νο]ιπγθβ, ΔΙ ΡΠ ΌΘ ΕΟ} δγγαηρσοα. 

16. συ]ίοί ταὶ ΟἜΒΕΝΙ ΤΠοβδαγυβ Ρἢ]]Ο]ορίοο- ΟΥ ἴσαβ Τηρας ΗΘ τα οἵ 
Ομαϊάςα Ὑ᾽ οἴου!β Τβϑίδιηθηΐϊ, ἘΜ ΙΌο Δ᾽ ἴθσα βοουπμάυτη γαϊοθβ ἀϊροβία, ΡΥΪΟσ 6 

ι 



240 ϑαοτοα λιϊοίοσψ. [᾿Ῥᾶγ}11, ΟΒΟΙΨ. 

(ὐδγτηδηϊοῶ Ἰοηρα δ ΟΓ δὲ διηθηδαίίου. [Γἡρδία, 1827--42, 8. ἰοπηΐ8. 4{ο. ; 
ΑΪΒ50 ΟἹ ἰᾶγρθ ΡδΡ6Γ ἴῃ [0]10. 

Ῥχγοΐδβδου σσθβθηῖ8, ΔΙ͂ΟΣ τη] ρ ΡΓΟρΑσ δι! ΟΏ 5, ῸΓ βθνοσαὶ ὑθδγβ, ἴον ἃ [1}} δῃὰ σοιηρ]οῖο 
ὙὨοβδουγαυβ οὗ τπ6 Ηοῦγον Τδηρυάαρο, ἴῃ Ηοῦτενν δηά 1,δεϊη, ργϊητοα {Π6 ἢγδὲ ρογείϊοῃ οὗ ἷἴ 
50 ΟΠ βἴποθ 88 ἴΠ6 Ὑδᾶγ 1827; θαυΐ ρτοσοοάρα 0 ἔμγι μοῦ τ (ἢ18 τοσκ. Βα ἴῃ τΠ6 τροδῃ 
ἐἶπια 6 Ὀτουρμξ ουΐ ἵττο τηδηυαὶ οἀϊο5 ἰῃ Οογηιδη δπὰ ορτον. Τα [Ὁ] ονσῖπρ ἀτὸ ἀπὸ 
Ἰοβάϊηρ ομαγδοίογιϑεῖος ΟὐὗἁὨ {Π|1|5. ΤΠ οβδιτιϑ : --- 1.) Βοίηρ ἱπιθπήοα ἴογ βοθο]αγβ, δὰ ποῖ [ΤΣ 
"ορσίπηογβ, (ἢ τοτῖκ 15 σγδηροά ᾿ῃ οἰγτηο  ορσα] ογάοσ, ψ ἢ}1]6 1116 Μδηι815 ἀγτὸ ἴῃ αἱρμδροῖ- 
ἰἴ684] ογάοσ, (2.) ΑΧ1} εὸ ὑγόροῦ ἤϑτῆθβ ἃγὸ ἱποϊιαθά δηὰ "]υβίγαῖϊθα, (8.) ἴῃ αμυοίζϊῃρ 
Ῥδββαρα ἴῃ σοὶ αὶ τγογά ἰβ ἔοιιπα, πῃ ψοηογαὶ αἱ δυο Ῥαββαμοβ ἃγ6 αΊνΘη, 11}1655 ΠοΓΟ ἴπὸ 
ΠΌΤΩΒΕΓ 18 στοδῖ, δηὰ {Π6 οἰζαίϊοη οὗ πδ6πὶ ννου]ὰ ὃ6 υπἱτηρογίδηϊ. (4.) ϑΏθη {Ἰ6 δυίοῦ 
αἰ τβ ἔγοιῃ {116 γϑοοῖνϑα ορ᾽ ΠΙ ΟΠ 8, ΟΥ βοιηθίϊ 68 ἔγογῃ ἢἰτηκο δ, [ἢ 6 γραβοἢ 8. 8Γ6 ρίνϑῃ δ ᾿θῃρίῃ, 
ἴῃ ογάθγ ἴο ἀνοϊὰ {π6 οἤαγρο οὗ γαβϑῆῃθββ. (5.) ἴπ {πὸ οἰϊδίϊοη οἵ δ ςπουιῖ65, γοίθγοποθ 18 
ΤΏΟΣΕ ἔγουθπε)Υ Παὰ ἰο ἴπΠπ6 ο]άοτ ἱπίογρτοίοι5, ἀπ δυο ΠΟΓΘ, 85 τ οἢ 85 ρΟβ51:0]6, ἴο Π 6 
ὉΠ Εἰ πηαῖθ δουγοθθ. (Απάονογ Β10}1ς4] ΕΒ ροβίίοτγ, νο]. ἱ. Ρ. 188.) Τα ᾿Υροργδρῇῃῖολὶ οχο- 
εὐϊίοη οὗ [Π6 οορὶθ8 οὐ (Ποῖ [0]10 ρϑρϑὺ 15 υθσῪ δι), 

17. Ἰιοχίοοῃ απυλ]α Ηδθγαϊουμ οὐ Ομαϊἀαϊσατῃ ἱπ  οίου 8 Τοβίδτ)θητμὶ 
1ἰῦτοβ. Τυδυϊηὰ οἰ θοσγανὶῦ, πα] βαιι6 τηοα 8 τοίσδοίανι οἵ δυχὶῦ αα}}. (Ε8Ὲ- 
νιῦ8. [1ρ815, 1888, 8γο. 
ΤῊ {π|γτὰ οὐϊίοη οὗὨἨ Οφβοηὶ 35 ΗοΡτοῖν δπα Οογιηδῃ 1] οχίσοη ἰ5 ἔπο Ραεὶ5 οὗἩἨ [15 τ οτκ, 

νῃο 85 ὉΠ στόλον οη]αγροά δηα ἱπηρτονοα. [1 ἰ5 ἔοσιποά ὕροι ἴδ μ͵δη οὗ ἴῃς ΤΠο- 
5ΔΌΓυΒ ἀρεου δα ἴῃ Νο. 16. 

18. Α Ἡροῦτγον δηὰ ΕΠ ρΡ] Βἢ Τοχίοοη οὗ (μα ΟἸἹα Ταβίδπιθηΐ, Ἰπο]υαϊπρ {Π6 
ΒΙΒΙ1οΑΙ ΟἸα]466. Τταηϑίαιθα ἔγοτῃ 186 ΤΠιδεῃ οὐ Ὑ ΠΙΙαπι Οἰδβθηΐαβ. Βγ 
Ἑάδιναγά ΌΒΙΝΒΟΝ, Ὁ. Ὁ. Βοβίοῃ [Μαββδομιββεί51, 1886. Α πον δαϊίοη, 
Νοῦν ΥοΥκ δπὰ 1 οπάοῃ, 1844. 8νο. 

Α ἔα ΠΥ οχϑουϊοα ἰγδῃβδίϊοη οὐἁὨ 186 ργεσοθάϊῃς σοσῖὶς, τ ἢ ἴμ6 σοτγοοϊίοη οὗὨ ἰῃ6 οο- 
ςΔϑὶ 8] ούγογβ, τῇ ὨΙσἢ ἀγὸ ᾿ποϊἀθη8] ονθη ἴο {πο τηοϑβῖ ἰδρουγοά οὗὁὨ Ὠυπηδη ργοάυςειοηβ. ΤΊο 
πον οὐϊείοη ΡΟ] βμθα ἴῃ 1844 15 τους οηϊαγσοα, τι δά! οπβ ῬαΓΕ ἤαγηβῃο Ὀγ (Π6 
ΔΌΪΠοΥ ἴῃ Μδ., ἰο Ῥτοΐθεθου Πολθίηβου Ὁ. ἴ)γ, Οὐ ὀβθηλι5 Πἰτηβοὶ δ, ἀπά ρατν σοπάσηβοα ἔγουα, 
ἢΐ5 Ἰαγζος ΤἼΘΒΔΌΓΙΙ8. 

19. (ἀοβθηϊ 85 Ηθῦτον δηᾶ ΟΠ] ἄθθ Τοχίοοη ἰο (86 ΟἹ Τοϑίδιηθηΐ ἐγ 8- 
Ἰαϊθα, πιῇ Δαἀάιτ] ἢ 8 δα σογγθοί θη, ἴσο τΠ6 Αὐποῦ Β Τ θϑαυγβ δᾶ 
Οὗ6᾽ ΒΟΌΓΟΘΒ, ὈΥ ϑαιλθοὶ ῬυΙάοδυχ ΤΈΕΒΘΟΕΙ,. ΕΒ. Τοηάοῃ, 1846. ροβί αυδΓῖο. 

ΤῊΪ5. οὐἀϊίοη οὗἩ Οὐδοη 85 Ηοῦγενν [οχίσοη 15 ἐγαηβαϊο ἔγοπι ἢ15 Μδηυδὶ Ἡδοῦτεν 
Τιοχίσοπ, οχοουῖοα τ ἢ της οᾶγο δπα αἰϊοπίίοη. Μόοτο, πούγανοσ, ἢ8ς Ὀδθο ἀοηο [τἰδη 
ΤΠ ΓΕ ρινιηρ 8 (1 ἘΠ [Ὁ] ἐγαπδ] τίου οὐ [Π6 οτὶρίπαὶ. 10 {||ὸ ῥῃ]]οΙορς8] ἀδρασίπιθπε, {116 
Ιατρο ΤὨρβαυγυϑ (Νο. 16. Ρ. 239.) οἱ Οοϑβοηϊιβ πᾶ8 θθθη σοιϊηρδγρα {πγουρδοιῖ; δπὰ ἴῃ 6 
τοαυ δα σογγθοίϊοπβ 8η64 δα Ἰοὴς πᾶν Ὀθθ ᾿μβοτίθα, Τα ΠΟ] μᾶ5 αἶϑοὸ ὕθθη Ἴοοτηραγεοά 
τὶ ἢ Ῥυοίδβεοσ 1,665 Ηθῦτον δπὰ Ἐηρ] 8} 1,οχίοοη (Νο. 28. ἡ. 24]. ἑπτὰ). Τὐτίμοτ, υ56 
[89 Ὀ6θὴ πηδᾶο οὔ {ΠπῸ “ Μοπυτηθηία Ῥ]ναηϊοῖα," Ρυ] 5 θὰ Ὀζγ Οοβοπΐυβ, β βθαλοηο]Υ ἴο 
Ὠἰβι]οχίοοη : δηὰ ἐἰὸ δά ἀϊεἰοηβ, ἔα γη ἰβῃθαὰ ἴῃ σηδηυβοσιρ ὈΥ 1)ὴ1. Ο. το Ῥγοῦ Ποβίπβοη ἴον 
Ηὶβ 1, χίοοη, ἢᾶνα Ὀθοη ἰηίγοάιυςοα ἱπῖο {Ππεἷγ γοϑροοῖϊδνο μαοθβ. ΑἹὶ 656 δα ἀϊτοης ἀγα 

, ἀἰξεϊησυϊδηοά ἤτοι ἐπα οτὶ σίηα], ΌὈΥ ὑθοὶηρ Ῥγιηιοά Ὀοῖνγθθη ὑγδοκοῖβ: δηὰ (γουρπουΐξ {Π6 
νοῦ, ἴΠ6 ἰταπδ᾽δίοσ δηὰ οἀϊον Μτγ. Ττορο}]65 μα8 σαγο ἢ ]ν συδτγάθα {ΠῸ τοδᾶοσ ἀραΐπεὶ [Π6 
Ὡροϊορίδῃ βοπεϊτηθηῖβ οΟὗἩἨ Οοβοπῖυ8. [6 τΥρορταρβῖοαὶ ἐχοοιίοη οὗ {Π|5. Ψψοτκ 18 ΨΟΥΥῪ 
Ροαυ 1) απ δοουγδίο. | 

20. Αἕ Ηεῦτον δπὰ ἘπρΊ 5} Τοχίοοη ἰο {μ6 ΟἹὰ ᾿Γδϑίαπηδπί, ἱποϊαδίπρ {116 
ΒΙΒΙΪοαΙ ΟΒδΙ4θο, ἔγοῃ τ[Πη6 (ἀθστπδη οτκ8 οἵ Ῥχγοῖ. 7. (ἀὐδβοηῖϊαβ. 9. Ὑ 
9οβίδῃ. Ὑ. (1888, ΑΜ. Απάονον [Μαβββοβυββοίί5}, 1824, τόγὰ] 8νο. 
Ι,οπάοῃ, 1827. ϑὅγο. ϑοοοπα οἀϊίοη, 1892. 8νο. 

ΤΗο ἔγχος Τοημάοη σορτῖπὶ γα οὐϊέοαὰ Ὀγ ἴπ6 ἴον. 1,δηςοῖϊοὶ ὅπαγρο, Μ. Α., σο οὐρὰ 
[86 τοίθσομοοθβ ἴο σοῦ, ϑιυαγιβ ΟΥ̓απησηαγ, ἰὴ ΟΥΟΥ ἴο σόπαοσ 11 τηονῈ σΟΏΘΓΑΙΥ τι56[ι]. 
ἘΘτγίπου, ἴο ἰβοσγα ρτοαῖου οογγοσΐποβο, {πὸ Ἡοῦτονν ψογὰβ οσο ῥυϊϊθα ἔγοτα τὰ βοοοηά 
οὐϊίοη οὗ Οαβοηίυ 55 “ Νειιθ5 Ἡουταϊςοος Ηδησνοτίογθιτςοῃ,᾽" τ Ιςἢ δρροαγοὰ αἱ 1 ,οἰρϑβὶς, 
ἴῃ 1895. Τμο βοςομᾶ 1] οπάοῃ οάϊξϊοη τῦᾶ8 βιιροσιϊοπαοά ὈΥ [8 ἤν. Ὧν. Ἡδφιάογβοι. 
ΒοΙἢ τερυῖηῖβ ΑΓΘ ὙΘΥΥ ΠΟΑΙῪ δχοοιζοα. 

21. Α Μαπυλὶ Ηθῦτον δπὰ Τρ] 8} Τ,6χίοομ, ἱποϊυάίηρ {86 ΒΙΡ]1οΑ] 
ΟΠ] άθο, αὐτί άσρα, νὰ ἢ {16 Ἰαίαβὺ Ἱπιρτουϑιηθηίβ ἔγομῃ ἴπ6 Ὑ οτκ8 οὗ Ῥτο- ᾿ 
ἔθββου ὙΥ. (ἀδβθηΐαβ, Δη4 ἀεβίσηθα ραν ουϊανῖγ [Ὁ (π6 [788 οὗἨ διυάοηίβ. 
ΒΥ “οβία!ι Ὑ. (1885, Α.Μ. Απάογογ [Μαββδομυββοί(8], 1828, ϑνο. ϑϑοομά 



δαοοί. 1. ὃ 1.] Ποῦτγοιο απὰ (λαζάφε 7,6 χϊσοΉ8. 24] 

Ἑαϊοη, του ϊβοα δηᾶα θηϊαγροά, Νὸνν Ηλνθη, 1882. ϑνο. θργϊηίθα δἱ 
Τωομάοῃ, 1838. ϑ8νο. 

ΓΗΒ τοδῆ8] Τοχίσου 5 ἱπιοηάδοά ἰο οταῦγδοθ, ἴἢ ἃ οοπαάρηξςξοα ἔοσπι, 4} (π6 γεξεΣ οὗ 
ΟοβθηΣυ8᾽8 ἰάῦρονς Ἡθῦτον δὰ ΕΠ ἢ 1 ,οχίοοη. [Ιζ ᾿ς βρϑοίδ! νυ ἀσβίσηοα ἴον τὴς υδ6 οὗὨ 

διμἀθηῖβ ἴῃ ἐπα Ὠἰσθου βοῃοοὶς δηὰ Το] ]αζ65, δηὰ [ὉΓ 4]}} ἰῃ 1πΠ6 ταδί είαροβ οὗὨ πον βιυάγ. 
Τῆς βοοοῃὰ φαἀϊτοη τγα8 ὙΟΥΥ͂ ΘΒΓΘΙΌΪΥ γον βθὰ δπὰ οογγοςοϊοα ἐπουρῃουῖ, ἀπὰ τῆς ἀοβηϊιϊος5 
οὗὨ ἸΏΔΩΥ ψογάβ σγογα ΣΠΊΡτΟΥΘα, 

22, Τιδχίοοη δηλ) Ηδθγαϊσα οἱ ΟΠ] ἀαϊουτῃ, ἴῃ αὰο οπγηΐδ ΠΓΟΓΌΣΩ 
γοείοσιϑ Τοβίδιθηῇ γοσδθυα δα ογαϊ ποῖ ΔΙΡμροουμη αἰἱροβία, Ὡθοπμοη 
Τλησας ϑαποίθ ἰἀϊοτμαΐα οχρ δηδηΐαγ, ἰαπάθη Ἰοθα Β8οΥ] τοχίμβ αἱ ΟΣ] 1 ογα 
56Π01118 86 ὈΤΟΥῚθυ.8 ΟΟΙΩΙΩΘΠ ΑΓΒ 115 ὙΠ 1, οὐτὰ ᾿πάϊ66 ἰδ πο νόοσᾶθι- 
Ἰοσαπι. Αποίοτγο 4. Β. ἅμα ΒῈ. Βα 10 αἰΐθγα τυ] Ἴβαιθ πιο 8 οπιθπάδίβ, 
ϑυςσία, δία Ἰοσυρ]οἰβδμλα. ῬΑΓ 8118. 1848, 8νο. 

ΤΏ τϑὲ οἀϊιίοη οὗ ἐπὶ [δ χίσοη, Ὑ μϊοὶν τσαᾶ8 σΟσῪ οοηςΐβο, νγῶβ ΡῈ ἢ 15 Προ ἀ ἴῃ 1890 : 5ΐπς6 
παῖ τς Ῥχγοίδεθου ΟἸαδίγα ᾿[ιὰ5 ἀθνοϊθα πλιὰ ἀἰτηθ δηὰ Ἰάθοιγ ἴο ἴπ6 ἱτπηρσζονοσηθμὶ οὗ ἢι15 
τνοῦκ. Ηδ δα58 ταίζθῃ ἰπὸ ἰαῖο τ. Οθβθηϊυβ᾽5 Ἰοχίοῃ ἴοσ ἰμ6 ὕὉ3515 οὗἉ Ὠϊς σοτηρ]αιίοη, Ὀυΐ 
νου βοσν οἷν Ὁ] ονίηρ {πὶ ἀϊδησι κι οα ἩΌταὶβὶ, δηᾶ 65 δά θὰ πηδηγ οτὶρσίμαὶ δτιϊ- 
οἷο5 οὗ 8 ὁοσῃ. Τα Ομαϊάθε νογὰβ ἄγ ἑβγονῃ ἰηῖο ἃ βεραγαῖο ἰΪθχσϊσοη πα νοϊυπιο ἰδ 
θαι }}}γ ῥυϊηιοά, 

28. Τιοχίοοη Ἡθρσθο- ΟΒαϊἀαϊουμα, 'ὰ 40 ΟἸμηθ8 γόςο8 Ηθῦγῶς οὐ (4]- 
ἄδ Τληραθ, αὰ8 ἰπ Ν᾽ οίογ8 Τοϑίδιμθητ Π1Ὀγ18 ὁοουγγυηί, Θχ Σ θθηΐαγ, δα- 
16ο[18 αίχαθ ρϑηυΐπῖβ βρη βο Δ οὨθὺ8 1,6] 8. Ασουταπίθ ΟἿ. ΕΕΙΝΕΟΘΟΙΟ. 
Τίογατα οδαϊΐαμη, δπχοηἀδίστῃ, δυοίαπη ΡΘΓ “΄. ΕἾ. ΒΕΗΚΟΡΕ, ἄθῆμο θα}, 
διιοπαανίΐ, δυχὶ, δἴααθ ἴῃ ογάϊπομι τοάθρι ΔΙρμβαροῦουτ, ἃ. ῬᾺ. 1,.. βάσεξε-. 
ὝΕΙΝ, Ηδηπονογο, 1828. ὅνο. 

924, Τιοχίοσοη Μίδηυδίὶα Ηδθγαϊοο- διϊυση οἱ ΟἸμδ ἀφ ο- ΒΙΒ]] οὐ : δυούοτθ 
“. Ε΄ ΒΤΑΡΙΕΒ. [δηαῖϑηαι), 1881. ὅνο. . 

φὅ, Τιαχίοοη Ηδρταΐουμα οἱ ΟΒαϊδαίουμα ἴῃ Τλῦθτοα Ψ οοσ8 Τδβίδιηθηβὶ, 
ογάϊηθ δἰγιμοϊορίοο οοπιροβίταῃ. ΕΜ141 Εγποβίαβ ΕὙΙἀθσῖουβ ΕΟΡΟΣ. 
Τρδῖς, 1882. 12τη0. 
“ΓΗϊς ςοποῖβα τηδππαὶ Ἰοχίοοη ᾽ς οοτηρ!]οἀ ἤτοτα πὸ Ἰᾶτσον Ἰοχίσουβ οὗ πον ἀπὸ οὗ ὐθβοηίΐυϑ; 

ΘΧΡΓΕΛΒΙΥ [ὉΓ (Π6 υ86 οὗἁ Ξοδοοΐβ, δῃἀ οὗ ἴμοβα τβο ἃσα οοϊτηπιθποίηρ ἐμεῖς βιυάξοβ ῃ Ἠοῦτον 

Ἰϊιοσαῖιγο. ἷ 

26. Α Ηδθῦτον δηὰ Επρ 8} 1,5χίοοη, οοπίαϊπίηρ 41} 1μ6 ογάβ οὗἨ [86 
ΟΙΑ Τοβίαπχοηϊ, σὶῖῃ τμ6 ΟΠ α! θα Ὑογάβ ἰῃ Πδη16], Εἶτα, δηα [μ6 ᾿ΓΑΓΡΌΠΙΒ, 

δπὰ 4180 {π6 Ταϊπιυᾶϊοα] δθᾶ ΒΟ ηΐοαὶ Ὑογάβ ἀδγινθα ἔτοιη ἔμθμ. ΒΥ 
6! ΝΈΥΥΜΑΝ. Ποπάοῃ, 1884, 8ὅγο. 

27. Α οομρ]εία Ηοῦτον πὰ ΕΠ ρ] βἢ Οὐ ε1ς8] ἀηα ῬγΓοπουποῖίπρ' Π᾿ΟἸΟΠΔΓῪ 
ΟΠ 8 ΠΟΥ δπά ἱπιρτονϑᾶ ρ]δη...... ΒΥ Ἧ 1. ου. Νον ΥὙοτκ, 1887. ἰὰγρ 
8νο. ΟἹ 58118]] ἴ0]10. 

ΤῊΐβ ἀϊοιϊοΠΑΓΥ “ ἀρρϑαῖβ ἴο πᾶν βθβθὴ ὑπάδγίδιοπ ὁπ 0 86:6 ῥτίῃοῖρ]ε νυ βδξενογ ; 

Ὑ 116 ᾽ζ8 ὁπεῖγο Ἄοχοουϊΐοη δαίγαγβ ἃ ἄδρτθα οὗὨ σατο θββπ658 ὈΠρΑΓἀοηΔ016 ἱπ 8 νοσῖ οὔ 186 

Κίπά, δηὰ, τῇῖμδὲ 15 οἵ 581}}} ζυοδίθσ σοΏβθα θη) 6, 8ῃ αἰ πλοβὶ 1οῖδ] Ἰσποόσδηοθ, ποῖ οΠ]γΥ οὗ (86 

ΒΘ λ ἰβῃ Ἰδησυδροβ ἴῃ βθηθγαὶ, αἱ ἐνθη οὗ {π6 Άτβὲ ῥτἱοῖρ]εβ οἵ Ηεῦγενν ΟὙΘταπΊΑγ. 1η 

βῃοτί, ἴῃ Ὅοοῖ, ἰυβίοαά οὗὨἨ Ὀοΐπς δὰ δοαυϊβιοπ ἴο ογίθηίδὶ ρΒ]]οΙοσγ, Μ11}} ρσοόνο, 1 ποῖ 

οαϑὶ δξ οὔδο ἱπίο 18 πιοσϊἰοὰ ουβουσὶεν, 8 τορτοδοῦ ἴὸ [πὸ ἰἸςΟΓΑΥΥ͂ σμαγδοίοσ οὐ (Π8 σου ΓΥ 

ψ Ποῦ ρῥγοάαςοά 11." (Απιοιΐσδη ΒΒ.) 1οαὶ Βοροβίϊογυ, Αρτίϊ, 1838. Ρ. 490.) Α οορίουβ 

ΔΠΔἰ γ515, τὶ ἢ ἃ βἰ πη 118 γ οοπαἀεταηδίίοη οὔ ἐμ ΐ8 τοῦκ, 18 σίνοη ἰπ ἴῃ Νοσί Απιογίσδη θνιονν 

ἴου Αρυῖ] 1838, Ρ᾽. 487--552. 

928... [μοχΐοου, Ηδῦγον, Ομ] 466 δπᾶ Ἐπρ] 8}, οοπιρ!]οὦ ἴτγοτη [86 τηοβί 

ἀρργονϑᾶ ϑουγοοϑ, Οτίθηΐδὶ δηά Εμγορθδη, «688. δπᾶ Ομ γιβάδη ; δοῃ- 

ταϊπίπρ; 411 [Π6 νγογάβ, ῖθ Ὁ μοῖγ ἀϑυ8] ἸηβθοιοΠ8, ἸΔἰοπιδί!ς. ᾿ι8Ά 668, δι. 88 

ξοαπά ἴῃ {π6 Ηεῦτον ἀπᾶ Ομδιάθο Τοχίβ οὗ ἔμθῖὰ; δηὰ ἔοσ [88 σοῃύθηίθ ποθ 

οὗ 186 Ιδᾶγποὺ ἀγτδηρϑᾶ ἴῃ [μ6 ογᾶον οἵ [86 Ηθῦγενγ ΑἸρμβαρθῖ. ΒΥ Βδτλθ 6] 

1.Ἐε, Ὦ.Ὁ., Βεορίυβ Ῥγοΐδβββοῦ οὔ Ηδθθγον ἴῃ {π6 ΤὐΠΊν ΘΒ οὗἨ Οὐδ σι ρα. 
Τιοπάου, 1840. ὅνο. 

ΥΟΙ.. Υ. Ἐ 
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ΤῊ5 [οχΐσοιι ψ1}}} θ6 ἔουπά οβροοῖα!} 86 Ὁ] ἰο 101. 4] βιυἀοηΐς, το ὑδ6 ἴῃ Ἰεατποᾶ 
δι Ποῦ 8 ΕΙοῦτονν Οταπηπιασ. (Ομ οΐβθηρδα δηα ῥγεοϊβίομ, (πῆ ἴψο σταπὰ τοαυ δ16ε5. 1η 4]}} 
ΕἸ θπίαυΥ προγκ8, πάνθ ὕθΘῺ ρδγε σεν ἱκορὶ ἴῃ υἱόν. 

29. Α Νὲν Ηδφῦγον- Πρ] 8} δηα ἘΠρΡΊΒῃ-Ηδῦσον 1 χίοου ἴῃ ἴΠΓΘ6Θ 
Ῥαγίβ. Τὸ ψΒ 16 }} ἰΒ Δρρεῃμαθα ἃ Νὸν Ηθργον σδιμηασ, ΒΥ ἴμ6 Κου. ὟΥ. 
ὙγΔ]]αοα ύνοαν, Μ.Α. 1 οπάοῃ, 184]. 12τηο. 

80. Α Νὲὸν Ἡρδῦτονν πὰ ΕἸ ρ] 15} ΠΤ χίοοη, σοηίδιηηρ 411 [πΠ6 ἩΘΌΓΘΤΥ 
Δηα ΟΒα!άθε Ὑοσαβ πὰ τπ6 ΟἸἹα Ταβίαμαθην δουιρίαγοθ, τι (Ποῖ ΜΔ ΠΡΒ 
ἴῃ ἘΏΡΊΒῃ. 1 οπάοῃ, 1844. 8νο. 

Ταὶς Ἰοχίσοι 19 βρϑοῖα!]ν ἀοβισηοὰ ἴο ρΡυΐ ἱπῖο ἴΠ6 μδῃ8 οὗ 6 ἘΞ ρ 15} δευἀδηὶ ἴῃ 8 οοπλ- 
Ῥτοξβοὰ δπὰ σοϊηροπάϊουβ ἔοσῃν ἴΠ6 σοπίγιθι 0 Π5 ΟΥὨ τηοίογῃ ΡὨ]Π]ΟΙΟΩῪ ἴο {πὸ ἱπιογρτείδίοη 
οὔ {πὸ Ἡδῦτον ϑογιρίατοβ. Πα δγγαησοιηθηΐ οὗ ψοσὰβ 15 (αι δἀορίοα ἰπ 1,Θορο 8 16χ]- 
οοη (Νο. 25.}, υυΐ ψ] ἢ οοηεϊἀογα]α ἐπι ργονθιηθηΐβ. 

81.Α Ἠροῦτον δηᾶ ἘπρΊ] 8 1,οχίοοῃ ; χα ἰ ὈΙρ ΟυΟῪ Ηροῦγον  οτὰ 
ΘΧΘΟΙΥ 48 Ὁ 185 ἰουηά ἴῃ {πὸ Οἰά 7εδίαπιοπέ ϑογίρέμγ δ; π 1ἢ ἃ ΘοΙρ]οῖθ 
Οταιηλαῦ θοαὶ ΑΠΔΙ γ 818 οὗ 11(8 ΟΟτηροβίοη πα ΒΌΓΠ, πὰ ἃ Βεΐδγθησα ἴο 118 
Βοοῖ, ἀγτγδηρσϑα ἴῃ βίσιοῦ ΑἹρμδρθῦσδὶ οσάθτ, Ι͂οπάοῃ, 1846. Ῥοβὶ 4ϊο. 

ΤῊηΐβ 1,οχίσοῃ 18 θβρϑοΐα! νυ δἀδρίθαὰ ἴο {Ππ6 υ.86 οὗἩἁ ἴποβ6 σψγῆο δζὲ οοπηγηθποῖὶηρ {πεῖς Η6- 
Ὀγον βίυαἶε8. ῬὍΠα6 τοοῖβ γα 1] ἱπίογργείθα, δηὰ πιϊῃ οδοἢ ᾽8 ργοβθηςθά ἃ βιιττΩ Δ ΥΥ ΝἹΘῪ 
οὗἉ 4}} 1π6 ψογάς ἀογίνρα ἔγοσχῃ [ἴ. 

82. Τβοβδυσὶ 1ηρις ΗδΟγαϊςσθ, 6 ΜΊΒομπδ δυρθπαὶ, Ῥαγίουϊα 1. 11. 1Π. 
Αὐοΐοτα Απὶ. ΤΠμοοά. ΗΑΕΤΜΑΝΝ. οβίοοβιὶ, 1828--26. 4ϊο. 

ο ." ΤΏΟΒα Π0Ὸ ὅγὰ σοτατηθποίΐηρ (πεῖν ΗΠ οῦτεν βευάϊοα ἢ [86 Ὀοοῖς οὗἩ Οομοβὶ5, ν1}} Βπὰ 
Ι,ουβάφιβ Οἰαυὶς Ἡδεδναῖοα Ῥείεγὶε Τεδβίαπιεπίὶ ( ΤΠιτοοδ, 1683, 410.) αηὰ Βοβοτγίξοη 5 Οἰασίς 
Ῥεπίαἑεμολὶ (Ἑάϊηραγρὶ, 1770, Νοτνιοὶ, 1824, 8νο.} ἰο 6 νΘΤῪ υι56ἘὉ}]} τηδηιιδὶς, 65 ΒΥ Π ΠΟΥ 
τα Τραυϊαὶθ, οὐ (6 ἘΠ᾿ ἢ Ττδιβιδίίοη, ποισοά ἴῃ ραρα 12. δμργὰ, δὰ Μεοβεβ. Κου- 
νγοσῖ ἢ δηα «Ψοη65᾽85 υγίποίρία Πεῦταϊοα (ποιϊςεα ἴῃ Ρ. 236.), ἀγὸ ἴο ἴποβα ψῆο θεχίη ἢ 16 
ῬοΟΚ οὗἩ Ῥβαὶπι8β. 1. Ἐς ΒΟΗΒΟΚΡΕΚ᾿Β Νουα ϑοτὶρίογμπι Ῥείεγτὶς Τεδίαπιεπίὶ ὕάαπμα (1 1051, 
1834--35, ἰὴ 8 νοΐβ. 8νο.) 18 ἃ υϑοῖιιϊ ρ,δτηπΊαῖ! 8} Δῃ Δ] Υ515 οὗ, ΟΥ τίν σοι Ὠ ΔΓΥῪ Οἡ, [86 
ψ 8016 οὗ ἴπ0ὸ ΟἹὰ Τοβίδτμοηξ, ψ ἢ Ροτροίυδ] σοΐδγθηςθβ ἴο ἐπ 6 βυδιησηδτβ οὐ Οσβοηΐῃ8 δηά 
Ἐνα]ὰ. Οἵ. Η. Μειβνεββ δίουα Ῥείενϊ6 Τεείανιεηἐὶ ΟἸαυΐδ, ΟὨΪΥ ὑνψο νοϊπλθ8 ἤᾶνα 8Ρ- 
Ροδγϑα, (1 ρ5ιε, 1809, 8νο.): ἰξ 158 Ἄχϑοιϊθα οὐ {6 μἴδη οἵ [μθυπάθηβ ογσ Ἐοδογίβοῃ Β του 8, 
θυῖ ἀοο5 ποῖ σὸ [πτουσῇ ἴῃ. ΟΙὰ Τεβίαπηθηί. [18 νδ]υδ 15 οῃημβαησθαὰ Ὁγ ἔπ δἀάϊίῖοη οὗἉ 1Π6 
βἰηϊβοαίίοπβ οὗἩ ἤοργον ψογὰβ ἴτοτῃ [6 ϑδοριυαρίπε νογείου ; {πΠ 6 ἀΙ Ἔσο αΒ οὗ νυ μοὶ ἤγοτῃ 
τὴς Ηοῦτον δύο οἴθηῃ δχδτηϊηθὰ δηά δοοοιιηίοὰ ἴον τυ ἱτῃ τηυςἢ οτγλεἰσαὶ δουτηθη. 

-.----- ---Ο-...ὕ..β........ 

ὃ 2. ἘΝΘΙΙΒῊ ΑΝῸ ἨΕΒΕΕῪ ΨΕΧΙΟΟΝΒ τοΐέΐ ῬΟΙΝΊΒ. 

1. Απ Ἐπρ]8ῃ δπὰ Ἡθῦγον 1 χίοοη. ΤῸ ὙΠΟ 18 πποΧοᾶ 4 118 οὗ 
ἘΠΟΊ ]8} δηὰ Ἡρῦτγον ογάβ, ἴΠ6 δχργθββίοηβ δῃηᾷ τηθδηΐηρθ οὔ ΨΈΙΟΝ 
ΔΡΡΘΑΓ ἴο 6 [86 β8ηη6 ἴῃ Ὀοΐῃ ἰδησιαροβθ. ΒΥ δεῖς ΝΈΥΤΜΑΝ. Ιοπάοῃ, 
1882. 8νο. 

2. ΑἹ ἘΠ Πρ] 5ἢ ἂπα Ηδργον [οχίοοη. ΤῸ ἡ ΒΙΟὮ 18 δἀάρα 4 βδοϊοοιίοη οὗ 
ῬΤΟΡΟΣ ΝΆΙΩΘΒ ΟΟΟΌΓΣΤΊηρ; ἴῃ δοΓρίαΓα δπᾶ ἴῃ {π6 ΒΑΡΌΙηῖοα] υιηρθ. ΒΥ 
ΜΊΟΒΔ6] ΦοβΕΡΗβ. 1 οπάοῃ, 1882. 8νο, 
“ΤῊ ΡοοΪκ 'β οὁπ6 οὗ 4 κἰπά, τ Βῖοἢ τὸ ἀϊὰ ποῖ ροββθεβ ἴῃ {Πϊ8 σουηίγυ Ὀοίογο. ΟἿΠοσ 

Ι,οχίσομβ σοπίδιῃ οὐΪν ἴῃς Ηοῦτονν ψογάϑ, δηὰ (πὸ ἘΠ Ἰ5ἢ ον 1, αἰΐη...... . Α8 4 ΒεΙρ ἰο 
Ἡεῦτον οοιροβίοῃ, 1 τηυδὶ θ6 ΠΙΘΉΪ να]υοα," (Βειειβῃ Μαρασίηο, νοὶ. νἱ. ρ. 811.) 866 
αἶδο (πΠ6 Οοηρστοζαίζομαὶ Μαραζίπθ, Μαγοῖ, 1885, Ρ. 182. 

.---.-π 

ὃ 8. ΒΕΒΕΕῪ ΑΝῸ ἘΝΟΙΙΒΗ ΓΕΧΊΟΟΝ τοἰέλομέ ῬΟΙΝΊΒ. 

1. Απ Ηδοῦγον δηᾶ ΕρΊ]8ῃ ΤΙ χίοοῃ τ βουΐ Ῥοϊπίβ; ἴῃ τ θῖο {δ6 
Ἡδρτον ἀπά ΟΠδ] θα Ὑ͵ογά8 οἵ [μ6 ΟἹα Τοβίδιηθηξ ἃγα Ὄχρ]αἰποᾶ ἴῃ {μον 



σοοῖ, ΠῚ. ξ 1.1] Οτγαριριαγδ απὰ 7, οχὶσοηϑ [07 ἐδ ατγοοῖ Τεδέαμιεπ. 4248 

Ἰοδαϊηρ δηὰ ἀογνοα ϑὅ'θηβ6β ; {86 Ποσινδίϊν Υογαβ ἅτ σαηρθᾶ ὑπᾶδν {Π6]Ὁ 
Γοβρϑοῖῦννο Ῥυγίμηινθ8, δηὰ 86 Μοβδηΐϊηρθ᾽ αβϑίρηθα ἴο οδοῖ, δυϊμουβοα ὈΥῪ 
Βρίδγθησοβ ἴο Ῥαββαρϑδ οἵ ϑοεγϊρίυτο, δα γα πθην 11] υδίταίθα δηά οοη- 
βγτηθὰ ὈΥ Οἰΐαύϊοηβ ἔγοπι ναγίουβ Αὐΐμοσβ. ΒΥ ϑοῦπ ῬΑΒΚΉσΕΒΊ, Μ.Α, 
Τοπάοπ, 1792. 41ο. ΟΥΒΘΓ βυδβοαιθηῦ δα  ΠἸοπ8 ἴῃ τουδὶ 8γ0. 
ΠΟ ἤγδι δὐπίοη οΥἉΎ {Π18 τνοτῖς (6 να]ιο οὐ τοι ἰς δὰ δ οἰ ἘΠΕ διϊοδεθάὰ ὈΥ {πὸ τοροδιθά 

ἸΠΊΡΤΓΟΒΒΙΟἢ8 ἰξ Πῶ8 ᾿ηἀεγβοη6) ἀρροατοὰ ἰπ 1762 ; [6 δοοοπά ἴῃ 1778 ; δῃὰ ἴπε (μϊγὰ ἴῃ 
1792; 411} ἰῃ αυδτῖο. Τμα ἐλίγά 15 ταριιεὰ ἴο [6 (6 Ὀθδὶ οαϊτῖο, 88 θεΐηρς ἴμ6 ἰδεῖ της ἢ 
Ὑγὰ5 σογγροίθα ΟΥ̓ 1Πῃ6 Ἰϑασῃθά δυΐμον Πἰπλβο] ἢ, πο οἰοβοα ἃ ἰοπρ "Πἴἔ οὗ οἰυαγ δηὰ οἵ ρἱο Υ 
ἴῃ 1797. Βυὲ [Π6 Ἰδίοσ ρεπμίπε 1 ,οημάοη δἀϊίοης, 'ἰπ τογαὶ 8νο., ὑοΐηρ ῥτεϊηξοά ὑπάον {ΠῸ 
οὐἱεἰς 4] γα οἵ Μγ. Ῥαδγκῆυτγθι᾽5 δοσοιρ ἰσῃθὰ ἀδυρσηζον, ἃγα ΠΊΟΥΘ ΘΑΚΥ οὗὨ ρυγοῖδβο, ἀπὰ 
 ΦΕ}Ὺ οἰαΐπὶ ἃ ρ͵δος ἰ) τπ6 ΠΙΌΓΑΓΥ οΥὗἨ ΕνΘΓΥ βιαάοπι. ὕμ6 Ηροῦτον διὰ (μα ἀθο Οτδιιμπλδγς 
δῦονε ποιϊςρα ἀγὸ ργεβχϑα ἴο {πἷθ 1, χῖσου.. 

2. ΑἸ Καγ ἴο [6 Ηδθρτγον βουὶρίαγοβ; θαὶηρ δὴ Εχρίδηδίίοη οὗ θυ σῪ 
ὙΟΓα ἴῃ 1Π6 ΟΥΑΘΣ ἰπ Ὑ ΒΙΘἢ ἰδ οὐουγθ. ΤῸ ὙΒΙΟΒ 18 ργθῆχοϑα ἃ βμογὶ Ὀυΐ 
ὀοπιρθηάϊουθ ΗἩρῦτονν στατηπηαῦ τ Πποὰΐ ΡοΟΪΠΐΒ: νυ 8οπλθ ΘΑ Κ8. 0 
ΟΒδ]άθε ργεῆχϑά τὸ (μ6 Βοοῖ οὔ Πδπῖθ]. ΒΥ {μ6 Εδν. 9ατηθβ ΡΈΌββεμ, Δ.Μ. 
Ιομάοη, 1838. ϑοοοπὰ ΕΠ ἴοπ, 1840. 8νο. 

5ΕΟΤΙΟΝ 11. 

ΟΑΒΑΜΜΑῊΒ ΑΝῸ ΓΤΕΧΊΟΟΝΒ ΓΟῚΙΣ ΤῊΗῈ ΟΠΕΕΚ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊ, ΑΝῸ ΕῸΝ ΤΗΒ 

ΒΕΡΤΌΔΟΙΝΤ ΝΕΙΒΒΙΟΝ, 

δ 1. ΘΟΕΒΑΜΜΑῊΒ ΑΝῸ ΟΤΗΕῈΞΝ ΤὙΠΕΛΑΤΙΒΕῈΒ ΟΝ ΤΗῈ ΓΚΑΝΟΌΑΘΟΕ ΟΕ ΤῊΕ ΝΕῪ 

ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

1,.Α ῬιΙαίῃ δπὰ Ελϑυ ασθοκ ἀτδιλμηασ, δἀαρίθα ἰοὸ {Π6 86 οὗἩ 1,ΘΓΏΘΓΒ, 
δηα οὗ {}|ο86 8 ὑπάογϑίδηα πὸ οἶμοῦ [δησιαρθ ὑπδπ ΕἸ ρ] 8ῃ. ΒΥ 9όμη 
ῬΑΒΚΚΗΟΕΒΊ, Ν.Α. 4ϊο. ἀπά 8νο. 

ΤῊ8 Οταπιγηᾶγ 15 ὑτοῆχοϑαά ἰο {πὸ ᾿εασποά αὐϊποτ Οτοοῖς δὰ Ἐπρ 15} 1Ἁ,οχίςοι ; τ ας ἢ ἰ8 
ποίϊσοά ἴῃ Ρ. 949. ἑπτὰ. 

2. 6 Μεγ Ναίυγᾷ δἴαυα [πά0]6 Οτγδαίοπὶβ τος Νουὶ Ταβίδιηθηΐ. 
Αυοίοτο Ἡθησῖοο ῬΆνΝοκΚ. Οοἴπρο, 1810. [ΑΪ80 ἰπ 186 ἢγϑὲ νοϊυπηθ οὗ 
Ἐοβθημ 16 Ὁ 8 ΟὈματηθη ΟΠ 68 ΤἬροϊορίοο. 

“« ΤΠ 116 ἴταοὶ οὗὨἨὁ Ῥγοΐρββϑδου ῬΊαποκ θγϑοι οροηεα τπῸ τᾶν Γ}]Υ ἴο ἃ οοτγϑοῖ οβιϊτπηδία οὗὨ 
1Π6 σπαγαςῖοσ οὗ ἔπ βίγ]α οὔ ἴ86 Νονν Τεβίδηηθηῖ : δηά υπΐοϊά οὐ τπο586 ΡΣ] ο] οσίοαὶ ρυϊποῖρ 65 
οἵ νος ἢ 6 ποῦκ8 οἵ ὝΥ̓͂ΔὮ] δπὰ Ὑίποτ πόσο ἱητοηἀρα ἰο Θχῃἰδἱῖ [Π6 ῥταςίςδὶ δρρ]οβίϊοη, 
Τούρ οΥ̓ 5π|4}} αἰπιθηβίομβ, ἱΐ 15 }}} οὐἩ ἰαῦζο νίενβ ; δηὰ [48 ὀχοτῖθα ἃ τυῖάθσ ἰπθυθηςθ 
ἵπ (6 οτἰ εἰσαεὶ τνοσ]ἁ ἐμὴ 41} [π6 ροπάδσουβ ἴοσηθβ ὑγοήισρα ἀυγίηρσ ἐπα σοπίυγιοβ οὐὗἁὨ {Π6 
Ατιῖς Οοηίτονθυβυ " σοβρθοίηρ ἴῃ βίγ]ο οὗ (6 Νὸν Τοβίδιθοης,. ( Νογίἢ Απιογίοδη ἢθ- 
νίον,, ἴον Ζυ}ν, 1826, νοὶ. χχὶτὶ. Ρ. 106. ὕπο Εηρ 15) ἐγαηβ᾽διἱουϑ οὗὨ τ}}5 ἐγθδιϊβα αν 8ρ- 
Ρθαγοὰ ; οὔβ, ἴῃ ἐΐο ἢγες νοϊυτηο οὗ ἴπ Απιοσίσδη ΒΙ οὶ] Προβίίογυ, {86 οἴδον, ἱπ [86 
βθοομά νο]υτηα οὗἩ τπ6ὸ Ἐκ ηΡυγρὰ Β.0]11.8] Οδρὶποί. 

8. Οταμημλδῦκ 465 Νοιϊοβίϑιηθη 1] ἤθη ΡΓΔΟΒΙ ἀϊομλβ, 818 βίσμογα ατυπά- 
Ἰαρα ἄογ Νεαίδβδίδιμθη !οῆθη Εχαρθβο, Ὀοαγθοιῖοῦ σοῦ Ὦγ. θοτρ Βοηϑάϊοί 
Ἄνεε. Εὐηίτα Αὐῆακρο, 1886. Εὐπῆο Αὐῆδρο, 1,6 1ΡΖὶρ, 1844. 

Το ἢγκε δἀϊοη οΥὨ ἐπ15 τηοβὶ νδ] μβὈ]6 ΘΤΆΓΔΙΩΔΥ ἀρρεοδγοα αδἱ 1, οἰρϑβὶς 'ἴπ 1822, δηά 88 
ἐγδῃβἰ αι ἱπίο ΕἸ ρ ἢ αὐ Απάονον ( ΜΝ δβεδοβυβθοι(8) ἰὼ 1825, ὈγῪῚ Ῥχοίοβδβδοτβ. Μοβϑβ ϑευδτίι 
δὰ Εάπναγὰ Εοῦιπβου, ἰῃ ἃ (Ὠϊπ οσῖανο νοϊαπιθ, σι ἱολ 18 σοτρ οἴου συ ροτβοάθά ὈΥ {16 
Ρτοβοιξ ψοσκ. [πὶ 1826 ἐμ6 δυυῖμον ρυ ]15Π64 ἃ Ξοουπὰ οἀϊιοη, τ οἷ τγᾶ5 βοοῃ [Ὁ] ]οννοὰ ὉΥ 
ἃ βοοοῃὰ νοϊτηα οὗἨ ἀχουγβιι5 ΟἹ 5οῖὴ6 οὗἩ [Π6 τηοῦτγα ἱτηρογίδῃς ἰορλοβ οὗ ἴῃ6 ψψοτῖς. [ἢ 1850 
16 {πϊτὰ οὐἀϊεϊοῃ τῦᾶ8 ρυ ]15π6, ἴῃ τ σἢ ἴῃ6 ἔργο Γ νο]υτ05 ἀσὸ υπϊίοά, 8δηἀ ἴΠ6 5076 ς 18 
81 γραυοσθά ἴο {ποῦ ργοροῦ οσάεασ. Τὴ ἔουτί ἢ οαἀϊίοη, ρου] Βῃοαὰ ἰπ 1836, σοπίδ! 8 ἴῃ 6 
Ἰοδγῃθα δυϊμοῦβ ἰαϊοδὲ τουϊβίοη δηά οοσγοοιϊοηβ : δηὰ ἔγοτῃ τη 8 Νίοββυβ. Αρπεν δηὰ ΕΡΡεκα 
Βᾶνα τωδάδ {ποὶτ νδὶυδῦ]ο ἐσαπεὶαιϊίοη. Ὑπὸ ΛΔ Οογαμη οἀϊοῃ 15 γοῖ ἔατίΠοΥ ἱτηργουρὰ 
δὰ Ἴοογσχοοῖοά. ἴδροη πα οἰ βπηθηΑΥΥ τηδίθγια]ς οο] θεοῖο Ὀγ ΡΊ]αποῖ,, ἀπά δυρτηοηιοά ὈΥ 
δὶ5 ον Ἰοηρ-οοηἰηυρα τοβοᾶγοθος, τ. ὙΥ Ίποσ 88 ογθοῖϊοὰ 8 στδζησηδίϊοαὶ δγβίθτη οὔ [6 

ΒΕ 2 



21 ϑαογοά Ῥλιϊοίοσψ. Γ[Ραγί Π. Οἱ. ΤΥ. 

ἰαῖογ Οτροῖκ δ ὀχμι δι ἐοἀ ἴῃ τἴ86 Νονν Τοβίδταθηΐ, ἱποϊυαάίησ ἴπα ἀενίδιϊομβ 85 ἴο ἕογτπι δηᾶ 
ἢεχίοηβ οὗ νοτάβ, ὑυυὲ πανὶπρ τοραγὰ Ἵπι εν ἰο ἴῃ ϑγπίαχ, οἵ δί Ἰοαβέ ἴο ἴ 6 υϑδὲ οὗ τογὰβ 
ἴῃ ΘΟΠΏΘΟΓΪΟΙ, 85 γ76}} 85 ἴο {Π6 δίγυιοίαγο οὗ βεπίθησοβ. Ρτγοΐδεβου Ὑ Ἰποτ᾿ 8 ΟἼδσητηδυ ἱῺ 18 
Ργοβθηῖ σγοδαν ᾿πηρσονθά βἴδιο ταῦ Ὀ6 οοῃϑιἀογοὰ γϑίθοῦ 88 ἃ στδιησαδίϊοαὶ ΘΟπητ ΠίΔσΥ Οἢ 
πε Νὲν ᾿Γεβίδτηθηϊ, [Π8 88 ἃ ζτϑιωσωδγ ἴῃ ἴῃ6 ογάϊμασυ βθῆβα οὗ {πὸ τυογά. 

4,Α Οταιμηλᾶγ οἵ (μ6 Ἰάϊοπηβ οὗ {πΠ6 ἀτϑοῖς ᾿δηρπαρο οὗ [86 Νον Τοϑίδ- 
τηθηΐ. Βῃγ Ὦγ. (ἀθοσρα Βοποάϊοὶ ὙΊΧΕεα, Ῥυγοΐθββου οὗ ὙΒΘΟΪΟΡῪ ἴῃ 186 
{Ππ᾿νογβὶίν οὗ [οἰ ρβίς. Ὑχαπβίαίθα Ὀγ 4. Η. Αρῃῇον δηὰ α. 6. ἘΌΌεοΚα. 
ῬΒΣΙΔΔΘΙρΡΙ Ια, 1840. 8νο. 

ὅ. Α Οταμηπηᾶν οἵ {Π6 Νὸν Τοβϑίδιηοπὶ Πιαϊθοί. ΒΥ Μοβεβ ΞΤΌΛΕΥ, 
Ῥγοΐδββοῦ οὗ δαογοὰ 1 τογαίυσο ἴθ τπ6 ΤΒΘΟΪοσῖςΑ] ΟΙΩΙ ΠΑΓΎ, ΑΠΆΟΥΘΓ. 
Απάᾶονοσ, 1884. ϑνο. Τιοπάοῃ, 1888. ϑνο. ϑϑοοοῃάᾶ Ἑάιίίοη, οσογτοοίθα δπὰ 
ΤΟ ΘΕ το - τη. Απάονοῦ, δηὰ Νον Ὑοσκ, 184]. 8νο. 

Α Οταπητηαν οὗἁἩ ἐπε ἀϊα]θοὶ ρϑου]αγ ἰο τπ6 Νονν Τοδίδιηθης 15 ὨΘΟΘΒΕΑΤῪ [0 411} ψῆο πουϊὰ 
ογὶεἰδαϊν ϑιυαγ 1ἴ5 οτ ρῖὶ πὶ] Ἰαῆζυᾶρσο; δπὰ {π18 σοσὶς οὗ Ῥγχγοΐδεβοσ ϑίυαγε ψ1}} δΌΡΡΙΥ (6 
βΒιεμάρηΐ ψ]Ὲἢ ὄντ ἰηἰοτιπεϊίου ἢ ἢ 6 σα ἀοβῖγα οὐ [Π158 βιιγοοί. . Αἴδασ ἃ βῃοτγί βοοοιπῖ 
οὔτμα Οτοοκ ἀΐαϊθοῖβ δηὰ οὗ [6 σοῃίγονυθυβυ γοβρθοίηρ ἔΠ6 σΠαγαοῖοσ οὗ (ΠῸ Νονν Τοκίδπιεηῖ 
Οτοοκ, [Π6 δυῖπον ἐγθδῖβ, ἴῃ πα ἔσο ἤγοῖ ραγίβ, οὐ ἰδίογβ δηαὰ (Π61Γ ἔογπιβ, αηα οὐ ργαιητηδ- 
1168] ἔογτηβ δπὰ ἤδρχίοημβ. Τῇῆα τγαπηδιηάοσ οὗ ἴμ6 νοΪι πη ἰδ οσουριοὰ 1} 1Π6 βγηίϊδχ : σοη- 
Βἰ ἀΘΓδὉ]6 βραοθ 18 δρρτορτίδιοα ἴο πὸ Οτθοῖκ δγίῖο]ϊθ. ΤῊϊς ρογίϊοη οἵ Ῥτγοίδεββδον ϑέυδιι 
ψΟΥΚ ψνὰ5 τορτὶ πἰρὰ δὲ ΕἘΙ υγῆ, δηὰ ἔογτηβ τ1πΠ6 (θπίῃ νο]ιτηθ οὗὨ ἴπΠ6 ΒΙΌ]1ς4] ΟΑΡίποί. 
ΤῊ τοβι}}15 οὐΓ.Ἵ [Π6 ἐμνθϑε σαι οηβ οἵ ηοτ, Ῥϑβϑοιν, Βυϊίοπιδηη, ΕΚ ἀπηογ, δπὰ οἵποσ ἀΪ5- 
Όηρυ θη Οτροκ στα τηατίδηβ, ἅτ Πότ χίνοη, ἰοροῖΠοΥ τυ (Πο86 οὗ ἴΠ6 δυΐῃον Ὠἰ πη 56 1. 
ΤἼΘ βοοοπά δαϊοῃ 15 ΘΟ; 5, ἀΘΥΆΡΪΥ ἸΑΓΡῸΓ τΠπ8π 1ἴΠ6 ἔτβί ; δηὰ (πὸ σσουκ ΤΥ πον 6 Γο- 
δατήρα 858 Ὀγησὶηρ ἰορσοῖθου 41} {Π6 χτοαὶ ρυϊῃςΐ 68 οὗ [6 ἰδησυαρο ΟὔΠ Νον Γοβίδτηθηῖ, 

Τῆο 1 οπάοῃ τοργὶηϊ οὐ {πὸ ἢτει οἀϊτίοη ἴ5 Ὀοδι ΕἸ ΠΥ ἀπ αοουταίοὶν ὀχοοιίοά ; ἴπ6 αυο- 
ταϊϊοη5 ἴτοπι ἴΠ6 Οστοοῖὶς Τοβίαπηθηϊ δηᾷ ἔγοτῃ (ἢ 6 οἰδϑϑῖσ δ πογβ ἤδνα 8}} θθθ υνοτὶθοὰ : δῃά 
νΑΓΙΟῸΒ ΤΥΡΟΘΤΆΡΠΙΟΔΙ] ΟΥΓΟΥΒ ἢᾶνθ ὈΘΘῺ ΘΑΓΟΙΌΪΥ οοττοοῖοα. 

6. Οταπηπιδίϊοα Πἰηρυς αἀτῶοξ αυὰ Ν. Τ᾿ Βογιρίογοϑ δὶ βαηΐ, οοΙηροβίία 
δ ο8πηὴ6 ὐἌτοϊο (ἀΣ]6]πιο ΑἸΔ. 141185 ϑαχοόπυμ, 1829. 8νο. 

Δ νυ] στατηπηδν οὗ ἴἢ6 Οτοοκ 1 δηρσυδρο οὗ ἰΠ6 Νὸν Τροβίαπιοηῖ. Ὑπὸ δυῖποτ ρτο- 
ἔι8565 ἴο ἴᾶγο δνυδι]οὰ Ὠἰτηςο] ́  οὐ 1Π6 Ἰαρουτβ οἵ ῬῬΊΠΟΣ, 50 [Ὅτ δ8 ἴποὺῪ δὰ ὕδεπ ρυ Ὁ} 151Π|66, 

. Ὧο Μοάοτυμπι ἴζ8ὰ 'ἰπ Νονο Τοβϑίδιηθαίο : ΟυεοϑίϊοηἹθ ΟὙΔΙ τ δίϊοδο 
ῬᾺΓ8 ὈγΙπιδ, [πα] δίν! [ὕϑατῃ Θχρ] σα η8. οι ρϑιῦ Οδγο 8 Ἡθηγίοιβ ἀρ] σὺ 
Ιχρϑιῦ8. 1 ρβίω, 1827. 8νο. 

8. ΕδιλαγΚ8 οἡ 186 [7568 οὗ {π6 Ποβηϊᾶνα Ασίο]6 ἴῃ τ86 ατὸοκ Τοχί οὗ 
116 Νὸνν Ταοβίδπιθηϊ : σοηίαι Πρ ΤΏΔΗΥ ΠΟῪ Ρτοοΐβ οὗ {ῃ6 ὨΙν ΠΥ οὗ 
ΟἸσῖβῖ, ἔγοτη Ῥδβϑβαρϑβ ὙΠ]Οἢ ΔΓΘ ὙΓΟΏΡΊΥ ὑγδηβίαίθα 1η {Π6 Θοτησηοη ΕἸ Ρ] 18} 
γεγβίοη. ΒΥ αγδϑην}]ο σΒΗΠΑΕΡ. ϑβθεοομα δι οηθ. Πυγμδῖι δπα Ἰοηάοηῃ, 
1808. 1Ζ2τ1ηο. 

9. δῇ᾽χ [οιίογα ἰο την] ϑμαγρ, Εδα. τοβρθούησ [ιἷ98 ᾿λοτηαγῖ8 ὁ [ἢ 6 
1168 οὗ {μ6 Πεβηῖϊῖνα Ασαια ἢ {πΠ6 ατοοῖκ οχὶ οἵ τῃ6 Νὸνν Τοβίδηχθηϊ. 
Ἐγ ΟἈὨγβίορμον ὙΥΟΚΡΌΒΥΤΟΒΤΗ [ποῖ ἢ... Τοπάοῃ, 1802. 8νο. 

10. Τα Ῥοοίτιπα οὗ [6 ατθοκ Ασίοΐα ἀρρ] δα το {π6 ΟΥ̓ Ἰοῖδη δπᾶ 
ΠΙυβίγαϊοη οὔμο Νὸνν Τοβίαηθηῖ, θγ Τὶ Εὶ ΜιρΡνετον, ἢ)... [Παἴο ΒΊΒΠοΡ 
οὗ Οα]οαϊί4.7 Τοπάοῃ, 1808. δεοοπά ἘΙοη, (δα τιᾶρα ἀπά 1,οπάοῃ, 1828. 
Ττα Τα ἴοη, οπάοῃ, 188. 8νο. ᾿ 

ΤῊ ναῖυο οἵ Βίξῃορ ΜηΠΙΔα]οιομ᾿ 5 ἐγοβϊθο ἢδ5 ὕθθῃ ἴοο ἰοῃρς ἀπά ἴοο γν86}} ἴον, [0 τὸ- 
αὐυΐτα 8ὴγ δ ἀ!οπαὶ ἰοβι ΠΟΥ ἴο 118 τηρτῖ5 ἴῃ [ἢ}15 Ὀἶδοα : ἰΐ 15 ἃ ρογίδθοϊ τηοάεΐ οὔ οἷοβθ 
δτρυτηθηΐ ἀπα δοσυγαῖα Ἰεαυπῖη. ΤῊΘ Ὄρροξεῦβ οὐὗἔἁ ἔπε ἀοοίτί πο οὗ οὔν ϑανίοιυιτ᾽β ΒΌ ΡΤΟΤΊΘ 
ἀἰν! ΙΕ σαν} θα αἱ, θεὲ σου] ποῖ ἕαῖτ]ν τοδιΐϊθ, [6 σοηνποῖπρ ΡΒΙ]οΙορῖοα] ΡῬτγοοῖβ βδοοὺ- 
τηυϊαίοἀ Ὁγ τ. Μ. ὙὍΤηα δεοομα ᾿τηργθβϑίοη τ᾽ 85 ΨΘΤΥῪ ΘΘΓΘΙΌ]Υ οὐϊέεὰ Ὀγ ἴῃς ἤν. Ψ38τηος 
Βομουρικῖο, Α. Μ. Πορίυβ Ῥτγοΐεββον οὐ Οτσεοῖς ἱῃ τη {ὐπ᾽νοσβι(υ οὐὁἨ Οδτη τὶ ρο, δπὰ (ἢ 6 
ἐλὶγτὰ Ὁ ἴπ6 ον. Ἡυρὴ 9}41|68 ἤοβε, Β. Ὦ., σψῆο δά θὰ την να] υ8}}}]6 τορι τ δηὰ 11}1|5- 
ἐγαϊίοης, Δη Αὐβίγδοι οὔ {π|6 Ποσίτίης οὗἩ [ἢ6 Οτοοῖκ Ατίϊοϊο, ἘΠ ΘΗΥ ἀογινοα ἴγοτη ΒΊΒΠΟΡ 
Μιάάϊειοη᾽ 5 ἐγοαιῖϑο, 15 ὑγοῆχοα τὸ ἴῃ ἢτβὲ νοΐυτηα οὔ Μίγ. Ψα]ργ 5 οαϊιίοῃ οὗἩ ἴΠ6 Οτθοῖί 
Τορίασαθης τ ἢ ΕΠ ρ 5 ποῖο5, ὑγϊηϊοα ἴῃ 188]. 

11. ΥἹμδὲ 18 [6 Ῥοτοῦ οὗ {πὸ ἀσθοκ Ασίϊοϊθ, δηὰ ΒΟ ΙΔΔΥ ἰΐ Ὀ6 6χ- 



ὥὅδοί, ΠΠ. ὃ 2.} 1 οαϊοοηδ ἰο ἐδε ατοοῖ Τεδέαπιοηί. 248 

ῬΓγθββϑὰ ἴῃ {Π6 ΕΏρΊ] 1 8ἢ Ὑ γβίοη οὗ {86 Νὸν Τοβίδπιθη ἢ ΒΥ σοι ΤΆΑΥΓΟΕ, 
Τ,οπάοῃ, 1842. 8νο. 

.12. Απ ΕΒΒΑΥ οα {π6 ασθεκ Ασείοῖα ; το ψ ΒΘ 18 δἀἀοά δὴ Ἐϑ5ΔΥ οπ [86 
Αἰοποιιθηῦ. Βγ Ηυρῇ διυᾶτ ΒοΥρ. [οπάοῃ, 1886, 4ϊο. 

ΤῊΪΒ γδ] μα ]α οβδαὺ οὐ ἴπ6 Οτροῖς Ατιῖοὶο ψ1}} μὲ ἰουπὰ δἱ ἴπ6 οπάὰ οὔ Ὧγ: Α. Ο]αῦίκοβ 
Οὐοπητηθηίασυ οἡ ἴπς Ερίβι]6α το 16 ΕἸρδδῖδῃβ, Α ἴεν οορὶθβ ΨοῦῈ ῥσιπίθα βορδγϑιοὶν 
(ἢ 16 ἘΠ] ο- ράχο ἄρον αίνθῃ. 

18. Α ΤἸτοδίϑθ οἡ {π6 αὐδιιμηασ οὗ (Π6 ατοοκ Νον ΤΓαβίδμχοηῦ Ὠ)]1 6] δεῖ ; 
Ἱποϊυάίϊηρ ΟὈΒουνδίοη8 οὐ ἴμ6 (ἀταιημϑίϊοαὶ Ιηϊεγργοίδιοθ οὐ νϑγιουβ 
Ῥαββαᾶσοθ. ΒΥ Ἰμοπιαβ μοάοη ΟΠΕΕΝ, Μ.Α. 1 πάοη, 1842. 8νο. 

14, ΨΦοδπηΐθ νὰν ΨΟΟΕΒῚ ΑΙ αΥΘΓΒΙΟη68 46 ἴ78ὰ γα θογαμα οὑπὶ ΡΓΘ- 
ῬΟΒΙ ΟΠ 8 σομηροβιζοσυη, ΆΓΒ 1. Ταράπηὶ Βαίδνογαμι, 1818. ῬαΓΒ 1]. 
1822. 8νο. 

Ι: 15. δὴ ἱπιρογίδηϊς ρῃ]]  Ϊορίοαὶ αυοβίίοη, τμοίπογ {π6 Ῥγαροϑιίοηβ, τ ΗΙΘὮ [ἢ 5δοΓοά υτὶ- 
ἴοτϑ οὗ ἐς Νὸν Ταβίδιηθης παν ῥτοῆχορά ἴο {π6 νϑοῦὴβ οτηρὶ ογθά ὈΥ ἴΠ6π|, δ 1186}688 (85 
Ῥτοῖ. ΕἸβοῖον δβϑοτῖθὰ), οὐ ᾶγτὸ ἀθβίψηθα ἰοὸ ἀρίθστηϊπο, βίγεηίποη, οὐ γοδίταϊη ἴΠ6 56η86 οὗἁ 
ἃ νογὰ, δηὰ Ὑμοῖθοῦ ἴῃ σοπβοαιθηοα {ΠΟΥ οὐρῃξ ἰοὸ 6 ἴδῃ 5ρϑοΐδ!}ν ᾿πῖο σοηπι ἀογαίίοῃ. 
Μ. τδῦ Μοοτγβὶ δβίδὈ]} 8065 (ἢ15 1αϑὲ ορϊῃΐοῃ ; δηὰ ἴῃ ἴπῸ βοοομὰ ρητὲ οὗ ἢϊ5 ἀϊδηυ ειτοη Π6 
8858 Παρ ϊν {Πυβέταϊοα (Π6 ἔοτοο δηὰ ταθδηϊηρ οὗ βενογαὶ ψοτάβ οσοσυττίης ἴῃ ἴῃς Νὸνν Τοβία- 
τωθηξ. (Μέϊδηροϑ ἀς Ἐδ] ρου, ἴοτα. υἱ. ὑῃ. 942, 948. ΝΊϑτιηδβ, 1829.) 

156. ΟἸ γιβϑεδηὶ ΑὈταἤδαὶ ὝΥΆΗΙ, (ὐοτημηοηίδίῖο ἀ6 Ῥαγίϊουϊο Εε οἱ Ργω- 
ῬοΟΒΙΠΠοηΐ8 Εις ἀρυὰ Ν. Τ. δογιρίογεβ ἴα οὐ Ῥοίεοβίδίθβ. 1 ρβίς, 1827. 8νο. 

16. Φομ. Αὐρ. Ηδηγ. ΤΊΤΥΜΑΝΝΙ ἀθ ΒΥΠΟΏΥΙΩΒ ἰῃ Νονο Ταβίδιηθηϊο 
Ιλῦον Ῥγαυθ. Αἀ)εοοία βυπί 4116 δ᾽ υϑάθῃη δγρυσωθηῖ, 1,10815., 1820. --- 
Ἐ͵)υβάδῃ, 6 Υ βοουσηάυ8. Ῥοϑῖ τλοβέθῃι διιοίογ8 ΘἸἀϊ, 4116 ορυβου δ οχ- 
δροίϊοὶ δρρασηθηίὶ δα)]θοϊῖ, Οὐ ]]1οἸπιυβ Βϑομον, ἃ. Μ. Ταρβία, 1882. 8νο. 

17. Ἐομαυῖθ οα 1[Π6 ΘΥΠΟΉγτΩβ οὗ [86 Ναα ΤἸοβίασηθην ὈΥ 9 οῆη ΗδησΥ 
Τιτπαπη, Ὁ. ἢ. Ἰτδηβαίθα Ὁγ 186 ον. Εάνγ. Ογαῖσ, Μ. Α. Ἐδιηθυτρῃ, 
18838--84. 2 νο]8. βιη81} ϑ8νο. 
ΤΉ οδ]εςΐ οἵ Ὦτ. ΤΙξπιδηη πτ88, ἴο ἱπνοβειβαίε {πῸ σοτηραξδῖίνα ἴοτοο οὗ [Πο66 ψψογάβ ἴῃ 

ἴπ6 Νεν Τοβίδιηοηΐ, τ Ὁϊο ἢν ἀρρθαγ ἴο Ὀ6 ΥπΟΏΥτοοιιβ, παι 15, ὙΠ] ΟὮ τδῆσο ὑπάθγ ἃ ΘΟ ΟΠ 
ἄδην, 8ἃ8 ΠΑΥΙΠΡ ὁπ6 φοποῦῖο ᾿ἰάθα 'π οοτατηοῃ ; Ὀμέ οδ.}} οἵἩ σε πάνθ, ἰῃ δα ἀϊίοι, 8 
δρεοϊῆς ἀϊβέδγεποε οἵ στηθδπίης. ΟΥ̓ ἔδμεϑβε 88 πᾶβ ρίνεπ δὴ εχίοπεῖνο ἰϊδῖ, το ψν1}} θ6. οὗ 
ἅτεδι βεσνῖοθ ἴο δπΐυγα ἰαχ οορταριεῖβ οὗ ἴπῸ Νὸν Τοβίδμγεπε ; δὰ (6 ῥταβοηϊ ποτὶς οου- 
5515 οὗ οπίασχοὰ οὐβογυδίιοηβ ὕροῦ βοπια οὗ {686 ΒΥ ὄποῦγτηθ, ὙΏΘΥ Θχθἷς 1Π6 τεβαϊὶ οὗ 
ἄφορ ογυάιείοη. ΤὨο νψοτῖκ ἰδ ψὉ}} ἰγαπϑϊδιοά, δηά 18 δηγίςποα τσὶ" βοτηθ να] 806 πσΐοβ ὈῪ 
ὴ6 διιίῃοσ οὔ τδο ἐγαπϑαιίοη, τ ἰσἢ ἔστι ρατὶ οὗ πὸ Ἐξ ἐηθυγ ἢ Β.0]164] Οαρὶποί. 

ἢ 2. σΙΟΘΘΑΒΙΒΒ ΑΝῸ ΓΤΕΧΊΟΟΝΒ ΤΟ ΤῊ ΟΕΕΕΚ ΤΕΜΤΑΜΕΝΤ. 

Νυιμθγουβ μοσχίοουϑ (0 ἴῃ ατοοὶς Τοβίδιμοηϊ ᾿αύθ Ὀθθη Ρυ]15Π6α δἱ 
ἀἰδογθηῦ {ἰπι68, ἃ 115ὲ οὗ νι οι 18 σίνθη ὈΥ δ ]θύβηοσ, δ {μ6 δηά οὗὨ {86 
Ὀτγοίδοθ ἴο ἢἷβ 1ωοχίοοη ; δπᾶ ἔλο αεἠεοί5 οἵ Ἢ Ώ16]1 ἀγα οοπβίἀογθα ὉΥ 4΄. Ἐ᾿. 
ἘΊΒΟΗΕᾺ ἴῃ 18 “ ΡΓΟΙ 5 0Π68 46 νἱ 118 [οχίοογιπα Νονὶ ΠΤ ϑίδιλθη,, μΐρβιθ, 
1791," ὃνο. ΤΠ οδ868 ψὮγ {π6 ἸΟΧΙΘΟρΡΤΑΡΩΥ οὗ {πὸ Νὸνν Τοβίδιηθηΐ, 1πῚῈ}} 
οΥΓ Ἰαΐθ γϑαγϑ, 88 ποῖ θθϑῆ βίυαϊθα 'π ρσγορουοη ἴο 118 ᾿πηρογίϑῃςθ, ἰοροί ΠΟ Σ 
ψὴ ἢ ἃ βιαϊοιηθηΐ οὗ ἴΠ6 τϑαυβιῖοβ οὗ ἃ ροοᾶ ]οχίοοη, 8.6 βρϑοϊῆθα ὉΓ 
“. ΒΕύσΗΝΕΕ ἴῃ κι18 “ 1468 1,ΘΧΙ ΟσΤΆΡ1α Νονὶ Τοβίδιηθηΐ, Ηδυπῖδ, 1832," 
8γνο. ΓΒ ΦΟ]ονγίησ, ἅΓ6 ἴΠο86 τηοϑύὺ ἀθβογν]ηβ, οὗ αἰ Ὲ ΠΊΙΟΩ : ---- 

1. (Ἰοβϑαγίυιῃ ἀτσυμι ἴῃ ὅδογοβ Νουὶ ΕἸ ογῖβ Πρτοβ, οχ ΜΙΝ. Ῥσϊπλι8 
οαϊαϊι, πούϑαιθ 1π]υβέγαν!ῦ Φοληπμο8 ΑὙΒΕΒΤ,. ρα. Βαΐ, 178, 8νο. 

2, ΟἸοβθα ϑαογα ΗΈΒΥΟΗΠ, ἅατοο. ἘΕὔᾷχ ππΐνουϑο 1118 Οροῦα ἢ ΤἼβαπι 
Τπίογργοίδί!ομἱβ Γυἰθτ. ὅϑδοτγ. Ὄχοογρβίὶί, διηθηαν τ, ̓ ποῦβα 6 1ΠῸΒέγαν!ε 400. 
ΟἸἾγ. οὐ" Εγηθϑι. Ασορββογαηΐ Ο]οββ ατος ἴῃ Ῥβδίπιοβ, εχ (ὐδϊδ]ορὸ 

᾿ Μαπυβογρίογυπι ΒΙΒ]]Ο ΘΟ ΓΑυΣΙ 6818 ἄθηυο οαἀϊίω. [1 ̓ρβίᾳ, 178. 8νο. 

8. ϑύυτρα δὲ ῬΒΆΎΟΕΙΝΙ ΟἼοβδβα ϑδογα αταοὺ, Θαηὶ Βρ᾿ο]ορῖο (]ο58. 55. 
π ὁ 
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ἩϑυΟΩ οὐ Εν ο]οσΊοὶ Μασῃηὶ : σοησαδββὶί, οπηοηᾶαν!, οὐ πο 18 115 γαυν, 
. Ο. α. Ετγποϑίι. 1 ρβία, 1786. 8νο. 

δοῃ] ουβηοῦ ἢ498 οχίσαοϊρα {116 πηοξί να] δ ]6 τηδίξοσ ἔτοπι ἴμοβο ψοσκ8, δηαὰ ἱπβοσίοα ἴ ἰπ 
Ἦ15 τὸ} -Κπόνη δηά οὀχοο]ϊοης Οτοοῖς 1 ,οχίσοη ἴο ἴη6 Νὸν Τοξίδιηρηί. 

4, Οτγσα ὅδοσα : οοηϊαϊπῖησ ΟὈΒΟσ  δὕϊοη8Β. οὐ 811] {π6 Βιδάϊοθβ οὗ 186 
Ηδῦτγον οΓαΒ οὗ ἴμ6 ΟἹα, δπὰ {π6 ατθοκ οἵ {Π6 Νϑυν Τοβίδιηθηί. ΒΥ 
ἘΜπατγὰ ΓΕΙΘΗ, Εἔϑα. 1οπάοηῃ, 1662. [0]10, τὴ ἢ ΘΟΡΡ] θη ηΐ, 

'"ΓΗ5 ψοΥκ α5 ἢγϑὲ ρυ] 5μ6 ἃ ἰῃ 1639 δπὰ 1646, ἰῃ 4ο.{ὡ Τῆθ [Ὁ]1ο ἱτπηρτοβδίοῃ οἵ 1662 
18 ἴῃ. Ρεβὲ ΕΒ οαϊῖοη. Ὑπὸ ΟΥ̓ ἶοα ὅδστα νγα8 ἰγαηϑ)δίθα ἰηΐο 1,διϊη δπά ρῥτϊηϊοά δἱ 
Ατπηβίογάδη), ν 1} δά το η4] οὐβογνδίίοηβ ὉῪ Φόομη Ἡροβοσ, 1696, ἰπ ἔοἰϊο. Μτ. 1,εἰσῇ ναβ 
Ομ οὗἉ {Ππ|ὸ τηοβί Ἰθαγηθα σηθῃ οὗὨ ἢ18 {{π|6, δηἰ δηὐογοα {Π6 ἐγ ἀβῃ!ρ οὐἨ Ασομ ίβθῃορ ἴὐβποσ. 
Ηἰς ψουκ 15 ἃ ὑθγῪ ν᾽ 806 Π61]0 ἴο [π6 υπάογβίδηρίην οὗἁἉ ΤΠ 6 οτἱρσίπαὶ ἰδηρσυαρεβ οὗ τῃ 6 βαογοά 
ΓΙ ΙΏρ 5; ΔΠα δ5 ἃ τὴδν Πιεαυθηιν ὃς οὐϊαϊποά δὲ ἃ ἰονν ὑγίδθ, 1ἴξ τοῦδ 6 βυρβιτυιο ἴον 
ἜἸ πον οὗ 186 ἔο] ]Πονσίηρ τγουΐκβ, τ ἢ ἢ ἃ βιιιάθηΐ τηΑΥ ποῖ ρϑυῇϑρ5 Ὀ6 δϑϊδ ἴο ρυγομαθο. Τὴὸ 
Οτιτςα ϑαογὰ ποῖ ΟὨ]Ὺ σίναβ πο ᾿ἰἴογα] βθη56 οὗ θυθῦγ νοσὰ ἴῃ ἴῃ ΟἹ ἀ δπὰ Νοιν Τοβίαπηθηΐς, 
θὰ φηγιοἶθ8 δἸπηοδὲ ὄνογν ἀοβηϊίοη τ ἢ ΡΒ]ΟΙ οσΊ αὶ] δηὰ ᾿ποοϊορίςαὶ ποίεβ. ἀσασσῃ ἔγοτω {ΠῸ 
Ῥυβ] τοῖοι οὗ ἴπΠῸ6 ὑδβδὲ στγαιητηδγη5 δη ὦ ΟΥ165 [Π0 οχίδηϊ. ΤῸ {}}15 σγογκ τηοβί Ξυσοῦοά- 
της Ἰοχϊ οορσταρἤογβ οἡ ἴῃ ΟἹ δαπὰ Νενν Τοβίδπιθηϊ μβᾶνα θθθὴ στθδαῖ]ν ἱπαοδιοά. 

ὅ. Φοληηΐβ ΚΝΟΙῊ ὙΟΟΔΡυΪ γα ΒΙὈΠῚοασὰ Νονὶ Τοβίδιαθηί,, 18 βοουη- 
ἄυτμ Βούϊθη οδρίἑὰπὶ δίαθ σουϑαυση δαογπδίαμη, αὖ ἴῃ ΙΘΟΙΌΠΘ ΒΔΟΓΌΓΌΙΏ 
Νονὶ Τεβίαηθηϊ τοὶ ΤΠ γοσυμπι πἰϑι1πὶ ΡΓΘΌΘΤΟ ροβϑβὶῦΐ ΘΧΙΘΙΏΡΟΓΆΪΘΠΙ. 
Ἑάῖῦο πον, δυοίϊου οὖ δι θβἀδΌ ον, 8118 Β0 1 Ππ46 ᾿γῖο Απδ γβὶη στδι- 
ποδία γοουμαμο ΤἼδιηδία [οοοτιπΣ ΟΠ ΠΟΙ] οσυτα ΘΧρ] οα Ποηῖθα8. 1. 1ρ818, 
1777. 8νο. 

6. Νονυτὰ 1,οχίοοη αἀσοο- δῦπυμ ἴῃ Νοναμι ᾿ αβίδιχοηίατῃ Ομ ρ΄ Βδὶΐ οἱ 
ΨΆΑΓΙΒ ΟΟΒΟΓ ΔΈΟΙ Ὀ08 ΡΒ] Ο]οσίο!8 1 ϑέγαν 1 ΟΠ δ η68 ΕὙΙΘἀΘ οι ΒΟΉ Ετ5- 
ΝΕΕ. ρα, 1819. 4 ραγίβ ἴῃ 2 νοἱβ. ϑγύο. (Ἕἴδδριθ, 1824. 4ϊο. Δῃμα 4]50 
ἴῃ 2 νοΐβ. ὅνο. 

ΤῊΐΒ 18 ἰδ Τοεσέλ δηὰ Βοβὲ βαϊείοι οὐ δὴ ἱπνα]ι Ὁ] σγοσὶς ; {1πὸ ἤτβε ἀρροαγϑὰ δἱ 1,οἰ ρϑὶς 1π 
1791; ἴῃ βοςοῃᾶ ἴῃ 180] ; δηὰ τῆ6 τῃϊγὰ ἴῃ 1808, Απ οἷοραπέ γορσεῖπι οὔ (9 1,οχϊσοη γᾶς 
δχοουϊοά δἱ 6 {πἰνογβίεν ρτοββ, ΕἸ πὈΌΓΡ],, ἴ. 1814, ἴῃ ἔνο νοΐβ. ὅνο. : [π6 Θεγπιδη 4υο- 
ἰδιϊομς ἱπίγσοάυσο ὈΥ ΘοὨ] θυ βου ἀτὸ ἴῃ [Ὠ]6 οαϊ το ἰγαπαϊδίοα ἱπῖο ἘΞ] 5} ΌΥ (86 οἀϊίοτα, 
Ἅ}658Γ8. δι ἢ, Θιίγαισῆοη, δπὰ ᾽οκοθθοῦ. ἊΑποίπον γορτῖης οὐὗἁὨ 115 1, οχίδοῃ ᾿ββιιθὰ [τοῦ 
τΠ6 ΟἸαθζονν ὑτοδ5 ἰῃ 1817, αἷδο ἰῃ ἔνο νοϊΪυτοος ὅνο. Τῇ ὕοασέλ 1,οἰρεὶς οἀὐϊδοη σομέθ! ἢ 5 
ΤΉΔῺΥ αααϊἐἱοτιαὶ τσοτὰ 8 ἀπ πον ΟὈβογνϑίϊοῃβ τὸ Ὠ1Γ ἢ 8ΓΘ ᾿π ογβρογβοα τὨγουρσῇ ἐπα τοῦ. ΤΠΘ 
Ῥτοίδοθ σοῃίδι 5 8 βθύθῦο ὈῬὮΣ]Πρρὶς ἀραϊηϑὲ ἴμ6 ἔννο γσορυηῖβ ᾽υ8ὲ ποςϊςοὰ. Το ΟἸαθρον 6αὶ- 
ἐϊοης οὗ 1824 δτὸ οἱδορδηι ῥγϊπίθα. 

7. Ἰμοχίοοῃ ἀσθοο- πα ᾿ῃ Νοναπὶ Τοβίαιηθηΐαμι. (Οὐπρθβϑὶὶ 908. 
ἘτΊθάον. ΒΒ] ΘΌΒΠΟΥ ; ἴῃ ΘΟΙΏΡΟΠαϊ τ γοάοοτ δ ππ68 ΟΑΒΕΥ, 1.1... Τιοη- 
Ἅἴηϊ, 1826. 8νο. 

“Τῇ τηδίη ῥγί μοῖρ] οὗ {818 νοΐ γη6 15, ἐμαὶ ἱξ σοηΐδὶ 5 41} δι θυ σηο τ 8 1. χα] σοσταρῃίοαϊ 
᾿πἰογργοίδιιοηβ, ἰορσοῖμοῦ 1 Πἷ5 ϑεγιρίυτα τοίργοηςοβ, απὰ 1Π15 σὶπουῖ Δοτί ἀστηοπὲ; π 116 
ποίη; 15 βδου σοῦ θα πμδὶ, ἴῃ ἃ τηδλοτὶν οὗ Ἰπβίβησεβ, τη 6 δαἀνδηίβρθοιι εν αἀϊεροηςοά 
“ἴῃ... .. Ὁγι Οαγογ 5 παηο 5 ἃ σιυαγαῃῖοο ἴῸγ σοττεςοῖὶ ἐπηρτοβδιοη." (οΪοοῖὶς Πνίον, 
νοΐ, χχνΐ, Ν. δ. ρ. 180.) Τὶ τπαηιιδὶ 1,οχίσοη 15 νΟΤΥ ΠΘΔΙῪ ρῥγιηϊοά. 

8. ΟἸισ βοΐ ΒΟΠΟΈΤΟΈΝΙ Νονυπὶ Ἰμοχίσοη ασοο- [1 ππὰπὸ 1η Νονυπὶ 
“Τοβίδιηθηΐατα : ροβί 9. Τ Κσοϑίαμῃ γοοθηβιῖῖ, οἵ ν8Γ118 Οὔ  Δ[1ΟΠ1Ό118, Ρἢ1- 
Ἰοϊορσοἷβ οἵ οὐ [1018, Ἰοουρ]οίαν αὐ. 1.. ΡΟΗΝ. 7ρβῖα, 1790. 8νο. 

1 (οι Ἐ5Β 6 }} να] υα}]6 αὐ ἴΠ6 1,οχίσοηβ οὐἁὨ Κορ δυσπος πη ϑροθη ἃγο, [Ὡ6 δυῖπος σδηηοῖ 
οὐηϊξ {π6 ἐο]]οννίης βδ᾽ υἵδτν σδικίοη οὗ Βίφπορ ΦθΌΡ τοβροοϊίης {Ππ6 τι86 οὐὨ ἔδβοπι: ---- “41 
σου ]ά," 116 5 γ5, “ ΘδγΠοϑευ οχηοτὶ ἰποβο ὈΪΌ]1ς 4] βιυἀθηΐβ, ΠΟ ΤῊΔΥ ΠΑΡΡΘΏ ἴο υ86 (85, 
εσὶἐδ Ῥχορεῦ σαμέϊοπ, 4}1} αὐναποεά βἰυ ἀοηΐθ, ψ1}}} ἔπα ἰξ {πεῖν δἀναηίαρο ἴο ι.56} {ΠῸ 1,6 χῖσομΒ οὔ 
ϑροδη δπά βοῃ]) θυ βηοῦ ἴου (6 Νενν Τοβίδτηοπέ, απαὰ ἰμοβε οὗὨ ϑ5.]ουβηον δηὰ Βυοιβο ποῖ ὁ Γ 
ον ἴμ6 δαεριιασὶπὲ δπὰ Αροστυρῆα, ἴο 6 ραγεϊου αυ]Υ οἡ ἐποῖγ συδτὰ δρσαϊηβὶ Δ]οροα Ἰἀθηιῦν 
ΟΥ̓ τιοδηΐϊηρ, ἴῃ ψογὰβ σγῆοδο ογάϊπαγν βρη βσδίίοη 15 δὴν {πη Βαϊ ΒΥποηγτηοιι8. [Ι͂πἢ βυςῇ 
"4565, ἰαὶ ἐπα εἰϊοὰ μαββαρθ8 θ6 σασγο δι γ Θχδτηϊηθα : δηά 1 νοπίυγο ἴο αὔγηι, {πδΐ, Ἰηδῖοδα οἵ 
ΒΥ̓ΠΟΏΥτηΟῦΒ, ἴποτγα τν}}} δἰ πιοδὲ ἈΏΙ ΡΟ Βα] }γ ΡῈ οι δῃ ἱπιροσίδπε ναυϊ δῖοι ΟΥὈΧ τηθδηϊηρ ΡῸ- 
ἔνϑϑη ἴΠ6 το]αῖθα ΠΊΘΙΑΌΘΓΒ : ΘΟΙΏΤΠΟΏΪΥ ἃ ΡΥΟρΓ685 ἰπ [Π6 βϑῆβθ, Ὀι δ σαΥβ 506 ἢ 8 ὙΔΙ ΔΊ 10}, 
88 ἯΠ|] αυλο βυρογβοὰθ [6 ΠΘοΌβδι ἐν ΟΥὗἉ ΓΟΒΟΥΓΠΣΏρ ἴο δὴ μημβμαὶ, το ἢ} 1655 ἢ μηργεοοάεπίεα, 
“«ΔΟσΟΡΊδΙΙο.) οὗἁἨ ἴπ6 [ΘΓ ΠῚΒ οι] ογοά." Βρ. 726 0}0᾽5 βαογοὰ 1,11ογδΐασγο, ἢ. 51. 
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ΤῊ ἔτεϊ οαϊτοη οὗὨ ϑοϊοοιζοηλυ5᾽5 Ἰιοχίοοη τγᾶς ρυθ] δηθὰ αἱ 1, οἰ ρβὶς, ἴῃ 1746: Ἐτοθε 
οογγοοῖθα δηά επἰαγρο οἀϊἴοη ἀρρϑαγοθὰ αἶβο δἱ 1,εἰρϑβὶς, ἰπ 1765, θοὶῃ 'π 8νο. Ῥχουϊοιιβὶγ 
ἴο 1π6 Δρροϑάγαδποο οὗ δε}! θιιβηου Β γοσῖς, ϑρομη 5 τπϊτὰ οἀὐϊτοη 85 ᾿5ε}γ σοηβι ἀογρα 88 (Π6 
Ὀεδὲ Οὐκ δηὰ [μεΐη 1,οχίοοη ἴο {πΠ6 Νονν Τοβίαυηθηῖ, ἴον μος Σΐ τῆδῪ θ6 κιιρβεϊτυϊοα Ὁγ 
ἴμοβα ψῆο Ἄσδηποῖ δβογά ἴο ρυγοβδβα βοῃ] θυ βηο 5 νοἱ τ Π168. ᾿ 

9. Α ατρϑοκ δηὰ ΕὨρ] 18} Μδηιδὶ 1,οχίοοη ἰοὸ [86 Νοεν Τοβίδπημθπέ, τ τ 
ἘΧΔΙΏΡ]6Β οὗ 8]] [86 ἸΥΤΟΣΌΪΑΓ ἀπ πιογο ἀ:Βῆου] ᾿πῆδχίοπβ. Βγ Φ. Η. Β.Αβ8. 
Τιοπάοῃ, 1820 ; βοοοπᾶ οαἀϊΐοῃ, 1829, 1ϑ81ηο. 

10. ΑἸ Νὸν ατθοῖκς δῃηᾶᾷ Επρ] 8ῃ 1, χίσοη ἴο {π6 Νὸν Τοβίδμηθηΐ ; ἴῃ πο ἢ 
[86 Φυδηίν οὗἉ 811 {Ππ|ὸ ἀου ἐπ Ὑ ον 615 15 σλγ ]]γ τι κοά, ἀπ (θη δ] οροΑ] 
ΤΆΌΙ68 σοππηθοιθὰ ἢ} {Π6 ϑιεαογοα ΒΊΟΥ τὸ δηποχοᾶ. ΒΥ {μα 1δδν. 
Ἡδησυ 1μαινο, 1.1..}. Ἰοηάομ, 182]. ὅνο. 

“ἼἸῈ ἰς ἃ Ἴδσοηυθηϊρηΐ ψοῦκ ἴον 41} στῆο ψ ϑῃ ἴο τοδὰ πὸ Νενν Τοβίατηοπί ἴῃ τ. Οτὶ σίπδὶ 
ψιπουν πιλιῖπς 8 δυγῖΠοΣ ῥσοργοβθα ἴθ ἴπ6 ἰδησυαρο." (Βτίειξη Πονίον, νοἱ, χχίϊ. 
ΡΡ. 409, 410.) 

11. ΟἸαν!β ῬὨΠο]ορίοα ΝΝονὶ Ταβίδιθηῖ, δυοίοσο ΟἿ βίορβοσο ΑΡΓΆΒΆΠΊΟ 
ὝΜΑΗΙ. Τὐρβίω, 1822. ἘΜ Ιτο βοουπάα, 1829ὃ.Ό. ἘΙο ἰογίϊα, δυοίϊου οἵ 
Θῃηθηάδίϊον, 1844. 2 [οΠλ]18, 800. 

ΤῊΙ5 {τυ Ϊγ να] 4}0]6 Οτθοῖ απὰ 1,δεἰπ 1 χίσοη ἴο ἴμ6 Νοῖν Τοβίαπγοπί ἰς οχρτοβεῖν ἀεδισποά 
ἴον ἰῇοβϑο ψῆο σδῃποὶ αβογὰ ἰο ρυτομδαθα ϑβοΠ] θυ βηοτ 8 1 ,οχίσοη ἴτν 18 ἑοῃ δορά οἡ {πὸ Ρἢ1]10- 
Ἰοχῖςαὶ ργίῃς }]65 ὅτβι ἀδυοϊορθὰ ὈὉγ Ῥγοίδεβδον Ῥ]δποκ, 1 Πὶ5 οἰδροταῖθ ἀϊββογίδεοι “ 7)6 Ῥεγὰ 
Ναιιγᾶ αἰηως ]παοῖε Οτγαϊοπὶδ Οτασα Νουὶ Τεοραπιεηεὶ," ποισοὰ ἴῃ ράᾶρο 243, δερτὰ. ““ἴἰ 
γγ835 ἴῃ οὐἰὐοσὶ οὗἩἨἁ [η6 δυΐμον ἴο της ἱπίο ἃ τη ]ογαῖο δσοσηρ855 {Π6 Γ05}}8 οὗ ἴΠ6 Ἰδίοςί ἀπά 
τηοϑὲ οχίθηἀθὰ ἱηνοβιϊ αι οηβ ἱηῖο δοῖῃ {Π6 ΡΒ ΠΟΙΟΘῪ δηὰ ἱπίοιργοίδιοη οὗ {πὸ βδοσθα νου πι ; 
80 ἴδ {ΠῸῪ τηϊρης θῈ πηδάθ ἀπίνοσϑδὶγ δοοθββι]θ, πα 6 δάαρίοα ἴο ἴπ6 ἀδἰἱν οοπυθηΐθηςο, 
δα Πα (υ4] υ.56, Οὗ ΘΥΟΤΥ δίπάοηί. Ὑπα ποσὶκς τγᾶ8 ἱπίθηἀθα ἴο θη γβοο δἰ τα ρν {Π|6 τεσσ, 
ψὶτΠπου {116 Ῥγοσεδβδεϑ, οὗ ἰηνοϑιϊσαίου ; π᾿ ἢ τοίοσθησϑϑ ἴο δα τ πογίε165 κυ θῆοἴοης ἴο νΟΓΙ Ὗ (Π056 
Γαβ 5, Βῃου]  ἀ τπ6 δέιαοπὲ τνῖϑν ἰο ῥτοβθοιῖο 118 Ἰηχυΐγ68 αγί ποτ, Ὑμδαῖ βυθοῦ 15 ἔπ 6 Ρ]Δῃ 
Ὀοβὲ συϊεοὰ ἐο τηΠ6 ρυγροβα ἸνμΙοἢ [Π6 δυῖποσ πδα ἴῃ νίονν, ἴποτο οδῃ δ6 {Ππ||6 ἀουθὲ; ΠΟΡ οδῇ 
το Ποβίίαῖα ἰο 8380, ἐπδὲ ἢ 85 δι: 655 Ὁ}}} Θοσοιηρ ἰ5ῃοαὰ τῃδὲ ρυτροβο. Ὅῆα οδ]οςξ οἵ 8 
Ἰοχίσοη 18 ποῖ ἃ οοπιπιεπέατῳ, ---- ἢοῖ ἴπΠ6 Θχπὶ εἴθ οὐὗὨ ἃ βυϑβίοπι οὗ τποοΐορυ : ἰὲ 15 ἀεβίρηοα 
ΒἸΤΊΡΙΥ 89 δ ἰπϑίσιτηθηξ 1η ἴπ6 Βδηαβ οὔ ἴπα εἰ άοηξ, ὈῪ τ Πὶςἢ ἢ 6 15 ἴο δια ἢ" ἱπη56}} Ἰῃ δβοθῦ- 
ἰαϊηϊηρ {Π|Ὸ 5656 οὔδ τ τι ἴοσ, δὰ τηδκιηρ οὐ ρταςις!]ν, 1 ποῖ ἔοστμα ]ν, ἃ σΟτη τ ΘΠ ΑΣΥ [ῸΣ 
Βιπιθοῖ . Τὸ ἀο {{|8 }]γ, Πα ταιϑὲ οὗ σουγβο σὸ Ὀδοὶς ἴο ἴπ6 88 Π|6 δουγοαβ οὗἉ ἰπίοστηβίΐοῃ 
ἔγοτα ϊο [6 [μοχίσοη ἐπ νὰ ἄγαση. [Ι}ἢ δ σψοσκ οὗ {158 Κὶ πᾶ, πηότϑονθῦ, ἃ στοδί ἐθδ] 
οὗ (πὸ τπηοτῖξ τηυξὶ ὨΘΟΘΒΒΑΥ ΪΥ ἀοροπα οὐ ἔπ ρονγοῦ ψΠ10} 186 ΨΓΙΟΤ ΤΩΔΥ ῬΟΒ8088 οὗ δοῃ- 
ἀεπδιηρ Ὠἰὶς ἰπΠουρἢ 5, δηὰ ἀχργοββῖης ἰπθπὶ ἴῃ ἰΘΓΤ5 αἴ Οὔοα ΘΟΠΟΊ56 δηα ροτβρίοσυουβ. [ἢ 
{18 τοβροοῖ, νσὸ {1 πὲ ἃ Εἰ Ὦ τη ταυδὶ μο αδϑεϊρποά ἴο Δ} ; δηα {πὲ Πο ἰ5 ἴδ γοτηονεὰ 
ὈοΙῊ ἔγοπῃ {πὸ αἰ βι5οη 655 οὐ Ῥαγπυγεῖ, δπὰ ἴσοι εἰναῖ το  χὙ ἀῃὰ Ὁ ΠΏΘΟΘΑΒΑΤΥ σΟΡ᾿Ου 5} 685 
ἔον το ΘΠ] θΌβποσ 15 ἀἰβεϊησι 564." (Νοτίῃ Ατηοσίοσδη νον ἴον ψυΐγ, 1826, νοὶ. χχϑὶ!. 
ῬΡ. 106, 107.) [πη ἰῃς ἢτγβί νοϊυπια οὐ ἴπὸ Απάονον Β᾽] οὶ Ποροβιίοσν (ρρ. 554---568.), 
ποτα 15 8η οἰδθοτδία οοιηρδγεῖϊνα οὐ τοΐβτη, Ὀγ Ῥτοίθββον ΤΠ το, οὗ Η4]]6, οὐ {πὸ γοβρθεζίνα 
τηοτῖ(5 οἵ ΔΒ} 5 1,οχΐσοη δηὰ οὔ {παὶὺν τ. Βιοίβοπηοιάοσ, Νο. 16. ἐπύγὰ. 

12. ΟἸανὶβ Νονὶ Τοβίατηθπε ΡΠ: οΙορίσα δι θ8 ΘΟ] Γὰπι) οὐ  ἀνϑπῦχα 
ΤΠοοΪορίε βευἀ!οβογατα δοσοπλπιοᾶαῖδ. Αὐοίογο (ἬγΙΒίορβΟσῸ ΑὈΓΆΒΆΤΩΟ 
ὝλΗΣ. ἘπΙῦο Μίποσυ. 1[0581ώ, 1881. 410. 

ΤῊ8 δυτγίάστηθης οἵ Ὦγ. 88} 4 βοοοπὰ εαὐϊεϊοη οὐ ἢἷ8 ἰάσρεγ Τιϑχίσοη Η]15 945. ο]οβοὶν 
Ῥτϊηϊοά ραρο8 ἴῃ ἰατζε 4το. Ῥτγοΐδεβον ΤΠο]ιεῖκ, οὐ ΗκΔ4]}6, βίδιοβ ὑπαὶ 1 “15 γοσῪ γ76}] ἀπο, 
ΔΠουρσῇ, νἱοννοὰ ἱπ ἴπ6 Ἰίσῆιϊ οὗ 8 ἴἔγιι]ν ΟἸυεἰβεῖδη ἐπεοΐομυ, 18 Ιοᾶνοβ το ἴο ΡῈ ἀοπϊγοα, 
ΤῊ ϑρίτιι οὐἨ Οοά πιονεοϑ ποῖ ὑροη ἔπ τνδίογβ." (᾿πάουον ΒΙΡ᾽1.4] Ποροβιίοσυ, ἕο 1882, 
νοὶ. 11. Ρ. 208. 

18. ατϑοῖκ δὰ Επρ] 8ῃ 1,οχίοοη το {π6 Νὸν Τοβδίδιηοπί, ἴγομῃ {π6 (Δ ν}5 
ῬμΙοϊοσίοα οὗἨ Ομ γῖϑέ. Αθγαμααι ΑΗ. ΒΥ. Εὐναγὰ ΠΟΒΙΝΒΟΝ, Α.Μ. 
[πον ἢ. ἢ. Δπάονον [ΝΜ αββδομυββοίιβ), 1825. σογὰὶ] ϑ8γο. 

Ὑπουρῇ πιοάοβιϊν δππουποθα 85 8 ἰγϑηβἸ δ Ίοη ἔγοπι ὟΝ 6 }}}᾿ 5 (]ανὶς, {18 θθδυ 1} }}ν δπά 
σοττσοοιν ρτἰπεοά ποῦς 185, ἴῃ ἔδοῖ, 8 πον [μοχίσου ἴο (6 Νὸν οβίαπιθηϊζ, οοτηροβοα νυ ἢ 
ἄτοδὶ σᾶγο δὰ δοουγθου. ΤΠ ἴοχίβ οἰϊοὰ ὮΥ Δ] 'τοτο 4}} νου ἤθα δηὰ Ἵοσγεοιθά ; δῃὰ ποῖ 
ἃ ἴον οὔ πα τγοίργοηςοα ἴο οἶδϑεῖς δυϊποῖβ ττοτο σοχγοοϊοα, τ ἤογο Νίγ. Πορίηβοη σουἹὰ αν. 
δοσοϑ5 ο δα οὐἰοηϑ σοπϑι] θὰ Ὁγ Δ]. ΜδηΥ οὗ ἴπ6 ἀοβηϊοπβ αἷδὸ τόσο ἐγαπιθα ὧδ πουῦὸ 

Η 4 



218 ϑαονγεα Τλιϊοίοον. . ᾿ [Ῥα11. ΟἹ. ΤΥ. 

ἔτοταη ἐμ Νενν Τοϑβίδγηοηΐξ, γδίμον ἑἤδη ἔγοτηῃ {86 υθσὺ ζοποσαὶ 1 δίῃ ἀοβητοπβ οἰἴμεν οὗἉ ὙΥ̓ Διὶ 
οὐ ϑοβίθυβποῦ; δπὰ τβοτο ΔΠΥ ἱπηρογίϑης τοπιασγὶς οὐ 1 υϑιατϊίοθ σου 6 ἀοιϊνοα ἔγοτω 
ΒΟ ]θυβηοῦ ΟΥ ἴτοτῃ οἵποσ βουγοος, Νγσ. Η. μδβ8 σδαγοί]]ν Ἰηϊγοάυςεα ἱς. Τ|}}5 ψοσὶς Πανιης 
Ὀ6Θῃ ΒοΙη6 γεδγβ ουὲ οὗὨ ρτὶπὶ, πὸ Ἰεασγηθὰ δυῖποσ ἰῇ 1886 ρι] }8ῃ6ὰ [1πΠ6 ποὺ δῃὰ υϑγῪ 
ἐπιροτίδηξ [μοχίσοι ποῖ 15 ποϊιοοα ἴῃ ἐμ6 0] οννπρ Ῥδυαρταρἢ, 

14. Α ατσϑοκ δηᾶ ἘπρΊ 88} 1,οχίσοῃ ἴο {16 Νὸνν Ταβίδιηθηι. Βυ άπδγά 
ΒΟΒΙΝΒΟΝ, Ὁ, Ὁ. οβίοῃ, 1886. τογὰ] ὃγο. Ἰψοηάοῃ, 1887. Βνο. ἘΔΙΠΡΌΓΡΕ, 
1887. ϑνο. οπάοῃ, 1889. 8νο. 

ΤῊϊθ. τσ να] ρθ τνοῦκ, σοηίδιηβ ἴῃ6 τοβυ] 5 οὗ ἴμο Ἰθαγῃθα δυξῃοσ᾽ 5 γοβθαγοθθβ, 85 
νοὶ] 45 (ἤοδβο οὗὨ 4}1] ρτοοοίηρ Ἰοχισορτγαρἤοσβ: ἔμο [ὉΠ] 18 ἃ Ὀτίοῦ ουἰΐπ6 οἵ [Π6 ρ͵δῃ 
σοῦ Ὦγτ. Εοδίμβου [89 δἀορίοα 'π ἰΠ6 δυγδηροπιθηΐ οὗὨ π|5 τηδίθσαῖβι Τῆδ οἰγτπο ΟΟῪ 
οἵ οδοῖ ψοσὰ 15 ψίνθῃ, 80 ἴδ δ8 1 δρροτία! ῃβ ἴο ἴῃς Οατεοῖς δηὰ Ηοῦὔτεν, δηα ὁσθββίοηΔ}}} ἴο 
4 1. Τὸ οδοῖὶ νψοζά 15 δϑϑιίρῃβα 115 ῬΓΙΤηδΔΥΥ βἰσηϊβοδίίοη, τῃεῖποσ ἑουπὰ ἴῃ {πὸ Νονν 
Τοβίδηχοηί οὐ ποῖ ; δπὰ ἔθη (86 δυίμον ἀθάιοοβ ἔγοτῃ ἰΐ 4}} {Π6 5: ρη βοΔΕΙΟῺ 5 νυν οἢ ΟσΟῸΓ ἴῃ 
(ῃ0 Νεν Ταβίδιθηῖς, [πτ1}15 ροτγίϊοη οὔτμο σσογὶς μ6 [85 Ὀοδιονϑα τηποἢ διθηξίοη, ἴῃ Ὀτίηρ- 
ἱηρ οὔ ἴο νῖονγ {πα ἔοτος οὗ ἔπε ρτθροβίτἰοηβ ἰη σοτηροϑίοα, Εὐγίμον, {Π6 ἀϊβοτγοπὲ ΤΌΣ ΠῚ15 
Ἀπὰ ἰπβοοιίοηβ οὗ ττογὰβ ἀγα θυ ιυιθα, 50 ἔλτ 88 βθοιῃηθὰ ὑτορϑσ ἰπ ἃ ἰδχίσοῃ ; δῃὰ 1π6 υξᾶρο 
οὗἨ τῃ6 τιιζοις οὗ 16 Νὸν Ταοβίδπηθηΐ 15, 'ἴῃ 4] ςαβος, 1 υδίταϊοα Ὦγ σοίδιθησοβ ἴο ἴδ 
ϑορεπαρίπε, δπὰ ἘΠ 6 οἵμοῦ Οτθοῖ νϑγβίοῃϑ, 85 γ76]}} 85 ἴο ἴπ6 τυ τηρπ οὗ ῬΏ1]Ο δηὰ Ψοβορῆι5, 
δηὰ ἴο ἴῃ6 του ἢ [Π6 σΟΙΏΤΩΟΩ ΟΣ ἰαῖον Ἰάϊομι οὔ ἴπΠ6 Οτεοῖς ἰδηριαρσο, ὅ0 ὍΣ 85 16 
1ϊγ. 15 οὗ δ Ἰοχίοοῃ ροσγπιϊξ, αἴξθπίίοῃ [88 θθοη σίνοῃ [0 ἴῃ Ἰηϊογρτοίδίιοη οὗὨ ἀϊβῆου)ς Ῥδ:- 
8355: δηα 'π᾿ 680} διίϊοὶα 8 σοίογθηςα 15 σίγθη ἴο ΘΥΘΓῪ ῥρᾶϑδαρο οὔ {πὸ Νὸνν Τοβίδιηθπίὶ ΠΟ ΓΘ 
ἜΥΟΡΥ νογὰ ἰβ ουπά ; εἰν τοπάοείηρ (με 1,οχίοοη, [0 8 νΟΓῪ σοηβιάδγαθ)α οχίθης, ἃ οοποοσά- 
Δῆοο ἴο 16 Νοὸν Τοβίδηιοπῖ, ὍΤηο ᾿οπάοη εὐἀϊίοη οἵἉ 1837 να5 βυρογι πιοπάρά Ὀγ τῆς Εδν. 
Ὧγ. ΒΙοοταῆεοὶ ἃ ; δηὰ ἔπ Εἀϊηρθυσρὰ οἀϊιοι ὈΥ τῆς Ἰρατηοά Η οἰ] εησι, Μσ. ϑοϊοσιου Νερτίβ, 
αἰἀοὰ ὃγ τ1π6 ον. Μσ. θυποδη. οὶ (Π 656 βαϊῖομβ ἀγα δοσιισζαίοὶυ δηὰ Ὀοδυε }}γ ἐχ- 
οουϊοα : ἐπεοὶν τοςροσίϊνο οἀϊΐογβ ὑγοΐδϑβ ἴο ἢανο οογγθοϊοα ΠῸΠΊΘΓΟιΙΒ ογσδίϑ, ψῃϊοῦ μα ὑἢ- 
δ. οἱ ἀΔ0]γ ογερέ ἱπίο ἔπ οὐ ὶμδὶ ποτῖς δα ἴῃς ααἀαξίέοπα τ οὮ ΒΟΥ Πανο τηδά6 (βοτηθεϊπη65 
οογγροίϊηρ, δὲ οἴποτβ τ οὐ ἴῃς [Π6 δυῖῃου᾿Β δἰδίθμηθηΐβ) δγὸ ὑσὶ ηϊθα δοίνθοη Ὀσδοκοῖβ, ΤΏ 
Τιουάοη εὐἀϊείοη οΥὗὨ 1839 18 τηργοὶν 8 σορτιηΐ οὗ (16 Ατηθσίοδη ψοσῖς, οὗ τ ἢ ς ἢ ἃ ὙΟΥΥ πεϑὶν 
ὀχϑουϊοὰ δυγι ἀρτηθηΐ οσ 56] θοῖΟἢ νγχ88 ρῃ Ὁ ]15Π6ἀ ἴῃ 1899, ἴῃ 1 ζπηο. ὈὉγ Μίγ. Οβασὶος Ἀοὔδβοῃ, 
σι ἢ τΠ6 δααϊκίοη οὗὨ νᾶτίουβ φστγαγητηδίῖοϑὶ «145 ἴον (πΠ6 "οεημθῆϊ οὗἩ ἰδδγπουβ: 1ἴ 118 ἰητἰε} 66 --- 
“Α Οτοοῖκ διὰ Εμρ} 18) 1χίσοη ἰο ἐῃῈ Νὸν Ταβίδτηθηϊ, οἡ (ἢ Βαϑὶβ οὔ γ, Ἐουϊηβοη 8: 
ἀεοβισποά ἔοσ ἡυπῖοσ ϑιμαθπίβ η Ὀἰνὶπιὲν δπὰ ἐμ Ὠῖσθον ΟἸαββοβ 'ῃ ϑοῃοο]5.᾽ 

1ὅ6. Α αὐθοῖκ δηὰ Ἐμρ] 18} Τόσχίοοῃ το {π6ὸ Νον Τοβϑίδμπιθβί, δβρθοῖϑ! ν 
ϑἀαρίοα ἴο {Π6 [186 οὗ ΟΟΠ]6ρ68 δπα δομοοὶβ, θὰΐ α͵θο ᾿πίοπάθα α8 ἃ οοῃ- 
νϑηϊθηΐ σηδη πα] ἴῸΓ ϑἰμ ἀδηῖβ 1Ὼ αἰ Ί ΠΥ ἀπά {Π 60] ορ]ο8] τοδάθυβ ἴῃ βθηθγαὶ. 
ΒΥ [πὸ 1ζον. 5. ΤΊ ΒΙΟΟΜΕΙΕΙΡ, ἢ.Ὁ. Τοπάοῃ, 1840. ϑεοοπά αἰ ίοη, 
ΘΥΘΔΕΏΥ ΘηΪαγρθα δηα ΥΘΓΥ ΘΟΠΒΙἀΟΙΔΌΪΥ ἱπιρτονοᾶ, 1845. 51)8}} 8νο. 

ΤῊΪδβ 15 (16 οἰ δαροβὲ δῃὰ τηοϑὲ σοτηρσομθηκῖνο 1] οχίοοη ἰὸ ἐπ Νονν Τ᾽ οβίαπηθηϊ οχίδης ἴῃ 
ἐμὲ Ἐπρ]βἢ Ἰδηραασα. ὙΤμουρὰ τ, ΒΙοοτηῆο)α ἰϑγιηβ ἰξ ἃ βοῃοο] δηὰ οοϑ]ερε Ἰοχίοοη,"ὲ ἰς 
ΟοὯδ γῇ] ἢ ἴῃ6 τηοσγὸ δἀνδαποοὰ κἰυάθης ψ}}} ἢπὰ ᾿ξ σοηνοπίθης ἴο δυὸ αἱ μδηά, ν ἤθη ἢ ἐδ 
Ρεγυδίηρς ἴῃς Οτοεὶς Τ᾿ εϑίαπιθπῖ; δπὰ 118 ὉΓ|1ν 15 σΥΘΑΊΥ Θημαποοαὰ Ὀγ [86 5'ῃρυατ πϑαῖποϑα 
ατιὰ δοουγδον οὗὨ 118 ὑγρορταρμῖσαὶ οχθουτοη, ὈΥ τσ 4 Ἰαγρα αδπισμηΐ οὗ γεϑὶγ ναὶ ὶθ 
ῬΒΙοΙορίοα! ᾿ηοστηδιίίοη π88 ὕθθη ὑσουρης ἱπίο ἃ σοτηρδγαινθ!υ 8118}} οοτηραββ. 
Το ἐο!]ονίηρ ἰδ [Π6 Ρ]δη δἀοριοὰ Ὀγ ἴ(Π6 δὐυΐθοῦ ἴῃ ἤοστηΐηρς ἴΠ6 ῥσθβοης σοῦ. ΤῸ 

Εἰ τη] οΡΎ οὗ {πὸ τογὰ 15 ἢγει σίνεῃ, ῃοσο ἰξ σδῃ θ6 ᾿ποτου ΡὮ]Υ ἀβοογίδι πα, Ὑὴδ ὈΥΪΤΠΔΣΥ͂ 
δ᾽ ΣΙβοδίίοη 185. ἔπθῃ σαγεδι}}ν 1δἰὰ ἀοόσῃ ; ἀπά ἔπδῆσο ατὸ ἀεάμερα, πὶ σοζυΐδς ογάοσ, 4}} 16 
Οἴπον βιχηϊβοβίϊουβ ΠΟ Πανο οἷδοα ἰῃ ὑπὸ Νὸνν Τοβιδιηθμὶ τεϊῖοσθ. ὍΠ6 ναγίουβ ςοη- 
δἰγιυοίίοηβ οὗ νϑῦρβ, ψϑῦθαΐβ, δηὰ δαϊθοιϊνθα, πᾶν ὕδθη σαΓΘΪΪΥ Ὠοιοοαά: αἰνὰ τυιπαΐονο 
“σὰ5 οα]ου]δῖοά ἴο οχρ]αΐπ πα ρϑου δῦ Ἰἀϊοτης οὐἁὨ ἐμ τε ίοσβ οὔ ἰῆὩ6 Νεῖν Τοβίδιωθης [85 
θθοη ΠΠιϑἰγαῖθα ἤτοτη {Π6 ϑορίυδρίηῖ, αηὰ 16 ΔροσγΥρΡμΑ] τυτὶ τη ρβ, δα τγ0}} 85 ἴτοτῃη ἴῃβοβα 
οὔὁἨ “οβορῆυβ δηά Ῥῃ]ο. Ἠείδιοησοβ πᾶν δ]50 ὕδθϑῃ τηβδάβ ἴο ἴπΠ6 Οτϑοῖ οἶδβ81. 41 τυτιζοσβ, 
Θορθοῖα δ γ ἴηοϑε οὗ (Ὧ6 ᾿αῖο Οτοεῖς ἀϊαϊοοῖ, ἴοτα {πῸ πιο οἵ ῬοΪγῦϊυ5 ἀονπιναγάβ, [}ἢ 
16 ἐχοϑουϊίοη οὗὨἨ 15 ἰαδοτίους υπάοτίακίησ, Ὦν. ΒΙοου)ῆο ἃ ας σοηδβιυϊοα τ[Π6 Ἰαῦουτβ οὗ 
Ῥτεοοάϊηρ Ἰοχί σοζτγαρῆθγβ; δυῖ Πα [68 ποῖ βοσγυ οἷν σορὶοα οὐ αὐτὶ ἀροὰ πο. ΤΏοτο δγὸ 
ποῖ ἴδον ἔπδη ἔουν Ὠυπάτγοά δγίϊς οβ, [ἢ6 οὐ παὶ δι πογβη ρ΄ οΥὗἨ 186 οἰ ἱο ραγὶ οὐἩἨ τῆς Πα 
ΤΏΔΥ ἕαϊγὶγ οἷαί. Ηἰἴἷ στοαὶ ὁδήεος ἢδ8 Ὀδθθη ἴο σόπᾶοσ (Ὧ6 σψοῖΐ ἃ σοποῖβθ, ρογερίουοιυς, 
δηα σοτηργοθηβινα τηϑηϊαὶ οὗ Νὲν Ταβίδιηοης 1 χὶσορτδρῶν : ἀπ ἱπ Πῖ5 ἱτηροσίδηςξ ὁ}- 
6 δ πδ8 ὨρΡΡἢ ἢ βυςσοοοάρα, 

16. Ἰ,οχίσου δηυλὶο ασθοο-" δείπυμ ἰπ Γἰτου Νονὶ Τοδίδτηθητῖ, δαοίοτα 
(Ἄγοϊο Οοὔο ΒΕΕΤΒΟΗΝΕΙΡΕΕ. [λρδία, 1824. Ἑάιτῖο διοουπᾶλδ, δυοῦδοσ 
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οἱ οιποηδδίϊον, [ἱρβῖς, 1829. 2 τοπιὶὶθ, ϑγο.: 10 ἰογίϊα, οἸμοπαδίδ οἱ 
διοίδ. ΠιἰΡ518, 1840. 4ϊο. ᾿ 

ΤῊΏΙϊ8 ἰοχίσοῃ οχβὲ 19 ἃ 1655 δίτὶοὶ δάπογοησο ἴο {π6 ρΡὨ]οἱορίςαὶ ρτιποῖρὶοβ ἀθυθϊορεά Ὦγ 
Ῥιδηοῖς δά δ], αῦονα ποιϊοθα, Τὰ 1] υδίγαιϊοης ἀγα ἀγα τροχὸ ἔγεηυθηιγ ἄοτ ἴῃ 6 
ϑερέυασίηϊ δηα ἴῃ Βροσγυρδ) Ὀοοῖκ5, δῃά αἷβο ἴγοζω ἴΐ6 δροσγυρδὶ ροβρεῖβ, ὅσ. ρυ]} δηθὰ 
Ὁγ Ἑαυτγίοϊαβ δά Ὀγ ΤΏι]ο, ἱτἢ τ Βῖοῖ [Π6 αὐΐποτσ 5 ἱπιϊπιδίεὶν δοαυδιπιοα ; δηά ἰἱ 18 τηῖκ 
οἰγουτηδπίδησο τὴ] σἢ ἱπιραγίδ {Π6 σὨϊοῖ νάϊ ἰο Ὦγ. Βιοιβομηοί θ᾽ α ψοτ. ὙὉὍδὸ {πιτὰ δπὰ 
Ὀοδὲ οἀϊείοη 158 οἰοβεῖὶν ὑπαὶ ποδῖὶν ρῥτιηϊθα ἴῃ αυδτίο, ν ἢ [γε α ΘΟ] πη Π5 1ῃ 8. ΡΒ γα. 

17. Α τϑοκ δῃᾶὰ Ἐπρ 5} Τμοχίοοῃ ἴοὸ ἴΠ6 Νὰνν Τοδίδιμθῃϊ : ἴῃ ἡ ΒΙΟΝ 
186 Ὑογάβ πὰ Ῥἢγαβθϑ ὀοουγΓΙηρ 1 [8086 δεογοα ΒΟΟΚΒβ δγῦὸ ἀ:βέ!η {]Υ 6Χ- 
Ρἰδ πθα, δῃὰ {πμ6 Μοϑαπίηρϑ δϑϑίρῃβα ἴο δβοῖ, δυϊμογιβοα Ὀγ Βθίρθσθποθβ ἴο 
Ῥάββαροβ οὗ δογρίαυγο, πα ΤΓοαυ ΘΠ 1] 8 Γαῖθα πα σοπῆγπιθα Ὁ ΟἸ αἰ]ΟΠΒ 
ἔγοιῃ ἴῃ6 ΟἹὰ δϑίδιμθηΐ δπα ἔχοι {88 ατοοκ τίσ. Τὸ {818 ΥοΥκ 18 
Ρτγθῆχοα ἃ ρῥ]αίῃ δηὰ οαϑὺ ἀσθοκ ασδιημδγ, δαἀδρίθα ἴο {πΠ6 86 οὗ ᾿ΘΆΓΏΘΓΙΒ, 
8Δηἃ [Πο86 0 υπαθγβϑίβηα πῸ οἴμοσ ἰδηρσυᾶρα ἰμδη ΕΉρΊ18η. ΒΥ 4“οδῃ 
ῬΑΒΚΗΛΕΘΒΊ, Μ.Α, Α πον οἠϊοη, σΟΙΡΓΙβιηρ᾽ [6 ΤΟΓ6 νυ 80]6 ραγίβ οἵ 
1η6 οὐκ οὗ βοπιθ ἰαίον ΤΥ τ οσβ. Βγ Ηυρῇ «8168 ἤοβο, Β.}. 1πάοῃ, 
1829. τογαὶ ϑνο. Α ποὺ Βα πίοπ, του θα δπα οογτοςίθα, Ὀγ {μ6 Εν. Φ. Β. 
Μία)οσ, ἢ.15. Ἰοπάοη, 1845. ὅνο. 

ΤΏο ἔτεϊ οαἀϊίοη οΥ̓ (815 ψν 6}}-Κποτη 1 ,οχϊσου ἰο [πΠ6 στοοῖ Τοβίατηοηϊ ἀρροϑατοὰ ἴῃ 1769, 
[Βα δοοοῃὰ ἰῃ 1794, Ὀο(ἢ ᾿π φυδτῖο : ἐδ 1Πϊτὰ 1π τογαὶ οςοἴδνο, στ τἢ (Π6 ἸΘΑΓΠΘΩ δυιΠοτβ δῖ 
οοστοοίῖοησ, δὰ τ ἰατῦς δαάποηβ, ἰῃ 1798. ΤΏθβο θᾶνο θη τοδί ποὰ ἴῃ (86 πυΠΊοΓοι5 
πη ρ 55: 005 τυ ἢ ἢ ΠᾶΥΘ 5 Ὀ5ΟΩ ΘΟ ΠΕΥ ἀρροατοά, [1 {Π6 ςοῦσβα οὗἨ ὨΘδεΙῪ ΤΌΤΕ γϑδγθ τ ἘΙΘὮ 
Ὦδνα εἰδρβθά βίποο {πὸ μι] ]σαίίοη οὗ ΝΙν. Ῥαγ κῃ υτβιβ [τὰ δηὰ 1δϑὲ σα ἰοΠ, βδογοά ρ ἢ} ] ΟΣ Ὺ 
διὲ5 τεοεϊνθα ρστοδῖ δοοθββίοηϑ; 8π6, ἃ πεν δαϊτοη Ὀοϊηρ γοαυϊγοᾶ, 1πΠ6 Ῥγορτγίοῖοτβ οὗ 1ῃϊ5 
σγοτῖς σοπθάοά ἰξ ἴο πε [14(6] ον. ΗἩυμσῇ 9}4ῃ265 ἤοεο, Β. Ὁ. Ηἱ5 νϑγὺ πυπλετοιβ δα ἀϊοηβ 
ἃτα ἱποϊοδεὰ νι ἢ δαιᾶγο Ὀγδοκοῖβ [7]; δηὰ, ΟΥ̓ βῃ]αγρίηρ; {86 ρᾶρζοβ (το οὀχοοοὰ {ΠῸ 
Ὠυταθοῦ πη 1Π6 ΤὈγΊΟΥ δἀττοηΒ ΟΥ̓ τηοτα ἴδῃ ἵτψο ᾿ππάγοα), ὈΥ οτα! ἰης αἰ τοροῖθοῦ [Π6 τηοβὶ 
δηοι] οἰγιηοϊορὶοβ οὗ Ῥδυκἤιιγδῖ, 89 νν6}} 85 ὈῪ ΤὨγον μη6; πιυσἢ 1655 Ἰτηροσίδηϊ τηδίζοσ ἰηΐο 
Ὡοΐῖο5, δηἀ ΘὨΕΓΟΙΥ τὸ- ΤΙ ΓΠΡ ΤΏΔΩΥ δγιϊοΐοβ, Μῖγ. ἤοβο μδ5 δἀ ἀρὰ δὶ ᾿ϑαβὲ οῃϑ [Ὠϊγτὰ οὗὨ ὕὸν 
πιδίίοῦ ἴὸ (8 ψοτ, ὙΤΠα ᾿οπάοῃ οὐἀϊίοη οἵ 1845 18 ὙΘΥΥ ΠΟΥΓΘΟΙΪΥ ῥγίηϊοαὰ ὑπάθν τ 6 
Ἄοδσϑᾶι! οἀϊτοσθῃὶρ οὔ πΠ6 Ηδν. τ. Μδϊοσ, σῆο μα8 δἀάδὰ δῇ δρρεπαϊχ οὗ {6 Ῥγορϑὺ Πδιη68 
οσουττίης πῃ τπ6 Νὸν Ταοβίδιηοηις, τ Ὠϊοῃ μδὰ ὕδϑη οτἱτἰοα Ὁγ Μτ. Ῥαγνπυγεῖ, 

18. Α ασοοκ- ΏΡ 188} [οσχίοοη ἴο ἴπ6 Νοὸνν Ταβίδιμθηϊ, ὑπ] αἰθα ἴσοι [ἢ 6 
ατθοκ- δῦ Τδχίοου οὗ “ομη ϑανγβοη, Α. Β., δῃηα σΟΠΒΙ ἀΘΓΒΌΪΥ ΘὨ]ατροα : 
ἴο ΜΉΘ} 18 Ργοῆχϑα, δὴ ΟυμΠπὸ οὗ ατϑοῖκ (ἀτδιαμηασ, ἕο {π6 [186 οὗἨἁ ΒΙ1Ὀ]164] 
διυάοηϊθ ὙΠῸ πᾶν ρ΄ τοοοὶνοα ἃ (Ἰδββιοαὶ Ἐαυοαίζοη. Βγ Υ. ὦ. ΤΑΥΤΟΕ, 
Α.Μ. ]οπάοη, 1831. ὅνο. 

19. ΟἸανίβ Νονὶ Τοβίδιηθηθ ῬΆΙ]οΙορίσδ: δυοίογα Ομ βδηο (σου 16 Ὁ 
ΚΕ. γοβάθ οἱ [210818, 184]. 2 τοπι}8 ϑνο. 

ὃ 8. ΕΧΊΟΟΝΒ ΤῸ ΤῊΒ ΒΕΡΤΟΛΟΊΝΤ ΨΕΒΒΙΟΝ. 

1, 95ο. ΟΠ ϑαπὶ Βῖθι, Νονὰβ ΓΤ οβδασαβ ῬΆΙ]ΟΙορΊουΒ; βῖνο 1,οχίοοη ἴῃ 
ΤΠ ΧΧ. οἵ 41}105 [πἰογργοίθϑ οἱ δου ρίοτοθ ΑΡοσσύριιοβ Ν οίοὶβ Τοβίδιηθηίὶ. 
Ἐχ Ααἰοιῖ8 Μϑοῖο βαϊαϊν δο ργαΐαίυβ οδϑὲ Εν Ἡ. Μυΐζοηρθομογσ, Ηδρα 
(οι, 1779--80. 8 τοχλῖ8 8νο. 

Ιμοχὶοὶ ἰη Ιπιογργοίοα σγώςοβ Υ. Τὶ πιαχίπιθ βδογὶρίοτος Αροσσυρῆοςβ ϑρίοἰϊοσίυπι 
εΕΓ11. Ῥοϑὶ Βιεϊίυπη οοηροββοί οἱ οὶ ..0. Ετιοὰ, βοηνεύυδνεκ. 1 Ἰρβῖο, 1784-86. 8νο. 

1,οχῖοὶ ἴῃ Ἰπίογργοίοα Οὕδβοοβ Ὗ. Τ. πιαχίταθ βου ρίοσεβ ΑΡοοσυρῇοβ ϑρὶςο]ορῖα. Ῥοβὶ 
Βιοϊταπι οἱ ϑο]θυδηθγαπι δοηρσοβϑὶ οἱ οαϊαϊς Ο, Ο. ΒΚ τβοη Νεῖρεπ. 1 ρ5ΐ8, 1805. 8νο. 

2. Νονυβ Τβοδδυσυβ ῬΒΠ]οΙοριςο- τι ουβ, δῖνο μϑχίσοῃ ἴῃ ΤΠ ΧΧ. οἱ το- 
Ἰααοβ [πη ουργεῖθβϑ (ἀσβθοοθ, 86 ΟΣ ρίογοβ ΔΡΟΟΣΥΡμοΒ  οίογὶβ Τδβίδμηθπηίὶ ; 
ροϑὲ Βιϑιϊυμη οὖ 81108 ΥἹΓῸΒ ἀοοίοβ ΘΟΠρΘΒ88510 οἱ δα] μα Πη65 ΕὙἸΘἀοσου8 
ΘΟΒΠΕΌΒΝΕΕ. ρίας, 1820, 182] ; 1π ὅ ρᾶγὶβ οἵ"' γ0]8. ϑνο. ΟἸδβριι οἱ 
Τι μα ἶηϊ, 1822. ἴη (γα ὑμ]1οκ νοϊατη68, 8νο. 

Δ 560 ἴῃο ποίΐθ ἢ ἡ 246. 
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Οη ἴδε "άα519 οὔ Β16]᾽8 [,οχίσοῃ δηὰ 1118 οοπιϊηιιδίοσα, βοῃ]θυβηοῦ ἢδ5 ὑγτοάἀυςοά 4 1,οχϊοοι 
ἴον 1ῃ6. δορυαρσίης Οτοοὶς Ψογείοη, νυ !οῖι, ον ῥὨ]ο]ορίοαὶ τοϑοαγοῦ, 15 βυγρδβδο ΟΠΪῪ Ὀγ ὮΪ5 
μοχϊςσοι ἴοτ {Π6 Νενν Τοϑίδπιθηι. ὙΤῆο οἀϊίοη, τ ὨΙΟὮ ἴῃ 1892 ἰβϑιιοα ἔγοια ἴΠπ6 ἔ7ηϊνογϑιῖν 
Ῥτραβ δ ΟἸδδβΐον, τοῆροίβ στοαὶ Ἵγϑάϊε οὐ 1Π6 μγίηίογε, Μοβεῖβ. Α. δηά 1. Μ. θϑυποδη, 85 
γγ6}} 85. οὐ ἴδε ρυ᾽ βμον (Μτ. ἢ. Ῥυθβι!ογ), δὶ σῆοβθ Ἔχσρϑῆβο ᾿ξ νγα8 ὉΠ θγί Κη : 11 15 ΤΟ ΣῪ 
Ῥεδυ τ} }γ ὀχοουϊοά. [πὶ (ἢ 5 οἀϊεῖοτ, την ἐν ροζταρἢοαὶ ούτουβ, ραγεου ]Υ]ν ἴῃ ἴπ6 Οτϑοῖς 
δὰ ἩΗἩροῦτγεν αυοϊεἰίοηδ, ἢανα θδθθη οοττοοῖϊοά; διὰ {πὸ γεΐδγθησοβ ἴο 1πΠ6 σπδρίοτβ δῃὰ 
νογβοα, Ὡς ἴπ ἴΠ6 Τογοὶρη οὐἀϊξίοη, τὸ βδ᾽ὰ ἔο ὕ6 νύ ἱπδοσυγαῖθ, ἤν ὈΘΘη σΔΥΟ ΠΥ 
διηθπάθά. γοίδβϑου β΄. ]θιιβηοτβ Οοττηδη οχρ᾽πδίϊοηβ οὗ ραγιϊ συ ]αγ ττογὰβ ὑπι οστ ν μαννα 
Ἐποιἰδὴ ἐγαπείαίίοπα αἰϊασ θὰ ἰο Πθτ ; δπὰ ἴο ἔπε (Ὠἰγὰ νοϊυτηθ ἴΠθγο 15 δρροπαοφὰ δὴ ἱπάοχ 
οὗ 4}} {πὲ Ηοῦτονν νοτἀ8. οσσυτγιηρ ἰηπ (Π6 ποσί, τοροῖμοσ ψὶτ ἃ οοΟἸ]αιίοη οὗὨἨ νϑγβεβ δπὰ 
δ αρίοσβ, 85 βοῖ οὐυξ γοβροοίνου ἰπ ἔπ δἀὐϊίίοπβ οὐὗὨἩὨ {πὸ Οτοοὶς Βοριυαρίης βυροτγιυϊοπάρά ὈΥ 
ὙΝ δοποὶ δηὰ Βοβ. Τίνα ἔογτηον οὗ τΠ656 τι. }} 1π ἃ σγϑαΐ τῆθδβυσζα ΒΌΡΡΪΥ ἴπ6 νηΐ οὗ ἃ Ηοῦτεν 
Ιχίοοη. Τῆϊ ΑΡροπάϊχ, πιΐϊοῃ 8115 ὨραΥΪΎ ἰἤγθο Βιιπάγοα ραρο5, 15 ποῖ ἴο θῈ ἑουῃά ἴῃ ἴδ6 
Ι,εἰροῖς οἀϊτιοη. ᾿ 

3. Ε. α. Α, Βόὅσκει, Νονῷβ; ΟἸανὶ8 ἴῃ ασοοβ 1πίογργοίοβ Ν οἰθυ]8 Τοβίδ- 
Ἰηθη1, ΘοΓΙρίογβαθθ ΑΡΟΟσΥΡΟΒ, 18. δἀογπαίθ αὐ οἴΐαη ΤΙ χὶοὶ ἴθ Νονὶ 
ἘΘαογῚΒ 1 10ΥΟΒ υϑὰπι ὈΥΌΟΤΟ ροββὶί, δίααθας ΕΠΙΓοπ18 ΠΧ Χ. Ἰηϊογργθίυτα 
ἩδΧΑρΙ ΑΓΒ, ϑρθοϊπιῖμα, 4ῖο. 1 ρβῖ:, 1820. 

Τῆς ψοῦῖς τὰ Ππούοσ οοτηρ]οϊοα, [ἢ {πὸ ἔουγί νοϊυτηθ οὔ [6 Οοτητηοηίδιϊοιιοβ ΤΠεο- 
Ἰοσίςε (Ρρρ. 195---2683.}, οἀϊϊοεὰ ὑν ΜΜ. Μεϊθυβοη, Κυϊηδοῖ, αηὰ Ευρετῖιῖ, ἔθοτο ἰ6 ἃ 
Ξρθεϊπιθη οὗ ἃ Οἰαυΐα Πεἰϊ φιίαγωπι Ῥεγδίοηωπι Οτασαγινη, ΡῚ Τ΄. ὈὉγ Φοβη Ἐγθάογιοκ ΕἸΒΟΌΘΥ ; 
τ σοπίδι 8 ΟὨΪΥ {μ6 ἸοίϊοΣ Α. οί ἐμοξο ἱπιδηάθα μι] σδεϊ 5 ἀγὸ βορογβοά θα Ὁ. ϑιῃϊθυδ- 
Πετ᾿5 ε]αογαῖβ 1,θχϊοοπ ἰο {πΠ6 ϑορίυασιπε }ιι8ὲ ποιϊορά. 

4. Α Οτροῖκ δηὰ ἘπρΊ 88 1,6χίθοη, οὐ ρίηα ΠΥ 6 ϑογὶρίαγα 1,οχίοοη, πᾶ 
ΠΟΥ͂ δαδρίοα ἴο {Π6 (Ἰαββῖοβ, τὰ ἃ ασϑοὶς αἀσϑιλτηασ ργοῆχοά ΒῪ σονλῖο 
Ἐνινα. ΤΙ Βάοη. (Οἰαβρον δηὰ Τοπάοπῃ, 1827. 8νο. 
ΤΊ ἤγϑβι δἀϊτῖομ ἀρροατθὰ δὲ Εαἀϊηθυγ ζῆ ἴῃ 180], δηὰ εἶν βεοοηὰ ἴῃ 1812. 

5ΕΟΤΙΟΝ ἸΨΝ. 

ΟΕΚΑΜΜΑΝΒ ΑΝΌ ΓΤΕΧΊΟΟΝΒ ΟΕ ΤῊΝ ΟΟΟΝΑΤΕ ΟΕ ΕΙΝΘΕΕΌ ΓΙΑΝΟΌΛΟΒΒ. 

ὃ 1, ΘΕΝΕΒΑΙ, ΤΕΕΑΤΙΒῈΒ ΑΝῸ ῬΟΙΥΘΙΟΤῚ ΘΟΠΑΜΜΑῊΒ ΟΕ ΤῊΕ ΟΟΟΝΑΤΕ 

; ΤΑΝΟΌΑΟΘΕΞ, 

Ι, Ιηἰγοάαοῦϊο δὰ Τοουοηδθιῃ Τϊηραάγαμι ΟτΥἹδηία] τα : 

Ἡρογαϊςς. ΘΥΤΊΔΟΞ. ΕΚ ορίςο. 
ΟἸιαϊαίςς. Ασδθίςς. Αὐτηθπξ. 
ΙΔ ΓΙ Δ η2. Ῥουβιος. Οορία. 

Οὐπδι μὰ 46 ϑαγαμῃ βιμάϊο ζω] οἰ ἴον ᾿ηϑεϊ 6 η4ο, οὐ ἀδ 110 Γ18 4105 1Π᾿ 
υπο βπθπὶ 510] ΘΟΙΊΡΑΓΑΓΟ ἀσυθηΐ βίυαϊοβὶ.... . . . ῬῈῚ Βείαπαμι ΨΑΙΤΟΝ, 
5. Τ. Ὁ. Τιομάϊηὶϊ, 1655. 12 τηο. 

“« ΤὨ15 Ππππ16 ἰγαςὶ,᾽ εαγ5 Ὦγ. Λάδιῃ ΟἸαγῖίκο, “18 σοδὶ νυ ψν6}} στο, δὰ τηυβὲ πανο Ὀσοη 
ΥΟΤΥῪ ὑδοῖ} δὲ {πὸ ἐἴτηθ 1 τψᾶϑ8 ρυ ] 5 ῃο. [Ιὲ ἀσο5 ποῖ οοπίαϊῃ σγαπιπιαγδ οὗ {μ6 ἀἰθετοης 
Ἰδηρυδροβ τηρηϊοηοα ἰπ (π6 {{|6, θυϊ ΟὨΪγΥ (Π ἀλβδτοης δἰ ρμαθοῖβ, δηά ἀϊγοοίίοπβ μον ἴο 
τοδὰ πε. Αἱ 186 δηὰ οὗ μιἷβ ἐχροβι[οπ οὗἁὨ [ῃ6 αἱρῃαθεὶ οἵ δοδο ᾿δηρυδρα ἰ8 ἃ βρϑοϊπιοῃ 
ἱῃ 16 ῬΓΟΡΟΙ οδαγδοῖοσ, οδοῖ ἰ1π6 οὗ σι ῃϊοἢ ἰ5 ἱπεϊάοα Ὀοΐψοθη ἔσο ΟἴΠοΥ ; {Π|ὲ τὶ οὗ 
νπὶσ 15 ἃ ᾿ἰΐογαὶ 1,δεΐη τοτβίοη οὐ πὸ οτἰ ζίπαὶ, ἀπὰ ἔπ δοοοπά, {μ6 Ἰοίΐοτβ οὔ {116 οτἱ σίδὶ 
Θχρτοββρα ὈΥ ἰἴα]ῖοβ, ϑῃοτέ 88 ἴπθ86 δχϑιῃρ]65 ᾶγθ, ΠΟῪ ὅτ οὗ ρτοδῖ υ{{Π} ὺῸ (0 ἃ ᾿ϑαγηθυ. " 
(Βινιτορστ. Ὀ’ςς, νοἱ]. 11. Ρ.. 11.) 4.8 ἴπ6 σορὺ ἴῃ τη6 Γἰῦτατυ οἵ Η. Β. Η. {πὸ Ὠυκο οὗ 805- 
ΒΟΧ 15 ἀοδιρηδίοα 85 δέξο ἑξεοειπάα, ργἱογὶ ἐπιεπααίίον, 1655, ἴὶ δῃουϊὰ βθεπὶ {πᾶὶ ἵνσο δα! ΕἸ 0ἢ5 
ΟΥ̓ τμῖα ἐγθαῖῖβο τγογὰ ρτϊπίθα ἴῃ ἐπ βατιθ γθασ, (Β[0]. ϑιυιββοχ. τοὶ]. ἱ. ραγί 1}. ρ. 47.) 

2. Βείδηι ΑΙ τονι Ὠ᾿ββογίδίϊο, ἰπ αυὰ 46 Γληραβ Οὐ θηίδ!θα8, ΗἩΘΌΓαϊοδ, 
Ομ αΐοα, ϑαπιαυιϑηα, ϑ'γγίαςα, Ασδθῖσα, Ῥϑγβῖοα, Ατηιθπα, οὖ Οορίᾶ ; οὗ 
ἀ6 Τοχίαστῃ οὐ Ὑ δ υβίοπαπι, αυδ6 ἴῃ ΟΟἸαρ] αἰθηβῖθυβ, ΒΘ ρ 115, ΒΑΡ 8: Θμβι θ08, οὗ 
ΑἸ ρ] ο8η18 ῬΟΙΥρ οὔτ 8 Β10]118, Βα οαῖαν, δηδαυϊδία, δαθιοσιίαῖθ, οἱ δὰ, 



δ'εοῖ, ΠΥ. ὃ 2.1 δοϊνσίοίέ 1,εαϊοοης ὁ ἐλε Κιπαάγοα 7, απσμαρο5. .ι 28] 

ὈγΟΥ ΟΣ ἀἰββουαγ. Ασοοβϑιῦ Ομ ηη15 Ῥουοσὶ διγηίαστηα ἀθ ἀγθοα οἵ 
Τα ΒΙΒΠ]}.ογὰπὶ πη ογργοίδθ!οπο. ανοπίσίβ, 1658. 121ηο. 

ΤῊ15 ἀϊξδογίδεϊοη 15 δοπηοϊὶ ηθ5, οστοηθοι νυ, οοπίουπαοα ἢ (6 ργεοοάϊης ποτῖὶς, θυ ᾽ς 
“15 ΘὨΕ γον οὗὁἩ ἃ αἰβδγοης ομαγδοῖοσ, [τ ἀϊβρίανβ, ᾿ἰἶτα ]} (πὰ οἴδοσ ῥτοάυοίϊοῃβ οὗ ἴῃς 
Ἰεαγηθά δὐΐζῃοτ, ηυςῇ βουπά Κκπονϊεάρε δηὰ Ἰοδγπίηρ." (ΒΙ0]. ϑυιδδβοχ, νο]. ἱ. μαζί ἰϊ. ρ.74.} 

8. Φοἢ. Ηδηγοὶ ΗΟΤΤΙΝΘΕΕΙ ατδιητδίϊοα αυδίαον Γησύυδτγυμῃ, ἨΘὈταϊςα, 
Ομιαϊάλιοϑ, ϑγτίδος, οἱ Ασὐαδίοβ αἀοοραϊ Τϑομποϊορία [ησαθ ΑὙΔΌΪΟΩ 
ΤὨΘοΙορΊοο- Ἰϑίοσιοα. ΗΘ ΌοΓρϑ, 1659. 410. 

4, δίορμδηὶ ΜΟκινι Οτδίο ΤπδυρΌγα]1βΒ ἀς Τὐηρπάτγαπι ΟΥθηἰα]υπὰ δά 
1η 16} σοπαπι ϑϑοσα δου ρίαγα Ὁ{|116. Γυράυπὶ Βαίδνογυμα, 1686. 8νο. 

ὅ. δίπιοηΐβ ΟΟΚΙ ΕΠ ΤΙηἰτοάδυοίίο δὰ Τύηρυαδβ Οτθηΐα]θϑ. (Οὐδμ δθγΙ βίο, 
1706. 12πιο. 

6. Ουιοῖϊ ΟἜΒΕΝπ οὐ 4. Α. ΗΟΕΈΜΑΝΝι Βυάαϊπηηθοηία ΟΥΙΘητα] 18 : 86ιι 
Ταῦυϊα ὙοΥθογατα, Νοιλίπαμ, οἱ Ῥγοποιηίηυμι, ΗΘΌγ. οἵ ΟΠ]. ὅγυ. βϑδηλασ. 
ΠΑὈρῖη. ΖΕΒΙοΡ. οατὰ Ὀσγονὶ Τηϑυϊ απ (ἀὐσϑητηδίοα. ΑΓΒ 1. Πιδ]θοῖοβ 
Ασϑηγϑο85 στη ἩΘΌΓϑοα οΟΙΩρΙΘοΐθηβ. 1210818, 1825. 4ϊο. 

ἡ. ἙΠΙοπιθηΐβ οἵ Ομδίάθο, ϑὅυγίας, βδιαιηδγιίδη, δηα ΕΔΌΘΙ 1681 ΟὙΆΙΩ ΠΑΡ. 
ΒΥ ϑομπ α. ΡΆσεβευ, ἢ... Βοβίοη [Μδββδομυββοίίβ), 1885. ϑνο. 

ἢ 2. ΡΟΙΥΘΙΌΟΤΥ ΨΚΕΧΊΟΟΝΒ ΟΕ ΤΗΕ ΚΙΝΡΕΕΡ ΤΑΝΟΌΛΘΕΒ. 

1, Ἰχίοοη Ηορίαρ]οίζοη, Ἡδργαίουμη, ΟΠ ἀαίσυπι, ϑυσϊαουμη, ϑδιλδτ- 
ἰδῆυπη, ΕΒ ΟΡΊοαμα, Ασαδίουπι, σοη]υποῦτα ; οὗ Ῥαγδίου πὶ βαραγδίϊη. [ἢ 
410 ΟἸΏ68 σος68 ἤρορτα, ΟΠ] ἀρ, ὅσα, δαμπηαγιίδηθ, ΕΠ] ορίοθ, Ασδῦϊοξ, 
εὖ Ῥδυβίςς, ἴδπὶ Μϑδηβογ ρύ15, αὐδπὶ ΠΡ ΓΘ5815 11 Τ18, σὰ πὶ ὈΓΙΠῚΒ. Δι ἴ6 πὶ ἴῃ 
Β101118 ῬοΪ γσ]οί 18, Δα) 6 8. μῖπο 1πᾶ6 Αὐπιθηῖ8, ΤΌΓΣΟΙοΙβ, 1 η418, Δ ρΟο 1618, 
ὅς, οΥΪ πα ΑἸἹρΒαθθῖοο, Ὁ 581:η5}}85 Εδάϊοθυ8 αἰροβία, σοπιϊποπίαγ, δία. 
Οὐἱ δοσοϑϑιὺ ὈΓΘν]Β οἵ βασηοηΐοδ (ᾳαδηίυτῃ Ποῖ ροία11) (ΤΑ τηδΕ1685 ΟἸΩ ΠΣ Πα 
Ῥγοοάρηϊ πη [υἱηρσυδγαπι [611] πο αἴ]. Αὐἰδοτο Εάπηυσμαο άβτειο, δ. Τ. 
Ὦ. Βερίε Μ. ἃ βαογὶβ: ἱηρυῦ ΑΥδΌϊοδ ἀρυὰ (Δ ΤΑΟΓΙΡΊΘη565 Ῥτγο θββοσγο, 
ἄς. ]μοπαϊηϊ, αργὶπηοῦδῦ Τ ΒομλΔ8 Κουογο ιν, 1.1.. ΟΥΙ θη δ] πὶ ΤΥΡΟρΡΤΑΡ ΒΒ 
ἙρΊυδβ, 1669. 2 νοΐ5. ἔ0]1ο. ᾿ 

Τῆηῖς τοῦ, νηοῦ ἴοσπηβ ἴπ6 οοτηραηϊοπ ἰο Βρ. ' αἰ ἱοπ᾿βΒ Ῥοϊγριοί Β10]6 ποιϊορά 
ἴῃ Ρῃ. 48--50. δωρτὰ 15 ροτπδρβ ἴῃ6 ρτοαίοοιὶ δηὰ πιοβῖ ροτίρθοϊς υπάονγίακίηρ οὐὨ ἴΠ6 Κὶπὰ 
ΒιτΠποτῖο ρογίοτι)θα ΒΥ υϊηδῃ ᾿μἀυπῖγΥ δηὰ Ἰθαγηΐης. “ Ὧτγ. (βεῖοὶ] ὀσροηά θα Ὀοίἢ 15 ἴοτ- 
πα 88ἀ ἢἷ5 ᾿ϊἴδ ἴῃ (Π158 ᾿πηπηοηβο υὐπάἀοτγίακίησ. [1 15 τα ἢ δὰ Ποὶρ ἴγοτῃ βονοσγὰὶ ᾿ϑρασηρὰ 
τθη, Ὦτγ. Μαυτταν Ἰθηὶ Πὶπὶ δϑϑ9ἰβίδποο ἴῃ (Π6 Αταδὶς ; Μγ. (αδογγαγὰβ ΒΙ5ΠΟΡ) Βενεσγάρο, 
ἴῃ ἴῃς ϑγτίδςο; δηά Ὧγ. ἥ δῃβὶ οῦ, ἴῃ τη6 ΕΠσρῖθ. Βυῖ [π6 ροσβοη ἰο σι βοτῃ Πα νᾶς τηοβέ 
Ἰπάεδιοα νγὰβ τ ςσοἰουγαϊοά Ὠτ. 1ἰσμιοοϊ, 6 τωϑη νῆο, ἴον τ 6 δι Ὀ] πος οὐ ἢϊ5 ἀΐερο- 
βἰτἴοη, Π6 ῬυγΠΥ οὗὨ Πὶ8 πιδῆποτβ, ἀπά ἴΠ6 ἐχίθηϊ δηὰ ἀθρὶῇ οὗἉ ΠΪ5 Ἰἰῖόσαγυ Κηον]εάρο, ᾿ι84, 
Ἔνθ ἴῃ ἐπδῖ αἴὸ οἵ ῥζοίουηά ᾿ἸοαγηΐηρΡ, ΠῸ ΒΌΡΟΘΤΙΟΥ, δηὰ βίηςς ΠῸ θαιαὶ. ὅ0 ἐπιρ] ον ἀϊὰ 
Ὁγ. (ανῖο}} ἀδροηά οἡ μὶβ ἠυάφπιοηῖ, ἔπαὶ στιμοπ ἢ θοζαη {παὶ σόοτκ, ἰῃ 1657, ἢ6 ψτοῖβ ἴοὸ 
Βίτη ἴον ἀϊγοοϊίοη δηὰ δάνῖοο, ργοιη βίης οἰ ο΄ ἴο ργοσθθα ἴῃ ΟΥ̓ ΞΌΡΡΓΕΒΒ 'ξ, 85 ἢ βῃουϊά ἀθ- 
ἰοττηΐπθ. Ὦγ. Πἰρπιίοοΐ ποῖ οηἿν Πποὶροὰ οἡ 1815 τη πγογίαὶ γοῦῖκ ὈῪ 18 σοι! Π56}5, σΟΥγθο 0 Π8, 
ᾶς., δας Πα α͵8ο δσοπίγι νυ θα τηοηοΥ, απ ργοσυγοα 0 5οτ ρτοη 5, Βο [δὲ Ὠγ. (δεῖς! δοκπον- 
Ἰράχοὰ ἔποτὸ ψαβ πὸ τηβῃ ἰη ἔπο γος Ἰηράοτῃβ ἴο σῇοπι ἢ6 ον δα 50 τις, ὙΠοη Ὦτ. 
(α5316}} βοῃξ πἰπὶ ἢΠἰβ [μοχίοοπ, μα δοκπον)οάσεοα {παῖ 11 οὐρα ἃ ργοαῖ ρϑτὶ οὗ 1ἴ5 ροτγίδοϊιοη ἴο 
ἢἷβ Ἰορασηϊηρ δὰ ᾿πάυϑίγν, δηὰ τβοιρῆς 15 πδπηθ 5ῃου)ὰ ὁσΟΥ͂ 8 ἀἰδι συ πη θα ρ]4ςα ἴῃ 1Π 6 
ἘΠΙο ράσο. Τῆς Ῥειβὶς 1 οχίσοη 18 {πΠ6 ἔγυϊς οὗ {δε ᾿σίπϊ Ἰδῦοιτ οὗ Πιπηβοὶ  δπὰ Οὐ 5. 
ΓΗΪΐβΒ ρατὲ οἵ Ὠγ. (δς6]}}᾽8 τσοῦῖς ἢ85 Ὀθθη υηάογνα! δα ΟΥ̓ δυς ἢ} 88 οἰἴμοῖ ἀϊὰ ποῖ οὐ οου]ϊὰ 
ποῖ σου ἰε; δυϊ 11 15 δὴ χορ ]οηὶς ψοΥκ ; δηὰ ἴο ᾿ξ ἀνοη Μοηϊηβκὶ δὰ ΗἸομαγήβοη ἂτο 
᾿πάἀορθιοὰ [ον ἃ ταυ]ἰῖααε οὗὨ διίὶςϊθβ. [18 σμιοῦ ἔδυ] 5 τγδηῖ οὐ ἀϊξιίησξ ἀττδορεπιθηΐ ; {ἢ 6 
νοτγάς ἃῖὸ βδαὶγ ἰπϊοττηϊχοά, πὰ τπιδην Ῥογβίδη σσοσγάβ δγα ρυϊπίεα ἢ Ἡοῦγονν ἔγρο5, ρτο- 
ὈαΌΪΥ Ὀοοδιβο ὑΠῸῪ Πα ὑυυΐϊ ἔονν Ῥεγβίδη οἰδγασίοσβ. Ὁζγ. (α5816}} Ἰαρουγοὰ δὲ {Π|5 σογκ ἴοτ 
βαυθηΐθθῃ γρᾶγβ, ἀυγίηρ τ ΠΟ Ὦ εἶτλθ 6 τηαἰπίδι θα ἴῃ 15 ον Βουβο, δὲ ἢ]5 οσσῃ οοβῖ, ϑευθη 
ἘΠ ΙἸδῃπηθη ἀπά βούθη ογοϊ βηοΥβ, 85 ὙΥΙΘΓΒ, 81} οὗ σσῇοπι ἀϊοὰ Ὀοίοτγο πα τνοτὶς τσαβ δηβῃοά, 
ΤΏς πδιηςβ οὗ ἴπο96 τοβροοία!ςα ᾿ἰοταγυ ἀτιιάσζας 1 ἤανο ποί θθθῦ δδὶς ἰο μῃά. Βεϑιάοβ 'λις 



9252 ϑαονοα λϊϊοίοσψ. ΓΡατὲ Π. Οἵ. 1Υ. 

12,0ΟΟἱ, οὗἉ ΒΪ8 οὐγῃ ὑσορογίυ, τ ἢ ον 1Π18 στοδῖ τῆᾶπ Ἔχροηάθά οἡ {8 γγοῦκ, ἢ νγαβ οὐ ροὰ 
ἰο Ὀοτγον 1800 . τποσα ; δῃὰ ποῖ ὑϑιηρ δοΐθ ἴο τῶδκο τρ {Π|158 ᾿ποΠΕΥ, ἢ6 τγ85 σοηείγαϊ ρα ἴο 
ΤΏΒΚΘ ΔρΡΙΙοαἴίοη ἰο Κίηρς ΟΠαη]6β 11. δηα οπίγοδι Πἰ), πε σαγοεῦ 688εὲ ῥγαπιΐίωπι ἐοὲ ἰαδογωπι 
εἰ ἐαπιρίτιμπι ---- [Πα ἃ ῥτίβοη τος ποῖ θ6 ἴΠ6 τοινψαγὰ οὗ 50 την ἰαῦοιτβ δῃ ἃ 50 της ἢ 6χ- 
Ῥθηβθ, ΤῊ ϊ5 ργοάιορα α ἰείίον ἔγοτα πὸ Κίηρ, ἴῃ 1660, ἴο 4}} 1π6 Δγο Ὁ: 5805, ὈΊβῃορϑβ, ἀυἶκ65, 
ἰογάς, δῃὰ ποῦ]θβ οὗ ἴπ6 τϑδίτω, τθοοστητπθπαϊηρ ἴΠ6 ΟΣ Κ, δηα ΘΔ ΒΕ 5ο] οἰ ΕἸ ρ ῬΕΕιΠΙΒΓΥ͂ 
αϑεἰβίδηςο ἴῃ Ὀο 4) οὗἩἨ 115 ἀἰπίγοββοα δηά οι θασγγαςβθὰ δῖον; ψὨΐοῖ νγα8 ἐο]] ον δ, ἴῃ 
ΥΘΑΥ5 δῇοσ, ὈΥ̓͂ οπθ ἤγοτῃ (6 Αὐο! ἴβῆορ οὗ (ἰδπίθσθυγυ, ἀϊτγοςοϊοα [ο 4]}} {π6 οἴογργ, οὐ 186 
ΒΆΤῚ6 ὈΘὨΔ]ῦ; δηά, δἤογινασάβ, ὈΥ δηοῖμοσ ἤγοπι ἱψϑηϊγ- πἰπο ΕΠ] δ ἀπὰ [1τ΄ϑἢ ργεϊδίςβ, 
ΘΑΙΏΘΞΕ]Υ Θητγοαιησ ἴῃ ΡΌΡ]1ς ποῖ ἴο ροστηϊξ {Π15 βτοδὲ τηϑῃ ἴο 51ηκ υπάοσ ἢ15 ἰδῦοιτβ, απὰ 
16 ῬΘΟυΠΙΒΥΥ ΘπΊ Αγ βοηθηΐϑ, Ὀγουρῇῃϊ οὐ ἢΐτὰ ὈῪ 8 τροσῖ, τὶς 6 δ8α υππάοτίακοη ἔου (Π6 
Βοηουν οὗ Οοά, ἴΠ6 Ῥτοπιοϊίΐοῃ οὗ γοϊϊρίοῃ δηά Ἰϑαγηϊη, δηὰ σοηβθα]Όθην {Π|6 ξοοά οὗ 
ΤῊ} ΚΙΠα, 158 ἴἴ ποῖ δίτδηρο, {π4ὶ τνβθη {Π6 Κίηρ ἀπά [86 ΟἸογσῪ Ἰαϊα (8 }8 580 τυ ἰο Ποαγί, 
Δ πα τεοοτητηθπάθα ἰξ 50 νγασιηΐυ, ἴῃ 6 δῖ μοτ᾿5 οι θαγσδββιηθηΐβ βῃου]ὰ 51}}} οοπέϊηιι 2 Το 
ΓΕΔΒΟΠ 5668 0 ἤδνα Ὀδθη ἐ]15.---- ἴπ6 πδίΐοῃ τν85 τ ρουοιβμθά, δηὰ ἐπα ἐχοῃθαμεσ 1.56] 
οιηρτϊοθά, Ὁ. {Π6 Ἰαΐα οἷν!] τυδγβ. 

“Αἱ {Π6 δπά οὗ ἴδ {πϊγὰ ραζο οὔ 88 Ῥτεΐδεθ, 6 τβδκοβ ἴπ6 20] οί πρ σοι ρ] αἰ πξ, τ» ΠΙοἢ 
ΠΟ βοίοἶαῦ σδῃ γοδὰ τῖϊπουΐ μδίη οὔ μοατί: --- ϑοοῖοβ αυϊάστη Παθιὶ ᾿ἢ μος ΟΡΘΓΟ, 5864 ρογοχὶ- 
δυο ἴοθιηροσα στχθοιτὰ ἴῃ 1110 σοταπιοσδηΐθβ, Ὠθβ610 δὴ ἀΐσδγη, ἱτητηθηϑβι δία ἰάθοΥ 5 ρ]8ης 6χ- 
ἰογτϊῖοβ. δῚ ρ΄ υΓ65 δΠηο5, 81} δείῖδίο ὑσγονθοῖιιβ, εἴ υὴ8 οὐτὰ ραἰγϊτηομΐο 5815 σοτωροιθηῖὶ, 
Θχθδιιβι18 οἰἴδπὶ δηΐταὶ νἰτίθυ5, οου}}}5 σΑ]}}απειρι5, σογροσὶβ ναγ}}8 ἴῃ ΠΟ Ορϑτα οοῃίτγδοις, οἱ 
ἀἰ5]οσϑεῖβ ταϑιλθτῖβ, τε ἰσξυ8. βυπὶ 501}0.8, δ'πθ διηδηιθηβὶ, δυϊ να] σογγθοΐογο 0110. Ηο αἰοὰ 
η 1685. ὅϑοπῖδ οορίο85 οὗὨ (Π]5 1,οχίοοῃ ἢδνο ἴῃ ἴΠ6 (1|6, “ 1 ,οπάϊηϊ, ϑοοίς, 1686 :᾿ Ὀυὶ {Π15 
Ῥτονοβ ποϊμίηρ, τότ ἔἰδπ ἃ σοοϊτηργθββίοη οὐ [μ6 ε11]6 ; ἔον ΤΠ σα πόνον νγὰ8 ἃ βθοοῃὰ θά οι 
οὔ 186 νοῦκ." (ΟἸατγίεθ᾽ 5 ΒιὈ] στρ σα] Ὠ]οϊοπατΥ, νοὶ. ἱ. Ρῃ. 2968---270.)})} ον οἶον 
Ἰπίογοβεϊηρ Ραγίϊσυ]αγα σοποοτηϊηρ {Π15 ὁϊβι]ηρυϊβποά θὰ 1}}-τοαυϊοα ΒοΒο]δτ, 566 ΟΠ] πλοῦ 55 
Βιορταρθςοαὶ ΠιοιοΠΑΓυ, νοὶ. υὙἹϊ. Ρ᾿. 398---400. 

2, Ὑ. ΘΟΗΙΝΡΙΕΕΙ ΙμΘχίοοη Ῥαεπίαριοιϊίοη, Ηδργαίσυω, (ΟΒδ]ἀδίσυμι, 
ϑγχίδουμι, Ταϊπιιϊοο- ΒΔ πίομαι, οἱ Ασαδίσαπι. Ηδπονΐς, 1612. [0]10. 

ὃ 3. ΒΥΕΙΑΟ ΘΒΑΜΜΑΒΒ ΑΝῸ ΓΕΧΊΟΟΝΒ. 

ν᾿." Ῥγοίεδεον Ἡοβήπαπη λας σίτεπ α Οαίαϊοσιιε ὁ αἱ! ἰλε ϑυτίαο Οταπιπιατθ απᾶ Ζιεσίοοπϑ 
«σίαπέ, Ὡρ ἰο ἐδε γεαν 1823, δοίὴ απίϊεπὲ απα πιοάετη, ἐπίετερετνϑεά ισἱίὰ δι ἰἑοσταρλϊοαϊ απα οτγἐἰοαϊ 
τεπιατάε. Τὰε πιοίύετη σγαπιπιατίαπ ατε ἢν- ΟὩν ἴπ παπιδον ; απὰ ἐλε ἰοσιοορταρδλετξ, σἰχίεεη. 
(Οταιησραῖ. ϑγτίας. ὑρῃ. 836---.59.)}) Τλοδε οπῖν αγε ἦεγε ποίϊοεὰ τσλί εὐ ατε πιοεῖ εαδὶἐψ ρτοσιν- 
αὐΐε, απά, ἐπ ἀὶς )κασηιεπί, πεοδὲ ἀεδεγυῖπο ΟΥΓ αἰξεπεϊοΉ. 

1. ΤΒΘΟΡΙΙ ῬΒΠΡΡὶ Ομ γιϑυίδηὶ ΚΚΑΊΒΕπ Οὐτητηθηΐαγίαθ, αὰὸ 1ἰηριῶ 
Αγσαπιδῖοθ [88 δα μά ϊοαηάδ οὐ ᾿πἰογργοίδπαδ ρ᾽υγα ΝΟΥΣ ᾿Γ βίδιηθηῦὶ ἰοςδ, 
68 τηαχί πη αὐ ΡΆΓΆ 166 βυηΐ, ΠΟΥ 8 ΘΧΘΠΊρΡ]18 ἀοίθπαϊαγ. Νουα σρθ, 
1881. ϑ8νο. 

2, Οδγοῖ: ϑὅσηάλε Ορὰβ Ατδηθυμῃ, ΟΟΠΙρ]ορίθη8Β ΟΥ̓ πηδίϊοατθλ ΟΠΑ]- 
ἀαϊσαμα οἱ ϑ'ιγίδοδι, ϑιϑιθοίβ ἐχ Ταγραπιῖπι, στὰ σϑυβίοηθ [μαἴηα, ὨΘΟΠΟη 
Τ,οσχίοοη Οαϊἀδίοιιαι, ὅς. Τράυπὶ Βαίΐανογυμι, 1686. 12τηο. 

Τῆς ϑυτίδο Ἰοιἔετβ ατο Ἔχργθββθᾶ ἴπ Ἡθῦτγοινν ομαγδοίογβ, ἀπά ἔπ τγοῦκ αἤοτ 5 ΠΊΟΓΘ αβϑὶδῖ- 
8ΔΠ66 ἴο {π6 ΟΠα]άοε ἴμδη ἴο ἴμ6 ϑγτίας βιπἀοηῖ, (ΗΠ ΠΔΏΠΙ Οταπι. ὅυτ. Ὁ. 52.) 

8. ΟἸμγῖβι. Βοημϑάϊοι ΜΙΟΡΑΆΕΙΙΒ Θυσϊδϑιηυβ:; ἃ οβι, τατημλαίϊοα 1ληριιδ᾽ 
ϑυσίδος, οὑπὶ ξυπάατηθη 18 ΠΟΟΘΒΒΆΓ118, ἔπι ρΑγδαϊρτηδῦ θ0.8 Ρ]ΘΠΙΟΥΊθυ8, [χη 

ἀδηΐψαθ αθογο ϑυπίαχὶ, οὖ Ἰἀϊοτηδῦθιιβ Ἰἰπριδ, ᾿Ἰπβίστυςα. Ηδ]α δίαράε- 

Ῥυτρίοδ, 1741]. ἀϊο. 

ΤῊϊς Οταπιηιας, Ργοῦ, Ἠοῆβτηδπῃ εἰδίος, νσδ8 σου ρὶ]δἀ Ὀγ τἶνα οἰἀον ΜΠ. ἢ 4 6}}5 τ τ διωρα- 

αν ἱπάυιτυ διὰ ἰοαυηΐπρ ἔτοθι τπ6 ϑγτίδο εγβίου οὗ {πε ΟἹὰ δῃὰ Νουν Τεβίδπιβηῖβ ; δῃὰ 

9 Ὀοίίος ἀνγαησοᾶ, 45 νγ6}}1 δ8 ὑδῖτογ ἔυτηϊβδπθά υνῖ ἢ ΘΧΘΙΏΡ] 65, [Π80 ΔΩῪ ΟἾΠΕΙ ῬΓΘΥΊΟΙΙΒ 

στατητηδτ οὗ ἴπὸ ϑ'γτίδο ἰδηριιαμα. (Ηοβτηαπηὶ ὕταπι. ὅγζ. ρΡ. 53.) 

4. “. Ὁ. ΜΊΟΘΒΑΕΙ.15 Οταιηπιαίίοα ϑγτίδοα. Ηδ]α, 1784. 4ϊο. 
ΤῊΪ5 15 ΠΡΑΥΪΥ ἃ σερτὶπε οὔ ἴΠ6 ργθοθάϊπρ πουκ, τ 1} ἃ ἔδυ δα ἀϊεἰοηβ δπὰ δἰ όγδι!οηβ, 

δ. Ψϑοδηηῖβ ΦΑΗΝ ΕἸοιποπία Αγαπιδῖοα, δοὰ ΟΠ δ] ἀτο- ϑγτίδος ζὐἱηρυδ. 



ϑοοῦ, ΤΥ, ὃ 8.} δυγίας Οαταηπιριαγ απὰ 7, οαὶ 0η8. 258 

Τιατϊηὸ γαῖα, οὐ ΠΟ ἢ 0}}18 Δοσοβϑι οαΐθυ8 δυσί, ΔὉ Απᾶγ. ΕἾ. ΟΒΕΒΙΕΙΥΤΝΕᾺ. 
ΨΊΘηπηθ, 1820, 8νο. 

Ῥτοΐοϑδον 94π᾿8 Οτδγητδσ οὗ ἰΠ6 Ατδιχαϑδη 1 δησυδρο γᾶς ἤτϑε ρυ Ὁ] 15π6ἀ, Ἰὼ Οετγιηδῃ, 
ἴῃ 106 γοδγῦ 1793. Αἢ ἱπροτγίαὶ οάϊες δανίηρ οηδοϊο ἐμδὲ ἴΠ6 1, δίῃ ἰαηρσυάρα βῃουϊά 6χ- 
οἸυβίνεϊΥ θ6 υδοά ἴῃ 8}} βεῇοοϊβς διὰ δοδάδιεβ τι ἴ6 Αὐξίχίδη ἀοταϊηΐοπα, Ὠγ. Οὔοτῖ- 
Ἰοι μον ἰγϑηβ αϊρά 9868 ἰγοδῖΐϊθο ἱπῖο 1,δἰϊη, 8δηἀ τπδάδ ναγίουβ ἱτωρογίδηςξ δά ϊιίοηβ. ΤὨΪ8 
τ τωΠΙΔΣ 18 ρουβρι συουΒ}ν τὶ 6, Δ Πα ΥὙΟΥΥ͂ ΠΕΘΕΪΥ ῥτιηϊοά. 

6. Α ϑυσγῖίδς ΓδΙΏΤΊΔΣ, ὈΥΙΠΟΙΡΑΙΥ δαδρίοα ἰο {86 Νὸνν Τοβίδιηθηΐ ἴῃ 
παῖ Πδηρσιαρο. ΒΥ Τποιηδβ ὙΕΑΤΕΒ. [Οπάοῃ, 182]. ὅνο. 

7. Τδ ΕἸοιθηίβ οὗ ϑγγίδο ἀσϑιλμμασ. ΒΥ [6 ον. α. ῬΗΠπ,1Ρ8, Μ.Α. 
Τιοπάοῃ, 1887. 8νο. 

8. Αἡ Ιπίτοδυοοη ἴο {μΠ6 ϑγτγίδο δηραδρο; ἴῃ  ΒΊΟΒ [86 απ οΥ 186 
Τιλπρύδρα 18 ἜΧρ]αἰποα ὈΥ͂ ἃ ΠΘῚ 8πᾶ βτωρ]6 ῬυῃςῚρ]6 οὗ ΑἩδΙγ 818. ΒΥ (18 
Εν. Ετοάοσιοις ΝΌΟΝ, 1.1.Ὁἢ, Ιοπάοῃ, 182]. 12πιο. 

9. Απάγοβ ΤΏΘΟΡὮΙΙΙ ΗἩΟΕΈΈΜΑΝΝΙ (Οταπιμηδίϊοβ γγίδορ ΠῚ ΡΥῚ 1Π|. οὐτὰ 
{ἰυ8 ΤΆΡ}18 γαγὶα οι ρίυγο ΑΥ̓Απ δῖ οϑ σοηοσγα χα ροηϊλθαθ. 40. ΗΔ], 
1827. 

ΓΝ 15 ἴ86 πιοδῖ σορίουδ 88 νὴ0}} 85 86 τηοδὶ οἰδθογαῖθ ἐγϑδίϊϑα οπ ϑ'γγίδο Οτδιηηδὺ ψἬϊοῖὶ 
5 αχίδηῖ. Ῥτχοί. Ηοβηῃηδηη ἢδ85 δυδι]οά Ὠἰτηδβοὶ ἢ οὗ νοῦν ρσγονίοιβ δοοοβϑὶῦ]ες μοῖρ. ΤὨΒ 
ῬΓοΪεζοπηθηδ σοηπίδιη ἃ Πἰκίοσυ οὗ (Π6 ϑ'υγίδῃβ, 85 νγ9}} 85 οὗ [ποῖγ ἰδησιίιαζο, ἰοχοῖθοσ τ ἢ ἃ 
τονῖον οὗὨ ἰδ ἰαῦθοιτα οὗἁὨ [ιὶς ὑγοάρορβϑογβ ἴῃ ἐπὶ ἀορατγίπηοιξ οὗ ββογεὰ 1 τογδῖυσγο, δηά {Π6 
Ὠἰδίοτυ δῃὰ πηοὰθ οὗ νυ ψ οἷ Πδ5 οὐϊαϊποά αἱ ἀ!βΈτοπι {ἰπηθ5. ὍΤηο ἤγβὲ οὗ {86 (ἤγσθϑ 
Ῥοοῖκβ ἰηίο πῖον (μ15 ΟὙΑΠΊτλΑΓ 15 ἀλν! ἀοἀ ἰγοδῖβ οἡ πε 6] πη πὶ ΟΓὁ σμδγδοῖοσβ οὗ ἴππ6 ϑιγγίδο 
Ἰδῆσυδρο; ἴῃ 188 βθοοῃὰ τὰ ἀϊβουβερα (π6 ἀἰβόγεης ρατίς οὗ βρθεοῖ ; δπὰ (με ἐπὶσὰ ἴ8 δρ- 
ΡῬτορτγίαἰϑά ἴο ἔπ βυπίαχ, νοι ἰ8 2] πιιταῖοα τὶ ἢ ἃ στοαῖ ὨΌΤΏΌΘΣ οὗ Ἔχδιηρ]658. ΤΏ ποίορϑ, 
ΜΓ ὮἸΟὮ ΔΓ ὙΘΤΥ ΠυΓΊΘτου δ, Γαΐ ἰο 1[Ππ6 Ἀεβὲ δυ πουιεῖο5 δητῖθαὶ ἀπά τηοάθσῃ, ΟἹ ἜυεΓΥ ἰορὶς 
οὗ ϑγγίας Ογδιγηδγ; δὰ ἴῃ σψοῦῖς σοποί 68 τ! 8 σορίουβ ᾿πάρχ. 

10. Φοιμηΐθ ΑΘΒΕΙ πα ϑυρρ οιμοηΐα ΘΥΠίασχθοβ ϑυγίδο. Ῥγρίαδίυβ δϑί 
“. 6.1... ΚΟΒΕΘΑΕΤΕΝ. ΟστΥρ θυ άϊα, 1884, ϑ8νο. 

11. Τπτ64 Τἰησυθ ϑγγίδο. ϑδογῖρϑιὶ Ἠδρυ8 Καϊβίοῦ ΤΌ, ΒΕΠΒΟ. 
Τπάρφ, 1837. 8νο. ᾿ 

12.. (Ὠγοβίοιηδίμῖα ϑγγίδοα, δαϊΐα οὐ (Σ]οββασο δχρδηδίβ 80 Ζ2Έτα ΠΟ 
ΕΟΕΡΙΘΕπΟ. Η]18 ϑαχοῆυτ, 1888. ὅνο. 

18. Μαγιη, ὙΚΟΒΤΠπ Ιοχίοοη ϑγγϊδουπὶ 6χ ἰηἀποίίΐοηθ οπληΐαπὶ 6χ- 
διρίοσυ Ν. Το ϑυσῖδοὶ δἀοσῃδίυμῃ; δα)θοΐα βϑ' προσ νοσδρυϊογυ τα 
βρη βολοπα 1, αὐϊπα οἱ (ἀθυπηδηῖοθ, οὑπὶ [πάϊο6 {1} }1ῖο. ΟοΙμοηΐβ Αη- 
Βα] ηόσγαμῃ, 1622. 4ϊο. 

ΑἸ:Βουσὰ ἴΠ6 Ῥτοῃοιβ δηα ρμαγίϊοϊθβ γα ψδηίηρ ἴῃ (ἢ18 1,Θχίοοῃ (85 ἘΠΕΥ ἀγα ἴῃ 41} {πὸ 
οἷάον Ἰοσίςοηβ τοι ργοοοαρα 11), γοῖ Ττοβίϊυ5 μδ5 ἀοηο τηυςἢ ἢ δοουγδίο Ἰην αι ζδιης 
16 σοηυΐηα τηθαπίηρς οὗ Ἔνθσυ νψοστῦ. (Ηοβτηδηηι Ογδπιπ. ὅγγζ. Ρ. 67.) 

14. ᾿ἜΠρῖάϊ! αὐτβιεπ 1 σχίοοη ϑυσγίδουπι, σΟη 6 ἢ 8 οἴμη68 Ν. Τ΄ ϑ,γγίδοὶ 
ἀϊοιοη 68 οὐ ραγουϊαβι ΗἩδιθυΓΡΙ, 1667. 1210. 

156. ἈΕρσιαϊ! συγ! Τδχίοου Ουσιδοῦμη, οὔαλθ8 ΝΟΥΣ Τοβϑίδιηθμ ϑιγτίβοὶ 
ἀϊοιίομθϑ οὖ ραγίϊου]δϑ σοταρ]θοῖθηβ. ἴθηυο δαϊαϊ, Θμιθηάανὶῖ, ἴῃ γα  Π6 ἢ 
τοάοσι Εἰ, ΗΈΝΡΕΒΒΟΝ, ΡΒ, Ὁ. Ἰοπάϊηϊ, 1886. 241η0. 

16. δγοῖ! ΟθΑαΡ Ιμοχίοοη δυσίδουση (ΟΟΠΟΟΓἀδη 1816, οὔηθ8 Νονὶ 
Τοβίδπιθηιϊ ϑγτίδοὶ νουθ8, οὖ δά ἤϑγαπὶ 1118 γα ΟΠ 6 τὴ πι}} 88 8148 ΘΥΤΊΔΟΔΒ, 
δὲ ᾿ἱπριάγατῃ θη πὰ ἀἸοΙ]0η68 σοιλρ] θούθηϑ, σὰ π) ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΒ ΠΟΙ Ό08, 
ϑγτίδοο οἱ 1,λϊηο, αὖ οἵ σαίϑ] ορο ποιηΐπαπι ρσορτγίοσυμα οἱ (θη ]λατα Ν. Τ' 
δυν, [Πυράμσηὶ Βαίΐανογαπι, 1709. 410. 

ΤῊΪΐΘ 1,οχίσοη (Ὁ δηβυσοῦβ {Π6 ρτοίεβδίοη τηδὰθ ἰπ {πὸ Ἐπ] 6-ραζο ; δηά ἴῃ τεδάεσ οὗ [ὴ6 
ϑυτίδο Νὸν Τεβίαπιθπί, ὙΠῸ ΤΩΔΥ ΘΟπβαΪ 11, .7}}} τατγοὶν 06 ἀϊδαρροϊηεα. (ΗοΗϊτηδπηὶ 
Οταπι. ὅγσ. Ρ. 59.) Ὑὴδ ψοτκ γὰβ ρυ] 5ηεὰ 85 ἃ σοπιρδηΐοῃ ἴο ἴμε θυ Ὁ] δα θη οΥ͂ 
ἴδ ϑγτίας Τοβίδιηθηϊξ ρῥτίηϊθά δὲ 1, ογάθῃ ἴῃ [Π6 β8πὶ|6 γϑαᾶγ, [π ἷβ8 ργϑίαςθ, ϑόμδδῦ τηδῖζοθβ 
Βοποῦγαῦα πχρητίοη οὗὨἨ 1π6 ρῥγανίουβ ἰδαροὺυτβ οἵ Ττοβεῖυβ, συ ἰτίυ5, δηὰ οβρος δ! }ν οὗ {86 



284 ϑαογοά Ῥλιίοίοσψ. [ὃῬαγὲ Π. Οἱ. ΙΥ. 

ϑυσίας 1,οσΐσοι οοπίαϊποὰ ἴῃ {π6 Ἡρρίδρίοιε 1,οχίοου οὗ οον Ἰεδσηοᾶ σουπίγγταϑη Ἑάτηυπὰ 
(ββιε}}.} Ι 

17. Τιοχίοουῃ γγίδουση 80 Απίοηϊο ΖΑΝΟΙΩΝῚ ΟοἸ]θοίιπ,, σοΟΘ 8. ΟΠΔΏΘ8Β 
4υς ἴῃ Ν. Τ. ἐγαηβιδίίΐοπε ϑγγίδοα ἱηνθηϊαπίαγ σομπιρ] θοΐθηβ. Ασοδαϊῦ 6] υβάθπι 
ϑιυοίογ8 Ὠ᾿βρυίαίϊο 46 Τἱπραᾶ γτίαοᾶ, Υ ἜγβιοηθυΒ Θγτίδοὶβ οἵ ἀ6 ΜΑΓΟΙ 18, 
αυΐθαβ ργοῖραθ πὰπο Τΐηραᾶ ϑυτίαοα ἰῃ δὰ φβί. Ραϊαν!ὶ, 1142. 410. 

ΤῊΐθ τοῦγκ 'νν85 σοτηροκοά ΕΥ̓ Ὁγ. Ζδηο]ϊηΐ ον τη ἀθ6 οὗ {πε βιυἀεπίβ ἴῃ {Ππ|6 5ΒΘΙΩΙ ΠΑΤῪ δὲ 
Ῥαάυδ, ποτα Ὦ6 τγᾶ8 Ὀγοΐδθεβου οὗ Οὐ θπίδὶ ἰαησυᾶρεβ. Ὦτ. Ζ. [858 ποῖ βρεοϊβεὰ νῇδῖ δυ- 
1ποτίεἰθ8 ἢα σοηδυ]οα, τοῦ, Ηοξπαπη ἰδῖοϑ ἐμαὶ μ6 ἀοθβ ποῖ δρρεδγ ἴο ἴ'ᾶνϑ τηδάβ δηῦ 

τιδὲ οὗ δοι δ 6 5 [χίσοη. (Οὐ β),, ὅ.Γ. Ρ. 59.) 

ὃ 4. ΑΒΑΒΙΟ ΘΒΑΜΜΑᾺΒ ΑΝ ΨΕΧΊΟΟΝΒ. 

Ι. ῬΒΠΙΡΡΙ αυάράσανοιμ Βύονθδ Αγαδίο Γληρυς Τηδιϊ 0 η68. Ἐοιης, 
1642. 4ϊο. 

2. Τποπιθ ΕΈΡΕΝΠΙ Αταϊημηαίίΐοη, Αταδῖοα. (ὐὑπὶ [Δ00}18 1,ΟἸκτΏΔη:, οὐ ὁχ- 
οοΥΡ 18 δας μο]οσ δ γοΐθγαμα Ασδθῖς ροθίαγυσῃ, ΑΥΘΌΙοΘ οἱ Πμαῖλη6. [η ογργοῖθ 
ΑἸΌογίο δόμα! θηβ. Τυράμπηὶ Βαίϊανοσιμι, 1748, 1767. 41ο. 

Τῆο ἄγϑὶ οἀϊίου οὗἁἨ Εγρθηϊυϑ5 Ασταῦὶς Οταυγίηασ δρρεδγοὰ ἰῃ 1686, ἰὰ 410. Τῇοςο οὗ 
1748 απὰ 1767 δῖῖδ οοῃϑδ) ἀοσρὰ ἴῃ δεῖ, 

8. Το ΕΈΡΕΝΠ Ευδ!᾽ηηρηία Τλησὰς Αγαδίος. ΕἸΟΥ]δρί πὶ βθηίθη- 
ἰάγυτα οἱ ΟἸαυθπὶ ἀἸα]δοίογαμα δἀ͵θοὶὶ ΑἸθογίυβ Βομα! τ η8. Ταράμηϊ Βαΐδ- 
νόγυ, 1770. 4ϊο. ἘΒοβί οαϊίίοη. 

᾿Ά4͵,.Α Οτδπιαῦ οὗ [86 Ατδδὶο δηρυαρο, ἴῃ ΒΟ (86 ΒΕ ]68 ἀγα 11108- 
ἰταϊθα ὈῚ Αὐῃογῖτ165 ἔτοα 186 Ὀεθοὺ Υ̓τ ἴθ 8. ΒΥ Φοη ἘΙΟΗΑΒΌΒΟΝ. 
Τιοπάομ, 1776. 4ϊο. 

δ. τ ΔΙ γ6 ΑΥΆθ6, ΡΣ 5] νοϑίσο ἄθ βάου. Ῥασὶβ, 1810. 2 ἴοιηθβ, ὅνο. 
ϑεσοπᾶο αἸοη, σογτὶρόθ οἱ δυρτηθηϊόθ. Ῥαγίβ, 1881. 2 ἴοπλθϑ, 8νο. 

“ Αἢ ἱπιτηογίαὶ ποτῖὶς, ΒΙΟὮ σΟΠΒση5 ἴο ΟὈΞΟΏΣΙΥ, ὈΥ 118 δι ροτῖος ]υιπίγο, 411 ρσανΐοιιβ 
σοτὶ5 οὗ (πὸ βαπγα Ὠδίιγα : δηά ψνὩϊο ἢ Πδ8 Τσονῃ τπότὰ ᾿ἰσθξ ὑροὴ {86 ἤοστηβ οὗ υγογάβ, {Π6 
1άΐοπι, απὰ εἴα βυπίαχ οὔ [8 ϑῃοιη 8 Ἰαηρσύαροβ, [ΠΔπ Πα 5 ὈΘΘη οδεὶ Ὀοίοσο [ῸΓ ΤΩΔΠΥ͂ σθη- 
τυτῖο8, Βγ 1τῃ}}5 ψόοτί, τ ἢ!οἢ σοπίδϊ 9 462 ρᾶροβ οὗ ϑυῃίαχ, Οθβθηΐιβ πδ5 Ῥθοη 5 5ίδη 1 4}}Ὁ} 
αἰάἀοά ἴῃ τῃ6 σοτορὶ]δίίοη οὗ ἢ15 Ηοῦγονν Οὐδπιπλδσ; δηά ἃ τυ]ετιαο οὗἉ {Πρ ρογίδϊηὶπρ ἴο 
{ἰἸ6 σγδιασηασ δὰ ἰάϊοτῃ οὗ [πὸ Ηοῦτον (που ΠΥ τᾶν ὕ6 ἰεαγηθα Ὦγ (Π6 αἰ] σοηΐ διυιάθηὶϊ 
νίϊμουῖ ἴΠ6 αἰά οὗὨἨ 18 σψοῦκ, 8ὸ 89 ἴο ὕδ υδοί] ἴο [ἱτ,} ἃσὲ 5βθθη, σψὶΐβουςξ ἃ Κπονίοαρε οὗ 
Πο ϑδογβ Ατσαῦϊς ϑυηίΐίδχ, ΟἿἹΥ 88 ἰῃσουρἢ ἃ ρ]455, ἀδσκγ. 6 ὅδου [85 μίδοθά {πθπὶ ἴῃ 
16 τηοτ! ἀΐδη δι. Τπδῖ 8 σοῦ, τ ΒΟ τγᾶ8 ποῖ ἀθϑισηοάᾶ ἴο παν ἴΠπ6 τοβὲ τοπηοῖθ Ὀθασιην 
ρου ἴπ6 Ηεοῦτον δοτὶρίυτοβ, μου 6 ἴμ5 τηδάα (0 οοπίτι θυ ἴῃ ἃ 5ἰ χη] ταβπηεῦ ἴο ἐποὶν 
1}Πυϑἐγδίίοη, οὐσίιξ βυγοὶν ἴο ΒΘ 8 τωδίίον οὗ σγδι πὰρ ἰο (Π6 Οτοδὶ Ὠβροβοῦ οἵ Ἔνθηῖβ, στ θὸ 
σδῃ οὐϑγγυΐο [μΠ6 ἀφβιζηβ οὗἁ τηθη ἴο {1:6 δοοοτωρ ]ϑῃπηοηὶ οὗ 115 οσῃ ρυγροβοβ." (διυδυι β 
᾿᾿ββοσίδιϊοηβ οἡ βιιάγιης [6 οτΙρίηδὶ ᾿δηρυασαβ οὐ ἴπ6 ΒΙδὶο, Ρ. 84.) Τα ςϑοοπά νοϊαπια 
οὔ τῃ9 βεοοῃά οἀϊεΐοῃ 18 Θηϊατροὰ Ὀγ {Π6 δἀαϊξίοη οὗ ποαυὶγ ΠΥ ραρε5, ου ἔπε βιιθ]θεὶ οἵ [πὸ 
Ῥτοβοὰγν δηὰ Μοσειβοαδίίοη οὗ 6 Ατὰρβ. ΤὨ185 ἀἸββογίδιοη νγ88 δῃπουπορά ἴογ βαϊο, ἀρδαγί 
ἔτοια ἴπ6 τνοτγῖκ, ἕοσ ἔνια δοοοτωτηοαδίΐοη οὗἩ ρυγομαβοῖβ οὗ ἰπ6 ἢγϑι οἀϊίοη. 

6. Τηβεαϊῖοπο8 (ἀταιαμηδίλοθο Αὐϑθῖοδο, δυοίοτα Απίοπϊο ἄβυρα. Ὑ ηᾶο- 
ῬὈοῃα», 1818. 4ϊο. 

7. Ταβιξατοη68 Δα Εὐμβαδιηθηία Πὐησὰθ Αταῖοθ : δοσοάαηΐ βϑηζοπεβ οἱ 
ΝΑΓΓΑΙΟΠ68 ΑΥ̓ΘΌΪΟἕο, τηδ οὰτὰ Ο]οββαγῖο Ασαθὶοο- δίῖμο. Αὐοίογο Ετγῃ. ΕὙἸΑ. 
(γ. ΒΟΒΕΝΜΌΙΕΒΟ, ΤΈΆΘΟΙ. Ἰ)οοί. δὲ ἰῃ Αοδάοπιΐα 11Ρ816ηβὶ Ῥγοῖ. οὐ παυῖο. 
Ιλρϑβίϑ, 1818. 4ϊο. 

ΟΥ̓ 186 νεΎῪ πυτηθσοὺβ ρταπιγηδτβ οὗ {πΠ6 Αγαῦῖο ἰδηζυασο νοι μάνα θθθῃ ρυ ] δηθὰ ἴῃ 

1 (μβί}!}᾽ δ᾽ ϑυτίδς 1μοχίσοη ννα8 τορτι πιο δὲ Οσείηροη ἴπ 1788, ἴπ ὑνο ραγίβ, ἤουτηϊηρ οπα 
γΟΪ τ. 6 514}} 410, 



ὅδοι, ΤΥ. ὃ ὅ.] Ἐσυρέϊαπ αταρεηιατς απὰ 7,6. 0Ή8. 2δῦ 

ἀπ [δι ἰΙαηρύδαο, [μἰ8 οἵἩ Ῥτγοίεββου Εοδοηπι ον 15 σοηβἰἀογοά ἐπε Ῥθεῖ. Τῆα δυῖμον ἢδς 
τηδάθ στοδί ιπ6 οἵ ϑδογ᾿β Οὐδιηγηδῖγο Ατὐαῦθ ; δπὰ ἐμ6 (Ππγοβιοιηδίυ, οὐ ϑεϊθοϊΐου οὗ μᾶ8- 
Βδ205 ἴτοπὶ Ασδρὶς υγλΐοσο, ΘΠ πο ο5 {πε ναΐμο οὗ δα ρυδὶϊοαιίοη. 

8. ὅ. Α. γυμ ΕΠΒ ται δος Ασα σε ΕἸθιηθηΐα οἱ Εὐσιηδγαπὶ Ποοίγίπα, 
ΡΟΣ Τάθυ]48 ἀθβογσιρία. [1ἢ ἀϑὺπὶ ργθθοιϊομ. Βομηδ, 1882. 410. 

9. ἅοο. Ηδησῖοὶ Αὐρ. ΕΤΑΙ Ὁ ταμπχπηλαίϊοα ΟΥἰλοα Τϊηραεθ ΑὙΔἱο85, σαπὶ 
ὈΓΤΟΥΣ τηοίσογυσῃ ἀοοίγπα. 1ω1ρβῖς, 1881--38. 2 γο]9. ϑὅνο. 

10. (ὐταπαιηδίϊοα Ασὐδδίοα, οοῃβοσὶρία ἃ Τ[δοοη6}] ΕΟΟΚΡρα. αἀάδ)αυποία 
οδί Ὀγονὶβ ΟΒγοβίοσηδίμβ, αἱ οἵ Ἰθχίῖὶοο δσρδηδία ἃ Ῥ. (οὶ. Γυρσάυπὶ 
Βαίΐανοσυμη, 1885. ὅνο. 

11, Βγονὶβ [λησὰθ Αταρῖσς σδιησηδίϊοα, 11{{1οταίαγα, ΟἸ γοϑιοσηδί μα, 
σαπὶ (α]οβ88γ10. [}ἡ ἀϑιτὰ ΡΥ] οι οπυτα οὗ βίπαϊογατη ῥυϊγαίογασα βογι ρϑι 
Ψυ]ὺ5 Ηδητοσι8 ῬΡΕΤΕΕΜΑΝΝ. Βογο]ηϊ, 1840. ϑαυάγα 121ηο. 

12, Απίομ!ὶ ΟἸΟΘΕΠπ Τἢδβδαγυβ ἱηραθ Ασδϊοε ; 868 ΠΟ χίσοῃ ΑΡΑ ἱουτα 
Τιαϊϊπυη. Μοαϊοΐίδηὶ, 1682. 4 γο]8. ἴ0]10. 

ΤῊ5 18. ἃ ΨΟΓῪ νϑ]υαἷθ ποῖ, ἐΒβου ἢ σΥΘΘΕΪΥ Ἰηΐδσϊου ἴῃ Ροϊηξ οὗ σογγθοΐποεβ ἴο (6 
᾿ο] σης 1μοχὶοοη οἵ Οο] 15, 

18. Φδοοῦι ἀομῃ 1, χίοοῃ Ασδυὶοο- αὐ πυπι, οοπίοχίαπι ὁχ ὑχοθαίίοσι θυ 
ΟΥΘηΔ18 Γ᾿ ΣΧ ἸοορσγΆρ 8. Αοοοαϊῦ Ιηάοχ 1,διϊπ8 ΘΟρ᾿ΟΒ,ββίμ8, χαΐ Τ,δχίοὶ 
Τ,αἴῖπο- Ασαθ οὶ νἱσθπὶ ἜΘΧΡΙΟΓΘ ροβϑί. Τυράσηὶ Βαίανογυμ, 1658. [0]1ο. 

14. Θϑογριὶ ὙΠ μοὶ ἘΈΕΎΤΑΟΠ δ χίοοη ΑΥΘΌΪοο- δίϊηασα, Ὀγεββογ πὶ 
ὃχ Π]θυΒβαγὶ ΕἸγυζαρδαΐᾳαθ οὖ δϊοσιιπὶ Αταθυτη ΤΟρογὶ θὰ8, Δ 1018 ΟΝ 
αυοαὰθ οὖ αἰϊογαπι 11 τῖ8, σοηΐβοίιμ. Αἀσοϑάϊὶ γοσὰαπὶ 1, ὐαγυτα [πᾶοχ 
σΟΡ οβ᾽ ϑϑπι8. Η14118 ϑαχοῆυμ, 1880-87, 4 νοΐβ. 4ἴο. 

ΤῊΐϊα ἰφ4 δὴ Ἰηναί δ ῦ]ο ποσῖς, δηὰ μ895 ὕθοη οἀϊιοὰ ἢ 186 υἱπγχοϑβὲ οαγο. ΤΏς ἰοαγηοὰ 
δυῖΐῖδος ρυ δ] δ μθὰ δὴ δου ἀρτηοηὶ οὗ 1, ἱπεἰτ]οὰ 

1ὅ. Τιοχίοοη Ασδθὶςο- δι ησπη, 6Χχ ΟΡΘΓΘ Β}0 Τη8]0 16 δχοογρίυσῃ, οαϊαϊι 
α. Υ. Εξευταα. Ηδλ]18 ϑαχοηυπι, 1837. 410. 

16. Φαςοῦι Βοηξιρπ ΟἸοδϑασίατμα Αὐδῦ]οο- 1 αὐϊηιι Μαπυαϊθ. Τιυράυπὶ 
Βαίδνογυμ, 1769. 4ϊ1ο. 

17. Φομδηηὶθ ΦΆΗΝ [,οχίοοη Ατδθὶοο- δπυμα, (Ἰ γοβίομμδαι ῃἷΐρ Ασαθίος 
δοοομχηοάαΐππ), οὐ ΟΠ γοϑίοιλδί ἰδ Ασγαρῖοα. Ὑλπάοθοηῃξ, 1802. 2 νοἱβ. ϑ8νο. 

Ἐρι ἃ 1} δοοουηὶ οὗ Αταῦις Οτδιηπηδτβ δπὰ 1, οσϊσοηϑ, ἴῃ τοϑάρθυ 15 τοίοστοα το ϑοπηυγ- 
ΤΟΥ 5 ΒιΙ ]οῖμθοα Ασδῦϊοα, ἴῃ τ ῃϊοῃ (Πμοῖγ ἀδἴο5, ὅζο, ἀτὸ ραγιϊσυ αγ]ν βροοι ρα. 
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ὃ δ. ἙΘΥΡΤΙΑΝ ΘΟΒΑΜΜΑῊΒ ΑΝῸ ΓΕΧΊΟΟΝΒ. 

1. Τισχίοοη ΖΕ ρυρίδοο-" πὶ, ὁΧΣ σϑίοεῖρυβ 1118 1, 1ποῸ85 ΤΠΟΠ ΘΠ 118 
ΒΏΙΩΙΩΟ Βίπαϊο οοἸ]δοίαπι ἃ Μαυσίηο ψαγββίοσο 18. ΟτοζθΌ Ἐθηθθυ8 
ΑἸ γιβέδμο ὅσμο!ζ οὖ ὕδγοϊο αοἀοίΐγοάο ΟΙΡΕ. Οχομπὶϊ 6 ΤὙΡοργΆΡ ΘΟ 
ΟἸαγοπάοηϊδηο, 1775. 4ϊο. 

2. Ομ νἰβθδηϊ ϑομοἹΖ (ἀτατημηδίϊοα ΖΕ ργρίλδοα υἱγίυβαιθ ἀἰδ]θοι : αυϑιὴ 
Ὀτοσνιανὶξ, 1] υβίγαγιί, φαϊάϊς ὕδτοὶυϑ (ἀοἀοΐτοάυβ  ΟΙΡΕ. Οχομπῖὶ 6 ΤΥΡρο- 
στΆΡΠ6ο ΟἸαγοπάοπίδηο, 1778. 410. 

ΤΠο56. Ρυ] αἰτοῦ διθ ποῖ οὔ οοπιπιο ὁσσύγσοποο, πὰ παν δοαυϊγοὰ δαάϊεϊοηαὶ ν8}06 
βἴῆσα ναγίουβ γαρτωθηῖβ οὗ ἴπ6 δητιοηῖ (οριίϊο δηὰ ϑαμιαΐο νογείοῃβ οὗ ἴπὸ Νὸν Τεβίδιηθηϊ 
αν θδθη ρυ ] δ μοά. Ῥχουϊουβὶν ἰο 1πΠ6 βευθηζθθηίῃ σοπίυτγΥ, Επγρίίΐδη ἢ ογαίυτε τγα5 Ὀυϊ 
δἰ ἱρηεγ τορατάοά ἴῃ Εἰυτορο, δηά ταῖρῆὶ ροββιὶν ἤν Ὀθθη 5{}}} ἀϊβγοψαγάβα, 1ὖ [Π6 οοἸουταῖοά 
οὐ θη 8] ἔγαυοὶ ον Βατγίοϊοπιθο θ6 Ϊα 4 }16 δὰ ποὶ Ὀγουρῶξ το ἔοτηο, ἴτοιη Ἐφυρὶ, δτιοης 
ΟἾΠοΓ ουγ]οβι 165, δοης Οορίϊο οὐ Εἰγρίίδη τοϑηυβοτὶρί8, οὐ Ὡῖο Ὠ6 γᾶν {Π6 μϑγιιβ8ὶ (ὁ 
Λιμδμδβδῖυβ Κίσομοσ, ἃ νοϊυτηίποιβ ὑὰξ γοῦ ἱπαϊβδγομς πτὶΐοσ ἴῃ τορασὰ ἴὸ 80] Ὑ δηὰ 



256 ϑαογοῶ λιϊοίοσψ. ΓΡαγί Π. Ομ. 1. 

Βάοϊγ. Κιγοῦον, πουσονοσῦ, [45 [Π6 τηοτὶὶ οὗ Ὀεΐπρ ἴδ6 ἤτεέ ννῆο ρυ) 5 ῃοθα ἃ ῬΟΟΚ, τγοϊαιϊηρ 
ἴο {π6 Εργριίδπ ἰδηρυάαρο, υπδοσς ἴπ6 {(π1|6 Ζιίπσια ΖΕσνρέϊασα Ἐεοξίέπία ( ἤοπιδ,, 1643. 4ἴο.), 
νὩ] ἢ νγα8, ἴῃ ἕδοϊ, ποϊῖης Ὀυΐ (Π6 τηδηιϑοσρι ΠΔΠΙΟΒΕΥ ΟΥ γοσαΡυ] ΤΥ οἵ 1)6 ]α Ὑ4}]6. 
Ὑμοοάοσο Ῥοΐγθυβ, γῆο δα Ὀδοη ἰῃ Εσγρὶ ἰπ τῆ βαῖηθ σθη ΤΥ, οηγίο θα ΕἼτοΟρΡΟ ἢ 
ΒΕΥΟΓΑΪ νυ] υδ 16 τηϑηβογιρίβ ; δπὰ ἢθ, ψ6}} υπάἀοτγβίδησϊηρς {πὸ Εργρείδῃ ἰοηραθ, του] ά ἤᾶνθ 
Ῥγονϑά ἃ γαβίοτον οὗ Επσγρεδη ᾿ἰογαΐυτο, ῃδα ἢ τηθῖ τ} ΡΤΟΡΟΣ ϑποοιταζοτηθηΐ ; θυϊ Πα 
σουϊά πονῆεγο πη [{, ποῖ ὄσθῃ πὰ ᾿οηάοη, Πότ πα ῥγὶπιθα [ἢ ἢγϑιὶ ρβϑίηι 85 ἃ ξρϑοϊγθη 
οὔτε Εργρίίδη Ἰδησυαρο. ΗδΡΡΙΪΥ Ὠϊς πηδη βοτὶρῖβ σοσοὸ οἱ ἴο {πα εἰθοῖον οὗ Βγδῃάθηθιυγρ, 
πὰ ρ]δορα ἴῃ ἢ15 Ἰἰρταγν δὲ Βοιυ]η. Ὧγ. ὙΥ 1 Κὶπβ, ἃ Θογσζηδη, δπὰ 1,6 τοζο, 6 ΕὙΘΠ ἢ πΊδη, 
ἀϊδίϊη συ θη θα Ἐπαιηβοῖνοβ 'ῃ ἴΠ6 Ῥορίπηϊηρ οὗ ἴπ6 οἰ μθοπίἢ οοπέσγυ, ὈΥ ΤΠ οῖγ οὐ] ἰνδίοη οὗ 
τη Εσγρίδη ἰοῆσιθ. Τῆς ἕοτγηογ τοῦ τὶ τἢ Θησουταροπιοηΐ δπὰ ρῥγοίοσπιοπε ἴῃ ἘΠ ρ]δηά ; 
διὰ ρῥτγιηίθά δὲ Οχίοτγά, ἴῃ 1716, ιΠ6 Εφγρίϊδη Νὸν Τοβίδιαθηὶ ἴῃ ἴπΠ6 (οριϊο οΥ Τοννοῦ 
Ἐπσγριίδη ἀϊαϊοςῖ. Ηδ αἷβο ρυϊπίθα ἴπ6 Ῥεηίδίους, δὲ 1 οπάοῃ, ἰπ 1731. Βυϊ Ὀεϊηρ υπ- 
δοαυδίηϊοα πηι το ϑδῃιάϊο οὐ ὕρρον Εἰργρέεϊδη ἀϊα]δοῖ, Βα πηϊβίοοῖὶς {πὸ ϑαμῃιάϊο οὐ Τπορδϊαὶς 
ταδηυβοτρίϑ 'η ἴ[Π6 Βοαϊοίαῃ [υἱγατΥ, ἕοσ δα Οορεῖς οπθβ. [,6 (τοζο, θοϊης ᾿Ιθγαγίδη ἴὸ 
ἴῃ Κίηρ οὗ Ρευκβδὶα δὶ Βοσίιη, δηὰ πανὶηρ ἔγθα δοςθβ88 ἴο [πε Εσγρίίδη χηδηυβοτὶρίβ οὗ Ῥείγεθι3 
ἴω {π8ξ ΠΠΡγΑΤΥ, οοπγριϊοα ἔγοπι ἔπ 656 ἀπ α βοτὴθ οἵοὺ πγϑηιϑοσιρίβ ἃ να 8016 ἀϊοιοπατυ, το 
[6 δηϊβῃηοα ἴῃ 1722. Ηδ νδϑ5 τυ ςἢ δββἰβιθα ἴῃ (Π15 αηἀογίακίηρ Ὀγ τ. “4 0] ΟΠ ΚΙ, ἃ ἰρασηθα 
Ῥτοίδββδοῦ δὲ Εγδηκίοσι, ψ ῃο ςο]]οοῖο βονοσγαὶ τηδίθγι]5 0 Υ πῖτη ἰπ ἐπ Βοά]εοΐδη 1 1θγασυ, ἀπά 
ἴῃ {πὶ οὗἩ τ6 Κίης οἵ Εταδι:ςο, δὲ Ῥαγὶβ, Ὦζγ, 240] οπβκὶ ραν 1.6 Οσοζο ἐπΠ6 βγβὶ Ὠίηιϊ ἴπδὶ, 
μεβίἀθ π6 Ὁορίϊς αἰα]οςεῖ, {ΠΟΤ τνᾶ8 δποῖποσ οὗ ὕρρος Εργυρί, ν  ὶς ἢ 15 πον σΟΙΩ ΟὨΪΥ οΔ]]6α 
ῖπ6 δαῃιαϊς οὐ Τποαιαἷο ἀϊαϊοος. δθ βοπὶ πέτα ᾿ἰκοννῖβο ἃ ἐγϑηβογὶρὶ οὗ 8 στηδηιιβοτίρι οὔ 
τῖ5 Κὶπά (Νο. 3893. ΗἩυπιεϊησίοη, ἰη ἴπΠ6 Βοαϊεῖαῃ 1ἰῦγαγυ), 6 Μνυείετὶϊε 12εγατε Οτα- ὁ 
σατεπι, ἴγοτα ἡ Ιοἢ 1.8 τοζα ἴοοῖὶς Οοἰεοξίοπεπι υοσμτα φμαγμπάαηι ϑαλἑαϊσαγατι, τ ὨΙΟὮ 18 
δηποχοὰ ἴο ἢ5 Ὠι οι οηδτΥ. «}4Ὀ] ΟΠ 5 Κι, το οὐ ἢ]5 ἴγανοὶβ δὰ Ἵοορίοα βονοσαὰὶ Επρνυριίδη 
τηδηιβογὶ ρί9, οΘοπιπηπηϊοαϊοα ποῖ ἴο Ὠὶβ Ὀτοίποσ- πεν, Μτ. δόἤοϊζ, σὨδρ] αἰ 'ῃ ΤΟγά ΠΑΥΥ 
ἴο {πε Κίηρ οἵ Ῥγιιββία ; ψῦο Ὀοίηρ [αγηϑμοα τυ επ ἘΠ6 τηδηιξογιρίὶβ δὲ Βεσ η, δπὰ {θεὲ Ὠ]ς- 
ΕΙΟΠΑΓΥ οὗ 1,6 ὕτοζο, ντοῖθ, ἰὴ 1750, δὴ Ἐρυριδη Οτατησηδγ οὐ ὑοΐῃ αἰ] οςῖ5, ἰῃ ἔτνο νοἷβ. 
41ο. ϑόνογαὶ ἰδατηθαά τθη Ἱβῃοα (Πδὶ Ὀοϊῃ τ1Π6 Π:ο οΠατῪ δπὰ ἔπ6 ΟΥδπηδγ ταῖσῃς θ6 ρυὉ- 
᾿ιϑῃαά, θὰὲ ΠΟΥ οου]ά ποί Ηῃᾳ 8 ᾿γίπῖοτ [σηβῃθα ἢ Εργριίδη ἴγροβ, οὐ σῆο νου ]ά μαζαγὰ 
{π6 υπάοτίαϊίηρ ; 111}, δ Ἰαϑῖ, 186 Τϊνογβιιγ οὗ Οχίογά, ου ἃ πορὶβ ρυἱηςΐρ]ο οὔ ρῃ}}]]ς βρὶ γῖϊ, 
ἃἀοιοττηϊποά ἴο ἴδκα πὸ 51 655 ἴ0 μαμὰ. ὝΒοη ἴῃ6 ΠΙΟΓΟΠΔΥΥ ψγα5 ρτγὶπεϊηρ, Ὠσ.  οἷάθ 
νγῶβ ἀοκίτεα ἴο τηϑῖίκα βοὴ δ 1] 0Π5 ἴο ἰς ; θὰ [Π15 ποῖ θοΐης ῥτοροβθά ἴο πἶπι {1}} τόσα ἴμδπ 
ἢΑἸΓ τα τοτὶς ψγὰ5 ργιηϊοά οὶ 6 οουϊὰ οχίοηά 8 τοπηαγκβ ἴο (ἤγοα Ἰαϊἔοσβ ΟἹ]ΥῪ ; δηά, ἰὸ 
τοπᾶον ἴμ6 υπάογίδκίης τότ υβοῆι], ἢ δααρὰ δὴ ἱπάοχ. 11 νὰβ ἱπίοηἀθά ἰο ρῥγίηίς (μ6 
Οταυηπιαν οὗ Μίγ. δ. δ ]Ζ, ἴῃ ἵτο 4{0. νοἶβ. ἱπητηθα δῖον δῖογ (μ6 Ποιοπασυ, θυ 11 θοϊης 
ἔουπά ἴοο νοϊ]υτηΐπουβ, τ. οἱ δ ὙΘΥῪ ῬΙΟΡΟΣΙΥ ἀργιάροὰ 1; δπὰ {ῃ6 νοσῖς, βο ἴδ ἕγοιῃ 
Ἰοβίηρ ὕὉγ ἷ8 δρυιἀστηοηΐ, Πα5 σαϊηδα νΘΓΥ σΟΠΒΙἀογαῦὶν ; ἕο Ὦτγ. 7. 85 σαγϑ.}]} ν οχαταϊποά, 
οοττοοϊοα, δηὰ παρτγονοὰ {π6 Οταπισηδσ, ΟΥ̓ τηθ8ῃ5 οὗ τηβηυ δουρί ὈΠΚΠονσι ἴο Ντ. ϑοθο]12, 
οἵ ψ Ποῖ μα ρσίνοβ δὴ δοοουηΐ ἴῃ [Π6 ῥτεΐβοο ὑγοῖχοα, ἰο [η6 Οτδσώτηασ. Ὅπὸ ϑαῃ]άϊο ρδτῖ, 
νοῦ 19 πον ἴο ὃ ἔουπά ἴῃ [Π15 ΟΥ̓δσΩ ΠΊΔΥ, νγᾶ5 ΘΠΕΙΓΟΙΥ δ ρρ] ]οά ὉΥῪ τ.  οϊάε, Τνὸο 
οἰσγουτηβίδποος, τηδὲ ΡΘΓΕσΌ]ΓΙΥ τοοοτητηθηα ἰῃϊς Οτδησηδγ ; ἢσχβῖ, {πδὶ {Π6 σὰ 65 Ἰαϊὰ ἀόνῃ 

. δῖα "]υςἔταιοὰ δηὰ βιιρροτγίθα ὈΥ Θχϑιηρ] 65, συοίοα ἔτομι ἴπ6 δρονε- ππθητ]οηθα τηδπυξουῖρίβ ; 
βαοοῃάϊΐνυ, ἴπδὶ 1 ΘχΠΙ 115. ὈΟΙᾺ ἀϊα]οοῖβ, ἴο. ομο οὗ ψἰὶο τὸ πᾶν Ὠϊμοσῖο ὕθθη Θηκῖτγα 
δἰγαηροιβ, (Μοὶ Βονίον, (Ο. 8.) νοἱ, ἰἴχ. Ρ. 1., Νί μο θ᾽ 5 ΑποἼάοίεβ οὔ Βονγοῦ, 
γ0]. ἰχ. Ρ. 9---11.} 

8. ῬΑᾺ ΤΏ ΘΒ ΑΒΙΌΝΒΚΠ ΟοἸ]θοῖϊο οὐ ΕΧρ]οαῖο οουμη ΖΕ ργρεδ- 
ΘΔΓΆμ, αὈΔΓΌΣΩ τη ηἿ10 ἀρυᾷ δογὶρίοτοθ Ν᾽ οίθσεβ οσσυσγ. Αρῃά Φ ὈΪΟΙΒΚΙΙ 
Ορυβουΐα, Το. 1. Τράσηϊ Βαίΐδνογιμ, 1804. 8νο. 

ΖΑ ]οηβκὶ νγα8 οἠα οἵ {1:6 τηοϑὲ οπιϊηθηΐ βομοΐαγβ ἰῃ Ερυρίϊδη ᾿: ογϑῖασο, 'π ἐμε εἰσῃ θθητ 
οοηίυτγ. Βαβι 5 νδγΐουβ αἰβαυ δὶ] 05 τυ ΠΙΟὮ ἀχὸ σο]] οἰ ἴῃ 118 Ορυβοι]α (οὗ τὸ δἰ ἢ δῃ 
δοοουῃΐ ψ}}} μα ἰουπὰ ἴῃ 8 βυυβοηυθηΐ ρατέ οὗ ἐπ|8 Αρρϑιάϊχ), μα Ἰαϊδουγοαά ῸΓ Τυϑην γθδγ8 
δῖ δὴ Εχγυρίίαη ΟἸοββαγυ, ἴῃ. τυ! οἢ Πο σοἸ]]εοϊοα ἰη δ᾽ ρμαθῖῖςα] ογάοσ, δῃ ἃ ὀχρ]δϊ πὰ, Ὀγ ἐμ6 
αἰὰ οὗἩ ιΠ| Οορεϊς Πιιδ]οοῖ, 41} (η6 ΕἸσγρείδῃ υνοτὰβ ἀϊβροτβοά ἴῃ ἴπῸ τσ ηρε οὐἨὨ Οτθοῖς δηὰ 
Τ αἰ δυΐπογβ, δηὰ α65ο ἴῃ ἴη6 ρῦτον ἰοχὶ οὗ ἴπ6 ΟἹα Τοβίδιηθηί. (ὙΠο Ἰδαίου ἀγα δρουΐ 
ἢδιν ἴῃ πυιηρογ.) Οη ἢἰ8 ἀθδβίῃ, σογγθοίθα οορίθβ οὗ τηϑηγ οὗ ἷἰ58 ἀἰββοσιδιϊοηβ δηὰ βοιηδ οὗ 
ϊ6Θ Μ55. νοῦθ βθηΐ ἴο ἴπ6 ςο]γαϊοα οτγἰὶς ΕΒ Κοηΐυ5, δὲ 1 ογάοηῃ; ψ ΒοΓο, ΟΣ ναγίουβ 
ἱπηροαϊτηοηίθ, [ΠΟῪ 6ΓῈ δὲ ἰϑηρίῃ ρυ] δηθὰ Ὀγ τοί, Τὸ αΐθσ, πῃ ἔθυν νοϊυσηθβ, ϑνο., 
Ῥεϊτνοοῃ ἴΠ6 γοθδτ8 1804 δηα 18]8. 
ΤῊ Ερυριίδη ΟἸοββαγυ, τ ὨΙΟἢ ἔοστηβ τἴῃ06 οπίῖγο ἔτει νοὶ πη οὗ 40] Ο 51.185 Ορυβοι]α, ἰ5 

Ῥτοπουπορά ὑγ ΜΙ. Θυαίγεπηὸτε (186 πιοβῖ σοτπηροίοηξ ἰυάρε ἰῃ Ευτορα οἵ βιιοἢ 5615} τὸ 
6 {π6 σοπῃρ]οῖθϑς γουκ ἰὴ ἴΠ15 ἀδραγίπιοπὶ οὗ [Ποταΐατο, δηα ἴο ουΐησο ἴἢ6 πγοβὲ ρῥχγοίουπά 
ἐγ ϊπίοη ; τπουσῆ, ἰὼ δοπῖθ ᾿πβίδησθβ, ἢ δϑϑῖῃβ ὁ ἧδντο ὕθθη σδίῃεοσγ ἴοο ἀεβίτοιβ οἵ ἀϊΐς- 
ΡΙαγίης ἰιἶ5 Οορτὶς Ἰοαγηϊηρ, δηα ἢ 88 μαζαγάθα τΩΔΠΥ ᾿τρτοΟῦρ8]6 οἰ γτπο]ορίθθ. Ἱτηροτίδηϊ 88 
118 ΟἸΟΘΒαΥΥ ἰ8 1ῃ 1[56]{. 118 νὰ] 15 στΘΔΟΥ δημαπορα Ὦγ τμ6 οαϊοτῖαὶ ἰαθοιτβ οὗ Ῥγοῦῖ, Τὸ 
δίογ; τῦο, ἴῃ δααϊτῖοιι (0 ἃ ῥσγείαςθ οοῃίδι Πρ τωδην ἱπιογοδίίηρ ἀοἴα:]5. τοβροοϊηρ 
3ΑὉ]οηβ Κι 5 ἰἶ απὰ τυυιτηρθ, πὰ ὀβροοΐ δ! σοῃσογηΐηρ [16 ΟἹοβθασυ, ἢ45 ςοπισὶδυίοα 
ΠυϊαΘΓΟῺΒ ΥὙΟΓΥ Ἰοαγπθα ποίος, ᾿Ο ΠΟΥ τ ἢ ἃ ΒυρΡΙΘπιθηξ σοηξαϊπίηρ δυςἢ Εργρείδη ποτά 
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ἃ5 δὰ οβοαρεά (Π6 τοϑθάσομοβ οὔὗἉ 76] οηϑκὶ. (υδίγοτηγο, ἘΟΠοΎ 65 βὰν 1 ΤΠ ἀηριο οἔ 
1λιιέγαθυγο ἀς ᾿᾿Εργρίο, ρρΡ. 87, 88.) 

4. Ἐν. Α. σα]. ὅΡΟΗΝ ἄδ Πίηρυβ οἱ 1λ{6γ]5  οίοσυση ΖΕ σγρῇοταμι.. Ασου- 
ἀυπΐ Ογαδιητηδίϊοα δἴαυα (]οββαγίυσα ΖΕ ργρίδουῃ. ἘΔΙαΔ οὐ ρβοὶνιῦ Ε. 
ϑουδασῃ. [1ρ812, 1825. 410. 

ὅ. Α σομροπαϊουβ Οσδιηπηδγ οὗ {π6 Εργρίϊδη 1αηρίαρο, 88 οοηίδϊποα ἴῃ 
{1860 Οὐορίϊος δηᾶ β΄δμιαις Ὀϊαϊθοίβ ; 1 ΟὈΒΟσν δίϊοηβ οα {π6 ΒΑΒΗχΓΤΊΟ : 
τοροῖμοσ ἢ ΑἸΡΒΑΡθοῖβ πα ΝΌΓΔΘΓΑΙΒ ἴῃ {86 ΗΣΘΓΟρΡΊΥρΡμῖς δηάᾷ ΕπΟΠΟΙΊΔ] 
ΟΠΑγδοΐουβ; 8Ππα ἃ ἴδνγ βαρ πδίοσυ Ορβογνδίίΐοηβ. ΒΥ ἴμ6 δον. ΗθησΥ 
ΓΑτταμ, Μ.Α. ὙῈΝ δὲ ΑΡΡΘΒΑΙΣ σοηβιϑιηρ οὗ [16 Βυάϊτηοπίβ οὗ ἃ 
ῬΙΟ ]ΟΑΤῪ οὗ [Π6 δηθθηΐ Εργρῦδῃη Γδηράδρο, ἴῃ ἴΠη6 ΕἸΒΟΒοΥΙΑ] ΟἸΠΑγδοίου. 
Βγ 'ΓΒοιὴηδθ ἴουνα, Μ.})}. Ιοπάοῃ, 1880. 8νο. 

6. Ιμοχίοοη Ζργρεδοο- δὔπυτῃ, 6χ νοϑίθσ δυ8 ησυς ΖΕ σγρίϊδοξ το ὰ- 
τηθηΐ18, ΔὺῸ Ηρησῖοο ΤΆτταμ, ΜΙ... Οχοηὶὶ, 1885. ὅγνο. 

7. Ἰιοχίοου Τληρσυς (ορίϊοξ, βδιιἀϊο Αταδᾶσρὶ ῬΕυπον, Ταυχὶ πὶ, 1835. 4ϊο. 

7." Οταπηπιδίῖοα Γἰηρσυς Οορςο. Ασδοράυσηλρ Αἀάϊατηθηίαᾳ δὰ Γι χίοοη 
Οορίϊσαμ. ὅϑιαάϊο Αὐιδάθὶ ῬΕΥΕΟΝ. Ταυσγὶηὶ, 184]. 8νο. 

ΤΒ6β6 δγὸ ἴΠ|6 τηοϑὲ δορίοιιβ ΟὙἸΆΤΏΠΊΔΥ δπὰ Τοχϊσοη οὗὨἩ {π6 (ορῖϊς [,δηρσιάαρο, τὸ Ὠϊςσἢ ἰς 
δχίδηί. Βοβιάθβ δναι]ιης πἰπη56}} οΥἁὨ 411 (6 ρῥυϊηϊοαά Οταιησηδγα, [μοχϊσοηβ, δι6., ἴῃ {πᾶὶ ἰδη- 
ἔυσρο, ἴῃ ᾿Ἰοαγηθα δυΐῆοῦ μὰ5 ἀοτγίνοα ὙΟΓῪ ΤΊΔΩΥ τγογὰβ ἴῃ ἢΪ15 1 ,οχίσοῃ ἥγοτῃ βονθῃ Οοριὶς 
Ραργσὶ, τ Βοἢ ἀγὸ ργοϑογνυρά ἴῃ πο τηασηϊῆοοπὶ ΕἘσγρίδη ΜΙ υδειτ οὗ {6 Κίηρ οὗ ϑατάϊηΐα. 

8. Μοοσδθυϊαγίασα Οορίϊοο-1,παμ οἱ Π᾿δθπο- ορίϊουτη 6 Ῥουτοηὶ οἱ Ταῖ- 
ἰδπὶὶ Π,οχὶοΐβι. Αοοράσπί Ἐ]οπολυ5 ΕΡρΙιβοοραίσαμπη ΖΕ ργρί, [Ιπᾶάοχ ΖΕσγριϊ 
Οδορσταρμίουβ Οορίϊοο- ἴηι, πᾶοχ ῦργρῦϊ (ἀθορταρμίουϑ 1,Αὔπο-(ορ- 
[1ου8,  οολθυΐα Ζργρίϊα ἃ δογιρίοσιθαβ ασθοῖβ Θχρ]]οαΐα, Ψ οοΆθαΐα ΖΕ ργρ- 
(ἴὰ ἃ ϑογιρίουι θυ 1,8 01Π18 Ἔσρὶοαΐδ. ἘΔ γ. ἃ, ῬΑΆΤΗΕΥ. Βογο]ηΐ, 
1844. ὅνο. 

9. Μ. 6. β'οπνγάετζε ατϑιητηδίϊοα 1ληρααὶ Οορύϊος ο υβαὰθ ΠὨ΄1 Δ] οίθγαμ. 
Ῥανϑ Ι. 1Δἰογαγαα οπογυμααθ ἀοσίγϊ Δ) ΘΟ Ώ6η8. ΔΒ 11. ὙοΥθοσυμα 
ἔοστηδϑ οὐ σορυϊδίζοῃθβ ἰγδοίδηβ. [210 812, 1846. 410. 

ὃ Θ. ἘΤΗΙΟΡΙΟ ΟΒΑΜΜΑΒ ΑΝῸ ΓΕΧΙΟΟΝΒ. 

1. Φορὶ ᾿ύθουρηι αταπιηδίϊοα Τὐπροεο Ατημαγίοα (νοὶ ΕΒ ορίος), χα 
ψογηδουΐα οδὲ ΗΟ οβϑιποσ. ΕὙδηοοΐιγ δὰ αησπι, 1698, [Ὁ]1ο; 1702, 
ἴο]11ο. Βαβὲ θα οη. 

2. Φοῦϊ ὐΡΌ ΡΗΙ 1μοσχίοοῃ Αῃ81100-1, δα. ΕὙΔΠοοίασι δα Μοπυμ, 
1698. [0]10. 

'ΓΗΪ5 15. σοπηηοηΐν Ὀουηᾶ ἂρ ὙΠ ἢ {πὸ τες οαἀϊτῖοη οὗ 1 ἀ0}0}᾽5 Ατηματὶς Οσδπιτηᾶσ. 

8. 9001 ΤῦΡΟΙΡΗΙ Ἰμοχίοοη ΖΕ ΒΔορὶοο-μαϊϊπαπι. ΕὙΑΠοοίαΣΕ δὰ Μαπαπ,, 
1698. [0]1ο. 

δ 7. ῬΕΒΒΙΑΝ ΘΕΑΜΜΑῈΒ ΑΝῸ ΓΕΧΊΟΟΝΒ. 

1. Ἰμλιάονὶοὶ ΡῈ ιεὺ Βυαϊπιοηΐα 1 ἴησις Ῥοσβῖο : αοοοδυηΐ ἄπο ῥσΐοσα 
οδρὶΐα ἀθῆθβθοβ 6χ Ῥογβίοδ ἰγδῃβ] 0 }}6 ΦΔΘΟΌΙ Τανγαβι. Ιράυπὶ Βαίΐίανο- 
ταμω, 1689. 410. 

2. Απρθὶὶ ἃ 3. ΦΌΒΕΡΗ ΟδΖοργίδοιαπα Γληρυς Ῥογβδγυηι. ΑἸηβίθ] Οἀβη!, 
1684. ἴ0]1ο. 

ΨΌΓ,. Υ. Β 
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8. Α τάσδ οἵ ἴπΠ6 Ῥοσϑίδη Τδηριασο. ΒΥ 81. Υ ΠΠΔτὰ ΦΌΝΕΒ. Τοη- 
ἄοῃ, 1809. 4ῖο. ανϑηίῃ δα] οῃ. 

Τῆς ἔἤγοιϊ οαϊίοη οὗ [ἢ18 Οταϊωπηᾶν δρροαγοὰ ἰῃ 1775, ἴῃ 40. ; ἴῃ (Παὶ οὗ 1809 {86 οτδο- 
ΕΥΆΡὮΥ 18 δἀαριοα ἴο ἴΠ 6 τηοάο οἵ 5ρ6]]ρ δἀορίοα Ὀγ Ὠγτ. ὙΥ Κη 5 ἴῃ ἢ18 ᾿πιρτγονρα θαϊίοη 
οὗ Ειομπαγάβοη᾽ 5 Ῥογβίδη οι ἰοθασγυ. ιν ὟΝ. 201η685᾽5 ΟΥΑΙ τη Γ ἕοστηβ ἴΠ6 ΒΝ νοϊυπγε οἵἁ 
ἔπε οςεἴδνο οαἀϊίοη οὗ ἰνϊ8 ψοσίκ8. 

4, Ἐταποῖβοὶ ἀθ ΠΟΜΒΑῪ Οτδιπιηδεῖϊοα Πὐηριθ Ῥογβίοθ ἢ δοοοάπης ἀϊδϊορσί, 
ΒΙΒίοΟΓΙΘ, Βοη 1185, οἴ ΠΔΓΓΑΙΣΟΠΘΒ ῬΘΓΒΙοΘ. Ὑ͵θηπς, 1804. 4ϊο. 

ὅ. Α Οτδπηασ οὗἩ (6 Ῥουβίδῃ [δηρυᾶσρο. ΒΥ Μ, Τύμϑρεν, 1,1,.. Ὁ. 
Τομάοῃ, 1811. 2 νοὶβι 1.8]] [Ὁ]10. ᾿ 

6. ΕὙδμοῖβοὶ ΠΙΚΕΝ Γαδ 0 Π 68 δὰ Εὐπαδπηοηία Πἰηρας ῬΘΥΒΑΓΌΠΙ, 
οὐτὰ ΟΠ γοϑίοιηδι μα οὐ Αὐοίαγίο δὰ (ΟἸγθβίοσηδίῃίδιη. 1.:ρ815, 1805 ; ἴπο 
Ρδγίβ, ἰοστηϊηρ 1 νοὶ]. ὅνο. 

Ἴ.ΑΔἍ ῬιοῦομδγΥ, Ῥογβίδῃ, ΑσΆΡΙο, ἀπά ΕρΡΊΒη ; ψ 1 ἃ Πβϑογίδ ἢ οἡ 
186 Ἰμδηριαροα, [ἱλοταΐαγο, δηὰ Μβηποῦα οὗ Εδβίθσηῃ Ναίΐοημβ. ΒῪ Φόμη 
ἘΙΟΒΆΒΌΒΟΝ, Εβᾳ. Ε. 5.Α. Ἐον!βοα πᾶ ᾿πργονθά Ὀγ ΟἸατ 8 Ὑ11 18, 
11... ΚΕ. 5. Αὐοὸν ΕΠ ΘΟΠΒΙἀΘΓΆΌΙΥ ΘηΪαγροα ὈὉΥ ΕὙΔΗ οἷ ΦΌΟΗΝΒΟΝ 
[οἵ [π6 Επϑὺ Ιπἀϊαὰ ΟΟ]]ορο, Ηογοτα 1. 1οπάοῃ, 1829. τογαὶ 4ϊο. 

Τῆο ὅτει οἀϊεῖου οὗ ἐΠ15 στοδὲ δπὰ οἰδθογαίθ σσοῦῖς δρρεαγοά δὲ Οχίοτά δπά 1, οπάοῃ ἴῃ 1777, 
ἴῃ ὁΠ6 ᾿αῦρο ἴὉ]1ο νοϊαθθ. Α πον δ πο ἢ τγα8 ρα Ὁ] 1864 δὲ Τοπάοῃ ἰῃ ἴπ6 γϑᾶγβ 1806 δπὰ 
1810, ἢ ἔνγο γοϊαπηθβ, σογαὶ 4ϊο : 1 νας οἀϊοὰ ὈὉγ Ὦγ. ἮΝ Κίη5, νὨῸ τονϊϑοὰ 1 τπγουρθῃοῦξ, 
σοττοοϊοα πὸ οΟΥ̓ΠΟΡΤΑΡΗΥ οὗὁὨ ονοσυ ψογὰ, δηάὰ θηϊασροὰ ἱξὲ ἴὸ ἃ στοαῖ Ἵχῖθηϊ, υρνναγάβ οὗ 
ἔποπῖν (Πουβαπαὰ πογάβ, τυ ἢ ἰο ἢ ἢϊ5 Ἰοπρ τοβιάθησα ἱπ πα ϊα δηπὰ ρῥγοξζουπα Κπον]εάμε οὗὨ 16 
Ῥετγβίδῃ ἰδηρσυδαζο ρϑου εν 4υ4]18ἀ Πΐπὶ ἴο τὰκ. Α πεν ἴουηϊ οὗἨ Ῥογβίδη ἴγρθ5 νγ885 
εδϑὲ ὑπάογ {ΠῸ ἱπηπιοαϊαΐο ἱπεροοίϊίοη οὗὨ Ὠγ. ὟὟ., ψτϊοἢ τνδ5 ἀραίη υβοὰ ἴον {πε {Πϊτὰ οαϊείοῃ, 
βιιρογηἰοπάἀρὰ Ὀγ Μτ. Φο  ηϑοι, δ58Ἰδίδηϊ ὑγοΐδββοσ οἵ [6 Ασαῦὶς, Ρεγβίδη, δηά Ηϊπμἀοοβίδηθο 
Ἰαησυάαροβ δὲ {πὸ Εδδϑεὲ [πάϊὰ Οο]]ορο, ΗἩογοτά. ΤΊ αἀἰσΕἸΟΠΑΓΥ (85 οὐ πα ἢ] σοταρὶ]οα ὈῪ 
Με. Εἰεδαγάβου) βείῃρ Π1{||6 οἶβα {πὴ ἃ ᾿ἰτηϊοα ἰγδηβ]αιίοη ἤγοτη Δι βἰ 1 ̓5 ΤἈεδαιγμ8 
1πσματγαπι Οτϊεηξαϊϊεηι, Τωτοίοα, Αταδίοα, Ῥεγβίοα, δὰ θϑϊης πηογθονοσ οΠΙΘΗ͂Υ ἱπίοηἀρά ογ 
16 56 οὗἩἨ Ῥογβίδη 5ιιἀθηῖβ, ἰὴ ργορδγίηρ ἰδ ἴονυ ἴπ6 ργθβ5 11 θᾶ πη ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ ἰο Ἰηκίυ6 8 
τὶ σοπηρατίβίοη θοΐνγοοη οί σοῦκβ, ὙὉΠα τόδ] ττδβ, {πΠ6 σοτγτγθοϊΐοη οὗὁὨ ΠυΠΊΘτΟιΙ5 ΟΥΤΟΥΒ 
ἴῃ ἐγδηβἰδιομ, δπά ἴῃ ἱπβοσεϊοη οὐὁἁ τη τπουδαπὰ Αταῦϊς τογάβ, ν ςἢ Μτ. ΗΠ. παὰ ρυτ- 
Ῥόβοὶν οτηϊ θὰ Ὀόοδιιθθ {πο ]γ ΟσσΌΤΤΟΠσΘ ἴῃ Ῥουβίδῃ βδυῖποῦβ γγαὰ9 ἀδοιηθὰ ᾿πργοῦδὈ]6. 
ΝυπΊοσουβ ᾿πργονθιηθηῖβ πᾶν ὈΘΘ τηδάθ ἴῃ [π6 στατηπιαίϊοαὶ αἰβροβιιοη οὐ ἴῃς τψογάβ. 
Βοκιἀθ8 {πΠ6 σαγοδιὶϊ σγουϊϑδίοη οὐ Μῖτ. Φομηβομ, οδοῦ βῃοοῖ οὐ {ῃ}5 πιοβϑὲ ὑϑδυ  } }γ ὁχοουϊοα 
τοτῖ, μπδὰ {π6 δαναιίαρε οἵ θεϊηρ ἰπβρεοῖθα ΡΥ Ὧτ. Δ 1 Κὶπ5 Ὀθέογα 1 τσϑβ ἤπ8}}ν ρυϊπίβὰ οδξ 
Α58 ἴθ θυ}κ δπά ρτίοθ οὔ Ὦγ. Κι η5᾽5 ἀπο τοηαογρα ἰΐ δος θ5510]6 ἐο σοτηραγαιϊνοὶ Υ ἔδν 
δι ἀοηΐ8 οὗὁἩἨὨ Βοτγεῖδη, Μν. Ἡορ κῖπ5 σοτηρὶ]οα ἤγοιη 1 δῇ Δυτ! ἀρτηρηΐ, οπατυ]οά 4 Ῥοοαδιίανῳ, 
Ῥετεῖίαπ, Αταδὶς, απά ἙἘπροίϊδῆ, ΜὨϊοἢ τγᾶ8 ρυϊηϊθα δὲ Τομάοη ἰῃ 1810, ἴῃ 8νο. 

8. Οὐπῖπο8 οἵ Ῥεγβίδῃ Οτϑισηδῦ, τ ἢ Εὐχίγαοίβ. ἘΠ υτρὶ, 1822. ὅνο, 
Τηδβα οὐκ]ΐηοβ σογα οὐ σίηδ!ν ρυ 906 ἀ ἔογ ἴθ 86 οὗἩἨ Βδιυάδηίβ ἴῃ ἔα [ὐπί νοτϑίν οὗἵἁ 

Ἑάιηρυσσῃ. ΤΠα δυιῃοΥ 5 “ νον Π845 οὐ θης}!ν θθη, [0 5:10}, 85 της ἢ 85 ΡΟ 5510]6, [ἢ6 
Εἰοτηθηῖ5 οὗἩ {πε Ἰδηριιαρσο. ΝῸ οχίτγδπθουβ τηδίζου ἢ85 Ὀθοη ᾿πίτοάμπορα ἔογ ἃ δῆδνν τρθτοὶν οὗἁ 
δρυἀπἴοη ; θη, ἴῃ γϑϑ] ν, 11 σ8η Ὀς οὗἁὨ υ86 ἴοτ ποίῃίηρ, Ὀυθὶ ἰο ἀϊδίτασξ ἀπά ἱπηροὰρ {Π6 
Ἰφᾶσηοσ." (Ἑαϊηθυγρῃ ΟΠγκιΐδῃ [πδίτυσῖον ἴον Μαν, 1822. ν, 899.) 

ὃ 8. ΑΚΜΕΝΊΑΝ ΘΟΒΑΜΜΑΕ. 

Βγανὶβ 1ληριθ Αὐπηθηΐϊο Οὐτασατηβίϊοα, 11{ςογαΐαγα, ΟἸ γοβίομιδ ΐα, οὰπὶ 
ΟἸοββασῖο. [Ι͂ἢ ἀϑύσὰ ργθϊ θοῦ! οηυτα οὖ βία ἀἸοσυσα ρυϊνδίογυτω βου ρδὶΐ ὁ 11π|8 
Ἡρητίουβ ῬΕΤΕΗ͂ΜΑΝΝ. Βογοηὶ, 1841. ϑδαυάγα 121η0. 

δ" ΤΠ τοδύρογ σῇ ἰ5 ἀοείτου οΥ̓͂ [τίου ἰπἰογτπιαιοη τοϑροοίίησ ο]οσηθηίατυ που κβ οα 
Οτίθηϊαὶ 1 ἰςτεγαίυτο, 15 σείοσγοα ἴὸ Ῥγοΐοβεος 1,65 διυέοσε 17, ὕγογαπι Ονίεπίαϊἑεηι φιῖδτι 
1 πρματαπι ΜΒ δ] σαγαπι διμαϊοεὶ πιαχῖπιο σμπὶ ἤρμοίιε μέ σμεαπέ, ((Οδπιαυτί ρα, 1891. 8νο.) 
Ιμ 1Π18 τηδπυαὶ, Ῥγοῦ, 1,66 [85 ραγϊου]αῦὶν προοϊ οα {πόδα ἐγθαιῖβοα τ δἰοὶι ἀγα τηοβὲ νου 
οὗ {πὸ βιυάἀοπεβ διἱθηιίοη. 



Ῥαγι 11. (ἢ. ν.1 Τ7γοαΐξϊ865 ὁπ ἐδ Πηῤογρτοίαξίοη ΚΓ δογίρίγο, 20 

ΟΗΑΡΤΕᾺ Υ. 

ΟΟΜΜΕΝΤΎΤΑΤΟΗΒ, ἹΝΤΕΕΒΡΕΕΤΕΗΒ, ΑΝῸ ΡΑΒΑΡΗΝΑΒΤΒΕ ΟΝ ΤῊΣ 

ΒΟΕΙΡΤΌΕΒΕΒ. 

Α ΟΟΜΡΙΕΤΕ ΗἸΒΙΟΥΥ οὗ (Οὐπιπιθηΐαϊογβ πουἹὰ γραυΐγα ἃ νοϊιπια οὐ πο 
ΟΓΙΏΔΓῪ αἰ ηβίοη8. Τἢδ ργαβθηΐ ᾿1δὺ 18 ὑΠ ΓΘ ΟΤΘ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ γταϑιγτοίθα τὸ 
8ῃ δοοοιηύ οὗ {π6 Ζγίμοίραΐ (ορπιπιεπέατίο5 δυὰ Ογιοαὶ Ῥρογἀδ 1Παβίταπρ 
186 ΗοΙὶγ ϑογιρίυσοβ. ΤῈ γοδᾶθσ, 710 ΤΔῪ Ὀ6 ἀσβίτουβ οἵ ργοβθουζηρ [818 
Β )Θοῦ ΙΏΟΓΘ δ ᾿ἰθηρσίῃ, Ὑ1}} ἤπα τηυοὴ ἱπίογοβίύϊηρ ἱπβογμλδύοη ἴῃ [86 
ΘΙαθογαῖΐθ σοῦ οὗ Ἐοβοηστ ον, Πόσβοβθαθ, δηα ϑίηοη, ποίϊοοα Ὀρίον. 
ΕΑΙΠΟΡ ΒΟ ΒΒ Ηἰδίοῖσα Οὐπαὰθ ἀὰ Ψίουχ Τοβίαπηθπῦ (ρρ. 416---466. 4ἰο. 
1680) 4͵8ο οοῃίβϑί β ΤΏΒΠΥ γ 8] 0.8 0]6 Βι ΓΙ ΟἔΓΟΒ ΟἹ [ἢ 6 ΘΑΥΠ ΘΓ ΕἸΧΡΟΒΙ(ΟΥΒ οὗ [86 
ΟΙὰ αβίδιηθηῦθ. 'ΓᾺ6 πιογῖ8 πα ἀθμο [8 οὗἉ δΘοΙηταθηίδίοσβ ἃ. ΚΟ νγ186 ἀ18- 
ουβδρα 1η ΥΥ̓ Δ] Β 1.85 ΒΙΡ]]οίμοοα ΤΘοΙορίοα βο]θοία, νοὶ]. ἦν. ρρ. 869---981.; 
ἴῃ ΕΤΠΘΒ. 8 Ιηβυθυϊο πίργρτοῦβ Νουἱ ᾿Γδβίδιμθηϊ, ρασγὺ 111. σδρ. ἰχ. ρρ. 
278---ὃ11.; ἴῃ Μογυββ Αογοδβθβ σδάθιϊοθθ, υο]. 11. ρρ. 204---840.; Ὁγ 
Μτ. Οὐτηθ πῃ ἷ8 Β: ΘΠ] οὕμθοα ΒΙ ] σα (ΕΑῚθυΣρ, 1824. 8νο.); ὈΥ Εδι Δ ΟΠ, 
ἴῃ 818 Ιηϑετυὐοηοθ Ηδγιηθηριος, ΡρΡ. 668---726. ; ὈγΥ Ῥγοΐδββϑοσ 61], ἴῃ 
ἢϊ18 ΕἸουμθπία Ἡθγιμθηθι 068 Νονὶ Τοβίδιηθητν (8νο. 1,οἰρβὶο, 1811), Ρ. 159. 
Εἰ δεῳ. " ἃπὰ ὈΥ Ῥγοΐδββοσ Βθοκ, ἴῃ ἢἰβ Μομποργδιησηδία Ηθγμ ΘΠ 1068 
ΙΑρτοσυα Νογὶ ΕΟ ογ8 (8νο. 1.1ρ818, 1808), ρᾶσί 1. ῥ. 168. 6ἐ δ6ῳ. 

1. ὅο. ὕἄϑοσγρ. Βοβενμ Ἐπὶ Ηϊβίοσια Τηἰογργοίατοηΐβ 1 τόοσυμα ὅδογο- 
τύχῃ ἰη Εἰοοβα ΟΠ γι βίδπα ; 80 ΔΡροβιοϊοσιπι ἰδία δὰ 1ΐζοσασυτα [ηβίδυγα- 
ἰἰοποπι. ἩΠΑΡΌΓΡΙυΒδ οὐ 1λρβίς, 1798ὅ----1814, ὅ ραγίβ 8νο. 

2. οἷ. ἀθοτρ. .ΟΈΒΟΗΣΕΙ Β10]16 ΝΝυχημογαΐα, βοὰ ΙΔ Χχ ὅΐρϑοια]18 ἴῃ Ὑ δι 
Τοβίδιποηίυπι) δα βιησυΐα οὐηπίατα ΤΠ ἱθτογατα Οδριΐα, οὐ Οὐμημημαΐα. ΕὙΒηοο- 
ἔυτγιὶ, 1674. 2 νο]8. [Ὁ]10. 

ΤῊΐβ ψοσῖς οομίδι 8 δ 115σῖ οὗὨ δοτητηθηΐδίουβ (ἔουσ πυπάτοά ἀπά πἰποίγ-οπο ἴῃ θυ 6τ), 
ἢ τοίογθησοθ ἴο ΠΕῚΓ βονθγαὶ Ὀσοῖ 5, σμδρίοσβ, ἀπά ραροβ, ἰῇ τ ΠΙοἢ ΤΏΘΥ Πάνὸ {ΠΠιιδεγαιοὰ 
ΔῺΥ Ὀοοῖ, ομδρίεσ, ΟΠ Υϑῖβ6, δηὰ δυθῇ Ὄνεῦὺ ποσὰ, ν᾿ ΒΟ ἢ 88 Ὀθοη {Π6 βυθ]οςὶ ΟΥ̓ οοηίτο- 
γοῦυ. Το νοτγὰ “ Εἰολίηι," ἴῸΓ ἰπβίδποθ, μ85 ποῖ ἔδυσεσ {ῃδῃὴ εἰχὲν σγείδγθηςθβ Αἢ θαϊοη 
οὗ {πὸ ΜΒ δία Ἐπιωπεταία, σᾶβ ΡῈ] 15 ηρὰ δὲ Ετδηκέοσί, ἴῃ 1694, νυ ἢ πυτηθγοιιβ δα αἰ ἰοηβ, ὈῪ 
«. Οτάσηπι, βοπ-ϊῃ.Ἰανν οὗἉὨ ΤΏ 6 οτἰ χίμαὶ δυΐμογ. (Βίογτ. [Πηΐνογβοὶϊο, ἴοτλ. χὶ. Ρ. 598.) 

8, Ηϊβιοῖσθ Οὐ αυθ ἀθβ Ῥυϊποίραισ Οοιημιθπίαϊθυγβ ἀὰ Νόυνοδι Ταβίδ- 
τηθηΐ, ἀδρυΐθΒ 16 Οὐμμτηθποοπιθηΐς ἃ ΟΠ ΓΙ ΒΔ }18Π16 7.54 168 ἃ οῖτα Ἴ ΘΠη8. 
Ῥὰγ ΕἸΟΒατα δ1:ΜῸΝ. οίϊογάδῃ, 1693. 4ϊο. 

ΒΕΟΊΤΙΟΝ 1. 

ΟΝ ΤΗΕΞ ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΑΥΙΟΝ ΟΕ ΒΟΕΙΡΤΌΒΕ. 

ὃ 1. ΘΕΝΕΙΑΙ, ΤΒΕΑΤΙΒΕΒ ΟΝ ΤΗΕ ἹΝΤΕΕΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΟΕΙΡΤΌΚΕ. 

1. ΑΒισετπ (ὅο. ἀβοσρ.) Αὐϑ ἀἰβιϊποιὰ Τδρομάϊὶ οὐ Τηξογργθίδηαὶ ϑουρ- 

ἔσται ϑδοσγϑῶλ Υ οί Β Το βίδιμθπί. 1.1ρ0818, 1710. ϑνο. 

ῶῷ. Ἡδοσερησυίίοα ΒΙΌ]1ο6 θη γα}18, ΓΠ8ρυ8 Ασδάθιηοὶϑ δοοοιῃημηοάαία ΔὉ 
Απίοῃϊο ΔΕΒΙΘΙΕΒ. ὙΊθηπδ, 1818. 8νο. 

Α Ἰοασποὰ ορίίοπιε οὔ {πὸ φϑποσαὶ ργιης}]68 οὐὗἉὨ ἱπιογρτοίδιίοη. ΤὨ8 δυΐθοτ, 88 τν 6}] 88 
Ζαιη, α8 α Ἐοπιδηϊϑὲ ῥσοίρββου, δὲ ϑίθηπα: βιὰ (Π6 ψογὶ5 οἵ θοῖῃ ἤᾶνα θθοη ργομιθιοὰ 
αἰ τὨΐη τη ἀοτηϊηΐοηϑ οὗ ἴπ6 οιῆροιοῦ οὗ Αυβίτϊδ. 

5 2 



260 ϑαοτοα Ῥλιϊοϊοσψ. [ὃ᾿Ῥαγὶ 11. ΟἹ.Υ͂. 

8. ΒΕΝΝΕΚ (0. Ηδγηλ.) Βυ]Πορὸ Τβοϑίαμη, Ἡθυτηθηθαῦοθ β΄ϑοσαθ ἰΠΒ6Γ- 
νἱθηϊαη. ΕἸΑΠΟοΟίαΓΙ οὐ ΟἼθββ, 1758. 12 1ηο. 

4. ὅοι. Βεποάϊοι ΟΑΈρΡΖον Ῥυϊηῳ 1ὐπο Ηοσγιηθηθυίίος οἵ ῬΆΣ]ΟΙοσ δ 
ΘΔΟΓοα ΟΠ Ὑ οἰδτὶβ8, ὑππὶ ΝΟΥ  Ταβίαμαθητ, Ὀσουΐ θὰ ΔΡΒΟΥ 8η}18 ΘΟ ΡΥ ΘΉΒ. 
ἩδοΙμπβίδαιὶ, 1790. 8γο. 

ὅ. ΟΗμΑΡΕΝπ (Μαγη1) Ιηδβεϊλαςοπ68 Εχορσοῦος. ὙΠ Έροσσα, 1725. 
δ8νο. 

6. ΒΑΝΗΑΌΕΒΙ (908. ΟΟὨγδα1) Ηδστιθηθυίοα ὅδοσγα, ϑῖνα Μοίβοδιβ οχ- 
ῬΟΠΘηἀΔγαπὶ ϑογάγυμι [τοτάσι μα. Αὐροηϊογαίὶ, 1684. 8νο. 

7. ϑδογρά Ἡβδγιηθπθαίοβ ἀσνθὶοροά δηᾶ Δρρ]164 ; ἱποϊάπρ ἃ Ἡ]βίοσυ οὗ 
ΒΙΊΘΙ1οαΙ Τα ογργοίδιου ἔγοτη {Πμ6 θαυ] οϑύ οὗ τὰς ΕΔΙΠΟΓΒ το [π6 Εοογτηδίίοη. 
ἜΥ ϑαιλθθὶ ΠΑ ΊΡΒΟΝ, 1.1... ἘΔΙΠΟΌΓΡΉ ἀπά Τοπάοῃ, 1848. 8νο. 

8. ΙΠΟΡΒΙ 46114 Εστηθηθαίοα ὅδοσα, ο 461} Ατίθ ἀϊ θη ᾿πἰογργοίασγα ἰδ 
βδοσα δογιίαγα, 46] Ῥτοΐβββοσθ αὐ. Βογπαγάο ὨῈ Ηοϑϑι. Ῥάασγιηδ, 1819. 8νο. 

9. ἘΈΝΕΒΤΙ (ὅο. Αὑρ.) [πϑυιυϊο Ιηΐογρτοῦβ Νουὶ Ταβίδιηθηϊι,. 8νο. 
Τλρβίϑ, 1761, 1809. 8νο. 

Το οὐἀϊεῖου οὗ 1809 18 ΧΟΠΘΓΑΪΙΥ σοπϑίἀοτθα 88 ἴπὸ Ὀοβὲ οὗἁὨ Εσηθϑεὶ β δάἀτηϊγαῦ]α 11{1}6 πιά- 
πυδὶ; ὑὰϊ 1Π6 Ὀγοίδίοσυ σαυ)ασῖβ δηὰ βοπῖο οὔ [πὸ ποίε8 οἵ Ὦγ. Ατητηοῃ τηιιϑὲ θα γοδὰ τ ἢ 
στεαὲ οαμξίοη, ἂς ἸΠΟΥ ἀγα ἴοο ἔγθαιθηιν ἀοςε τυ οὗ [Ώ056 ὈΓΙΤΟΔΓΥ ἀπά ᾿ηἀἰβρ η54}}}6 σπδγδο- 
τοσιβεῖςβ οὗ ἃ σοοὰ ᾿ηἰογρτείον, φοὐγί είν απὰ αἰδογείΐοη. Ὑπὸ νο]υτη65 οὗἩἨ Βιυρρίομηθηίασυ ἢθ- 
τΏΔΓΚ8, Ὁ Ῥχοΐδββοῦς Μοτιιβ, ἱπεϊἰοὰ “ “εγοαδεσ ἐιρὲν Ἠεγηκοπειξίοα Νιουὶ Τεδίαπιεπίϊ," σσοτο 
Ῥυθ] 564 δὲ 1,εἰροὶς Ὀοΐτγγοοη 1795 δηά 1797, ἴῃ ὅνο. : ἴΠ6Ὺ σοϊαίθ Οὔἱ]Ὺ ἰὸ μαζί οὗἩ Εγπ θ᾿ 5 
νοΐϊυτλθ, δά ΠΟΥ σοηΐδιη ταιοἷ να] 806 ππδέϊου τοπροοϊίπρ ἴΠ6 οΥΕἰοΐδτα δηὰ ἱπίοσργοίδιίοη 
οἵ τὸ Νεὲν Τοβίδιηθηῖ. ἸΑῃ δοουγδίς ΕἸ] 15 Τταηϑδιϊοη οὐ 6 στ μοΐθ οὗ Ετποβεὶ 5 
Τηβιϊευτίο, τ (ἢ νά] 4}}}6 σοττοοῖνο ποῖθβ, Ὁγ 186 ον. Ο. Η. ΤΈκμοτ, Μ. Α., ναβ8 ρυθ) 5 δὰ 
δὲ ἘΚΙθυΓρΉ ἰπ 1832-38, ἴῃ ἵτο νοϊυτηθβ 51}4}} ϑνο. ἔοστπϊηρ ρᾶγὶ οὗ {π6 ΕΔΙΠθυτνρὶ 
“« ΒΙ0}1ς81 (δυϊποῖ." 

10. ΕἸεπιθηΐβ οὗ Τηἰογργοίδίοη, ἰΓϑπβ]α θα ἔγοτα {μ6 1,δΔίϊη οὗ “. Α. Εγηθβίὶ, 
Δοσοιηραηϊθα στ Νοίθβ. ΒΥ Μόοβοβ ὅτΌΑλΕΊ, Ῥγοΐδβϑου οὗ δεαογοᾶ 1 ογαΐυσθ 
ἴη {86 Τ ΘΟΪΟΡΊΟΔΙ ΘΠ  ΠΑΡῪ δ᾽ Απάονογ. 120. ἀπάονοσ (ΔΜ ββδομυββοῦίβ), 
1822. Τιοπάοῃ, 1827. 1 2τηο. 

Α ἰγδῃϑδιίοη οἵ ραγέ οὔ τμῈ ὑτγεοραΐϊπρ ἰγοδῖϊσο Τῇ σοῖς οὗ Εγποβεὶ, ἴῃ ραββῖπρ [του ρῇ 
1πΠ6 παηᾶβ οὗ 118 ἰγβπδίαϊοῦ, μ85 Ὡπάθγροῃθ βοὴ δἰϊθσγαίΐοηβ. ὅϑοῖηο {πΐηρθ πᾶν Ὀθθη 
οπϊῖοα ; ποῖοβ. δνα Ὀθοη δαάρὰ ψῆοτο ἐμὰ βυθοῖς ἀρρθαγοά ἴο τοαιυΐνε ἔυγέ ον ὁ] υοϊάΑ- 
τοῦ ; δπα οορίουβϑ οχίγασιβ ἄγὸ ἰγδηβἰϑέθα ἔγοτη Μογι8᾽8β ΑἼγοδϑβοβ, δ5 ψ6}} ε5 ἔἴτοπῃ Βϑοϊ Β 
Μοπορτδιηπιδία Ηθγπιδηθυίῖοοβ ΝΟΥΣ Ταβίδιηθηῖὶ, δπὰ Καὶ ̓5Β ΕἸοιποπία Ηθγπθηθιῖοοβ 
Νονὶ Ταβίαπιθης!, ποισθὰ μοὶονν. Το 1, οπάοη σορσϊηὶ ττδβ οἀϊοὰ Ὁγ 1Π6 ἤν. τ. Ηρη- 
ἰογβοη, γῆο [45 ἱποσοαβοὰ ἴδ 11} 1 ηγγ οὐὁἁἨ (115 11{π|6 τηϑηυ δὶ Ὀ. δαάϊηρ βοὴ νδ] 80]. οὐβοῖ- 
νδϊίουβ, {6 τοβυϊξ οὗ ῃἷβ οσσῃ τοδαϊηρ. 

11. Αη Ἐχαπιϊηδίοη οὗ {16 Ῥσΐπορ]68 οὗ ΒΙ]16Α1 Ιηξογργοίβείοη οὗ 
Ἐγπδϑεὶ, Αὐτλοη, δίυαγί, δηά οἵἴ]ον Ῥ.]]ο]ορσ βίβΌ6 ΒΥ ΑἸδχδπάθυ ΟἌΕΒΟΝ, 
ΑΜ. ἙαϊΡυγρι, 1886. ἸΖτηο. 

12. Μαιίμίς ΕἼρΑοπ ΠΙγτὶοὶ ΟἸανὶβ δοσιρίαγα ὅδοσθ, βοὰ ἀθ βϑυπομο 
ϑδογασυμι [ἀῖοσασαμα. {6π6, 1674. [Ὁ]10. 

ΤῊ8 τοῦκ ττᾶ8 οὔ οΥ̓͂ [π6 "βὶ οὗ ἴπ6 οατῖν Ῥγοϊζοϑίδῃις ἰγοδίῖβος οἡ {ΠῸ [πἰογρσγοίβιίου οὗ 
δοσίρίυγθ ψαγίουβ ἀπο οὔ 1 τοτα ῥρυιηϊοά δὲ Β89516 θδίνθοη 1Π6 γ68γ85 1] 567 ἀπὰ 1629 : 
ξ ψαὰβ αἶβο ρῥτϊηϊοὰ δἱ 1,εἰρβὶς, ἴὼ 1695, δῃά δἱ Ετίατγί, ἴῃ 1719 ; "νυῖ Ῥ ΑἸσῃ τυ βἰδίοβ (ἢ 6 
726η4 οὐἀϊιοη οὗἩ 1674 ἴο Ῥ6 ἴῃ6 Ῥοε. Τῆς “ Οἱαυὶς" οἵ ἘΠΔσϊ5 σοης 1518 οὐ ἔνγο ραγίβ. 
Τῆς ἄτεε 15. ἴῃ τη ἕοτῃ οὗ ἃ Ὠισεϊοπασυ, ἰπ τ  ἢ 4}} {}|6ὸ ττοτγβ δὰ ἔογπη8 οὗ δου ργεββίοι, 
ΟσσυΣγης; ἴῃ (Π6 ΒΙΌ]6, ἄτα Ὄχρ᾽αἰποὰ, Τῆα βοοοῃὰ οοῃίδὶπβ πυτηθτοιυβ τὰ ϊο5 οὐ ἱπίογρτο- 
ταιΐοῃ, δηὰ 8 ξΞοσῖθβ οὗ ἰγδοῖβ οἷ [16 βίγ]α οὗ δοσγιρίυτα αἰ δ᾽ συ] 165, αμα οὐ πὸ τηοᾶδ οὗ 5ι7- 
τηουπίηρς ἴπ θη, δο. 

18. Ἐμάνόκὶ (Αυρ. Ηδγ.) Ῥγθοίίοηθβ ΗἩθγπιθηθυίοξο 84 νἴδι ἀοχίγα 
ἱπᾶδαραηαιὶ οὖ Ἔχρομοπαὶ βαηβυτα ϑογιρίητο ὅΐδογθ. ... Αἀ)δθοία δϑῦ ἴῃ ἢπθ 
Βγθνὶβ οὖ Ἱϑιουϊοπία ϑοσιρίαγατη ϑδοσγατη οἵπὶ {γασίαᾳ ἸΘρΘ Πα, [ηβιϊ υΐῖο. 
Ηα]α, 1717. 8νο. 



ϑεοί, 1. ὃ 1.1 Τηεαέΐδεβ οπ ἐἦδε Πιέενργοίαξίοι 9 δονίρέωτο. 261] 

14, ἘπΑνοκα (Αὐρ. Ηδτπι.) Οοπιτλθηίδο ἀθ ὅοορο Πἰργογαμι Ὑοίογβ οἱ 
Νονὶ Τοβίδιηθηϊμ. Η]ς, 1724. 8νο. 

16. ΕΑΝ ΟΚαὶ (Αὐρ, Ηδγι.) ΟἸγβέυβ 5. δογρίυσω Ναοϊουθ. Αοοοάδαπηί 
(Γ68 Μραϊ δ ἤοη 68 οορπδῖὶ Ατραμθηῦ. Ἐπ (ἀοστηδηῖοο ἴῃ [αἴ τ ΘΟ ΟΠ Ὼ 
νοῦ Ἡρησίουβ τβομουῖυβ. Ηδ]α, 1724. 8νο. 

16. ἘΆΝ Ζῃ (ΟἹ ἔσαηρ!) Τταοίαίαβ ᾿ΠΘΟΪορΊοι8 πονὰβ οὔ Ρουβρί σὰ ἀ6 
Τηϊογργθίδιϊοπθ σ'δογαγυμλ 1ἰτοτάσυη. ὙΠ οσρθ, 1619. 41ο. 1708. ὅ8νο. 
(υ68ὲ οαϊλοη.) 

17. ατμΆβ8π (Ῥ8]οπιοπ 8) ῬΒ]]ο]ορία ὅΐδογα, 18 ἰθιαροσῖ 8 δοοοιηπιοάδίδ. 
Ῥοβὺ Ῥυϊμασηὶ νοϊυπιθη Τλ 11 ἴῃ Ἰασθῖλ δηλ ἰββαση, ΠῸΠΟ οοηίϊηθαΐα, οὖ ἰῃ 
ΠΟΥΪ ΡΪΔη6 ΟΡΘΓΙ8 ἔοσιηδηι τοάδοία ἃ θοσγρ. Τδυτγθηῦ. Βαθθτο. Τοπιὶ βοουηαὶ, 
ΒΘΟΙ]Ο ΡοΟΒίοσΊΟΣ. ---- ΗἩθγειηθηθαῦοα ὅδοτα. [ρ81Ω, 1797. 8νο. 

ΤῊ νοϊυπιθ, 85 αἰσοδαυ ποιϊορὰ ἴῃ ρᾶρὸ 19], 15 ἃ σογτεοίοὰα οἀϊέίου οὗ ἐπαῖ ρατέ οὗ Ο]455᾽8 
Ῥμηοϊορσία ὅαογα ἡ ἰοἢ γοϊδῖθβ ἴο [6 ἰπιογργοίδιϊοη οὗ [6 δοτίρτυγοβ. [ἐ 18 ϑοιῃθιλπηθβ ἴ0 
υὲ τηρῖ τ} 85 ἃ ἀἰδεϊποῖ σσοῦκ, τ ἃ βορασδέρ {|| ράσο: δηὰ βυςῖ ἴῃ οἴδεςί [ἴ 18, 186 8]- 
ἐογδίϊοηβ πὰ δα άἀϊτίοης ὑοΐῃρ 80 πυυπογοῦβ 85 0 ΤΘηάοΥ 1ἴ ἃ πον ρυ δ] οδιίοη. [1 15 υπαιι65- 
ἘΙΟΠΔΟΌΪΥ οΥἩἨ στοαῖ νᾶ], πὰ [45 Τυγηϊβῃοα (Π6 τιον οὐἁὨ 1686 ραροβ ἢ τυ ἱτηροτίδῃε 
Οὔ βογνδίϊοηβ δῃα δχρίηδίῖοηβ οὐ ϑεγιρίυγα; υϊ ἴἴ 15 δὲ ἴῃς 5626 {1Π16 80 5ΙΓΟΏΡῚΥ σπαγδςο- 
ἐοτίβεά ὕγ {πὲ ἸἸοοῃτουβηθ55 οὗ ἱπιογργοίδιϊοη τη Βοἢ 50 τα  ΠΟΠΕΪΥ τηᾶτκϑ ΤΔΩΥ οὗὨ ἴδε τοο- 
ἄστη ἄϊνιπο8 οὐὗἁἨ Οοιτήδηγ, πὲ {πῸ 5ἰυάοης σδπηοὶ ὕ6 Ῥεὲ ἴοο πιοἢ οὐ δῖ5 συδτὰ τ1Ὲ 
Ταβροοὶ ἴο Ῥτοίθεϑθον Βαδαυογβ νο] τη. 

18. Εποβισἀΐοη Ηειθηθαῖϊοα. (ΘΠ ΓᾺ}}18 ΤΑΙ Ϊαγαπὶ Ὑοίογὶα οἱ Νονὶ 
Ἑαάοτῖβ. Αὐΐβδοτο Φοθδηηθ 0ΔΗΝ. Ὑ]οπη, 1812, 8ὅγνο. 

19. Αρρϑμβᾶάϊχσχ Πεοσγιμθηθυίος, βοὰ ΕἸχογοϊ αοηθβ Εἰχοροῖοθ. Αὐοίογθ 
Φομδπηθ ΦΑῊΗΝ. Ελβοίοα Π. Μαβοῖηῖα ἀθ Μοβϑϑιᾶ. Ὑίοθημξ, 1818ὃ--]5. 
ϑ8νο. 

20. Ιηϑὐυ!]οηθθ Ηδστηθηθυίος Θογρίασο ϑδοσ γοίογ8β ΓΒ 61), 
4085 Φολμποθ Νϑροιηυσθηυβ ΑΥΒΕΕ, 1υχία ϑγβίθιηα ΤἬΘΟΪορΊς ΠΟΥ] ΒΒΙΤηΘ 
ΡΓΘδοσϊρίατα οοποϊηπαίδβ, ἰουξίαπι οἰ, Ῥαβίϊηὶ [Ῥεβῖ, ἰπ ΗσπρΆΓΥΊ, 
1827. 8 ἴοῃ)}8 800. 

ΤῊΘ ἔτϑι οὐϊίου οἵ ἐδ 195 του Κ ττᾶβ ΡῈ Ὁ] 5η6α ᾿ῃ 1807. [ἢ οοῃδβοαιθηθο οὗἉὨ 86 βγπέοπι οἱ 
ΚΠθοΪοσῪ τ ῖο ἢ 18 ἰδυρῆι ἴῃ ἴ[Π6 {π᾿ νουϑῖιν οὗ ΨΊθηπα Πανυϊηρσ ὕθοπ ἱπιγοάδυςοα Ἰηΐο ἐπαὲ οὗ 
Ῥοβὶ, Ῥτοἴρεβοσ. ΑἸροῦ το- πηοᾶο]] δὰ δηά σον βοὰ ἢϊ5 "γοσὶς, ἴῃ οὐάοσ [0 γοπάργ 1 σοῃήοστηδοΐα 
ἰο ἐμὲ βπγβίοθᾳῃἔ. ὉΠ ἤγβὲ νοϊμπλο σοπία! 5 ἃ βυϊητηατΥ οὗ ΒΙΌ]1041 Ατομεοίοσυ ; {πο βθοοηά. 
δῇ ᾿ηϊγοάποιίοη ἰο πα βαυεσγαὶ ὑὈοο 5 οὗ ἴη6 ΟἹ]α Τοειδιθηῖ; δηὰ ἴδ τπϊγά, ἔμπα ῥσὶηςΐρ]65 οὗ 
Ἰηξοτρσοίδιίϊοη, δπὰ δῇ ὀχοζοίῖοαὶ δ]! ἀδίοη οὗἁὨ νδτίουβ αἰ δσυς ῥϑεβαροβ οὗ π6 ΟἹὰ Τεβ- 
1ληιοηΐϊ, 

21. Ἰηϑε τυ οποβ Ηουτηθηθυ 85 ΟΣ ρίυγε ϑδοσ ΝΟΥΪ Τοβίδι) θη, 4188 
Φοδῆπμοβ ΝὙΡ. ΑἸΒΕΚ, }υχία ϑγβίθιηα ΤΉΘΟΙΟρΙ 8 ΠΟΥ ΒΒ: π|6 ὈΥϑοσ ρίιτη 
οοπμοϊπηδίδϑ, οἱ. Ῥροβίηὶ, 1818, 8 ἴοτ18 8νο. 

ΤῊ ἤτοι νοϊυπηο σοπίδὶ 8 βΈΠΘΓαὶ τ ]65 Οἱ ἱπίοσργοίδίϊου, 8 ζϑηογαὶ ἱηἰγοάυοίίοη ἴἰο {ΠῸ 
τι ἰηρβ οὐ τη Νοὸνν Τεβίδιηθηῖ, δηὰ δῃ δροϊορυ ἔοσ ἴποπὶ; [Π6 βθοοπὰ δπὰ {πϊσγὰ νοΐ τε 5 
σοτηργῖβθ ἃ βροςῖαὶ ἰηἰσοαυοιίοη ἴο {π6 νᾶγίοιιβ Ὀοοΐ5, δὰ δὴ δχοροῖῖοαὶ ἐχροβιίῖοι οὗ 186 
τιοβί Ιου]: πὰ ἱπηροτίδηϊ ρ858αρ08. 

ΤὨτουρδουΐῖ Ὀοΐἢ [8 δηὰ ἴΠπῸ ργεσθάϊηρ ψουκ, Ῥσοίδβδθου ΑἸθδσ ονϊηοθβ ἢ τβ6]  ἴο ΡῈ δῇ 
ΑὉΪ6 δπὰ νϑμποιῆοηξ δάνογβασυ οὗ ἔθ τηοάδτγῃ 5οΠοο] οὗ σοσιηδη πϑοϊορ βῖβ. 

Ὁ, Το Ηὐντ 46 ἴὕϑυ ΠὨἰαϊδοίοτυΐη, ἃ. ργοϊρυὸ Αταθὶοδ,, πὰ ΗἨΘΌγαϊοο 
Οοάϊοο 1πἰογργθίδπαο, Ογαῦο. Οχοη[ιΕἱ, 1748. 4ϊο. 

28. Μοπορταιηπιαΐα Ηδγτηθπθυῖοθ8 ΓΛ τογαα ΝΟΥ͂ ΕῸαοσ8. δου ρϑιΐ 
ΟὨγιϑδηυβ Πδηὶθὶ ΒΕεσκιῦθ. ΡὰγβΒ Ῥεῖ. Ηοχθηθυῦοο Ν. Τὶ υηϊνογβᾶ. 
Τλρ818, 1808. δνο. 

ΤῊΐθ νοῦ κ 88 πανογ οοτηρίοἰοά, Απ ΕΠ 5} ΤΥδηβ)αϊίοη οὗἉ ἰξ, 50 ΓὮΓ 85 ἴἴΐ μδ5 θθθῃ 
Ῥυδ  5μοὰ, 15 ρίνοη ἰπ πο Βτεὶ νοϊιπιο οὔ τ. Ηοάρε᾿ 8 “ ΒΙ1]1.41 Ἐροτγίοτυ," Ῥγϊποοίοη 
(Νὸν 9ογβ0υ), 1825. ὅνο. 
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24, Κειαπ (δγ. Αὐρ. ΤΠΘΟΡἢ.) ΕΠοιμθηΐίδ Ηδσιηοπουίζίοοβ Νονὶ Ταβίδ- 
τηϑηΐὶ, [δτἶπὸ τα α!ἴα ἃ ΟὨγῖβι. Αὐρ. (σοἀοῖν. ΕΠ γ]ησ,. Γἱρδβῖθ, 1811. ϑνο. 

25. Ἡϊογοϊοχίοοῃ, 556 ϑ'δοσαπη ΠΟ] Ομασίατη Ὑ Αυ οσατη βὅΐδογθ δου ρίυγα 
ϑδϑιυϑαατῃ, οὐτὰ Οοογατῃ, ἰὴ αυΐθι8 ΒοΒ ραϊαπύυτ, Αππηοίαίίοηθ. Οροζγὰ οἵ 
δίυἀϊο ΕὙΑΠοΙδοὶ ΡΒΠΙΡΡῚ ΠΑ ΕΤΤΕ. [μυἰρῦλδ Ῥαγβίοσυπι, 1694. 8νο. 

Α Ῥοοκ ποῖ οὗἉ σοτητοῃ ΟσσΌΣΓοηςθ. [ σοπεϊσίβ, ἴῃ ἕδοῖ, οὗἩ ἴῆγρο ραγίβ. [Ι͂π ἴδ ἤγβί, ἀγα 
ἀο]νογρα συὸς ἴον ἱπιοσρτγοϊίηρ ἔπ Β10]6; [Π6 βθοοπὰ σοῃίαϊῃβ ἃ βιυιϊητηδᾶτΥ οὗὨἨ (Π6 σοηίθηϊβ 
οὗὨ {πὸ βονεγδαὶ θοο 5 οὗ ϑογιρίυγο, ἴῃ 1 αι ΠοΧΑΠΊοίου σοῦβοβ; δηὰ πὸ δεῖ ρατὶ οὗ ἴΠ6 νο- 
Ἰυῦηα σοηίδί πα δὴ δ᾽ ρῃδροιοδὶ ἱπάοχ οὗ πὸ νδγίουβ βθηβο5 οὗ δογίρίωτο, τ ἢ γϑίογθηοθθ ἴὺ 
8588. σο5 ἢ}, ἰη [Π6 Δ ΠἸογ᾽ 8 ̓υα σηηοηῖ, δάτηϊς οὗ ἴποβο βοη868. ϑουηδ οὗ [18 ᾿πἰογρτοῖδ- 
τἰοῃβ ἄγὸ ὑδίθοσ ἔδης δι], 

26. Τίάναπ (Φοδοβιτι) Ηογαθηθαίοα βὅδοσα, Ἔχ ῦθ πη 5 ῥσϊπηὺμπι ὐδηϊΠ85 
Τηϊογρτγοίβεοηβ Προ 46 ϑδοῆϑὰ 1 {{6γὰ}]} οὐ Ἐπωρμδίϊοο ᾿πνθϑ απο ; 
ἀρίηάς ΙᾳΔϊοτηδία ϑογιμοηβ Μοβαῖοὶ, αν αϊοὶ, οἱ Ῥσορμοιϊοὶ, πθοῦοπ ἀροβίο- 
11οἱ οὐ Αροσδιρίοι; αὐτὰ ὈΘΟΙΙΟΣΙ ἰρβϑὶὰ8β Ῥζάχϑθοβ Εἰχοροίοθ δΔρρϑῃάϊςθ. 
Ἠα]α, 1788, 8νο.. 

27. ΟῚΣ ΒΟΓΙΏΟΏΒ οὐ {Π6 δίυαγ οὗ {π6 ΗοΙγ ϑουὶρέαταβ, ἐμοὶ Ναίυγο, 
Τηϊογργοίδιοη, δηα βϑοπὶθ οὗ {πο ὶγ τηοϑῦ Ιπηρογίδπλ Ποοίγη65, ργοδομβθᾶ 
Ὀοΐογθ {86 {Γ᾿ γογϑιυ οὗ (ὑδι γι αρθ ἴῃ 1Π6 γοαῦ 1827--28. Τὸ σοι 86 
ΒΗΠΟΧΘΩ͂, ὕπγο ΓΒ γί 008 ; [Π6 ἢχϑί, οἡ 186 ΕΘΑΒΟΠΔΌΪΘΠΘΒΒ οἵ {μ6 Οτγβοάοχ 
γί ον 8 οὗ ΟἿ ΓΙ ΒΟ ΠΙΥ 88 Θρρροβοᾶ ἴο ὅμ6 Βδιϊοπα  βη οὐ (ἀθυτωδηγ : [ἢ 6 
Β6ς084, οἢ {Π6 Ιπιογργοίδοη οὗ ῬΓΟΡΆΘΟΥ ρθηογΆ]]γ, 10} δὴ ΟΥρὶμδὶ Εχ- 
Ροϑιίίοη οὗ [μ6 Βοοῖκ οἵ Εδνεϊδῦοη, βμοσίηρ {παῦ [86 ψοΪ6 οὗ {πδ΄ τοιηδγκ- 
8016 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 88 Ἰοηρ' ᾶσοὸ θ6θη [118]1ὁ6Δ. ΒΥ [86 Βδν. βδιημοὶ 1.Ἐξκ, Β. Ὁ. 
ἰνῶμ 0.0.1 Εορὶαβ Ῥγοΐθββοσ οὗ Ηθῦτον ἴῃ {Π6 {Ππ᾿νοσβιτγ οὗ Οδιλογιαρο. 

πάοῃ, 1880. ὅνο. 

28. ΤΌΈΒΟΗΕΚ (.4]. ἔτη.) Βγονίασίαπι ΤἈθοϊορί Εἰχοροίϊορο, ΤΠ ρῚ ΤΆ τω 
δογρίυσο ὅδοσῷ [ηςογργοίδι πο ἰσαάθηθβ. ὙΠΟ οσρα, 1719. ϑνο. 

29. ΜΟΝΒΡΕΒΟΕΕ (ΦΟΒΈρΡ} “}0118}], ἴῃ Τὐηϊνογβιίαία ΥΙΠΔοθοποπδὶ Ρ. Ὁ.) 
Τηϑιτυ!]} 065 Ηοεγιηθηουῖίοο Υ. Τ, χγωϊδοίοηῖθιϑ Ασδάριῃτοιθ δοσοσησηο- 
ἀαΐξ. ωοΥϑη]}, 1787. 2 γνοΪ8. ὅνο. 

80. Ιπϑεαῦο Πηἰογρσγοῦβ γ᾽ οίογ!β ΤΙ οϑίδιηθηΐ, δυοίοσα οδηηθ Ἡδησὶοο 
Ῥάβεαῦ, [ωἰτόγάγυχῃ Οτοπίδ! πὰ Ῥγοΐδϑϑογο ἴῃ Αθδάθεΐα μοηο- ΤΥΑ] οἴ ἃ. 
Ττδ)οοῖ δά Εβοηυπι, 1822. 8νο. 

80." ῬεϊηορΙ68 οὗ πη ογργοίδου οὗ ἴμ6 ΟἹ Τοβίβδιηθηϊ ; ὑτϑῃβ]αίθα ἔτοπὶ 
{(η6 Ιηϑυϊτυϊιο ΤΗΓοΓργθ 8. οἰ σῖβ Τ οϑίδιηθηί οἵ “ομη ΗἩΘΗΓΥ Βάγοδαυ, ὈΥ͂ 
Ῥαίγιοι Εὐγροβ, Ὁ.Ὁ. ἙαΡρυγρ, 1888ὅ--38. 2 νο]8. 121ηο. 

ΤῊΪϊβ τνοσὶς αἶβο ἔοττης οΐβ. ΧΧΙ. δαπὰ Χ ΧΙ. οἵ Ἑάτηθυτρ ΒΙΌ]1ς4] Οαυϊηοι. [εἰ 
15 ἃ ὙΘΓΥΥ͂ Ὁ56 Ὁ] σοτηροηάϊιπι οὗἨ ἴπ6 ῥσϊποῖρ]ο8 οὗ βαογρὰ πογιηθηθυῖοβ, δρρ]]οά ἰο {Π6 ΟἹά 
Τοκίδιηθηί. Ὅῆο ἰγϑηβδιῖοη 18 ΓἈΠἨ δ] δηα δοσιγαῖο. 

81. Ὀιβρυΐϊαιίο ἀ6 ΜυΓ1οα ϑδογὶ (οά!ο 8 Τηἰογργοίδεοηθ. Αὐοίογο οδηη6 
Ηδρητγῖοο Ράβεαῦ. Ἐδιο αἰΐοσα, δα ἀϊ διηθηίο οὐ ᾿πάϊοσθυβ δυοίδβ.Ό. ὙΤΓα)θοίὶ 
δα ἘΠοηυη), 1824. 8νο. 

ΤῊΒ ἰγοδίϊβο σοπ δ᾽ 5 8 τηδϑῖουυ ἱπνοβε ραϊΐοη ἀπά σοϊδιϊβείοη οὐἁὨἨ {π6 ποϊϊου δἀνοοδίοά ὈΥ͂ 
{6 πιοάοτῃ 5οῇοοὶ οὗ Οοτγηηδη πθο]ορ ββ σοποογηΐηρ {86 τ γι ἷςα] ἱπεογρτοιδιοη οὗὨ δογιρίιτο. 
Ϊι τγαϑ οὐἱ παν ἃ ᾿τὶΖῈ οββαν, ρυ ] 5Πμ6ὰ ἴῃ 1814 ἴῃ ἴπ6 ἰγαηβδοίΐοηβ οὗ ἴπ6 Του ογμιῃ 
δοοίεῖγ, στ ἃ Πυϊοἢ ἰγδηβἰδίίοη. [ἢ {15 ποῖν οἀϊιϊοη {ΠπῸ Ἰοαγηθὰ δα ῖθοσ ᾿85 του βϑοὰ δηά 
Ἄοοτγοοϊοὰ 5 ἰσχϑαῖϊβθ, δηά [88 θη]αγροά 1ὲ στ γ᾽ 0]. δαἀάϊτοη5 δὲ ἴπ6 οπὰ, πὰ στ 8 
ςορίοιις [ηάθχ. 

82. ῬΕΕΙΕΈΕΒΕΙ (Αὐρυ8ι}) Ηδγιοποιοδ ὅδογα, βῖνα Τσδοίδιο Ἰυου]οηΐδ 46 
Τηἰογργοίδίϊοηθ σδογασυτ 1ς6γάτυσὰ. Ὠγοβϑάς, 1684. ϑνο. 1.1:0518, 1690. 4{ο.:; 
4180 1ῃ {Ππ6 βοοοῃὰ νοϊχσμηα οὗἉ [Π6 οο]]Θοῦϊνα οἀϊοη οἵ ἢϊ5 Ρἢ1]Ο]Ορ 8] ἡγογΚ8. 

38. ῬΡΕΙΡΡΕΙΙ (Φοδοιῖπι ΕΣΘΗΡ Δ1) 1πϑ0Ππ|]οπ 68 ΗθυπλοπουῖοοΣ ὥὅδογα, 
ψοίογαπ δία τοοοηίογια οὐ ργορτγὶα αυπάδτῃ ρῥγοαρία οορ]οχα. Ἐν- 
Ιλησο, 1771. ϑνο. 
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84. Τηϊτοδυσίοῃ ἰο δεαοτθά ῬἈΠΟΪΟΡΎ δπᾶ Ἰπίογργοίδιοη, Ὀγ Ὦγ. Ὁ. ὕ. 
ῬΊΑνοκ. Τγδηβδίοα ἔγοπι [Π6 ΟΥ πα] (ἀθεηδη, δηα θη]αγροά ψν1} Νοίδβ, 
Ὀγ ϑδιιθοὶ Η. ΤΌΕΝΕΑ, ἢ. Ὁ. Νεὲν Ὑοτῖς, 1884. ϑνο. ἘΜ θυγρ, 1884, 
1Ζ2τηο. 

Τῆο ἰγδηϑίαἰοτ᾽ 5 ποῖθβ δγὸ ναϊῃ δῦ δηὰ ᾿πϑισιιοῖῖνο. Τῆϊὶς ἰγοαξϊβα 8150 ἔοσσηβ ἴδ βονοπίδ 
γοΐϊυτης οὗ ἴῃς ΕΠΙΏΡυΣῖ Β:0]164] Οαρὶ πεί. 

8ὅ. θὲ ὕδϑιυ ῬΒΙ]οπΐΒ ἴῃ Ἱπίογργοίδιίίοηθ ΝΟΥΣ Τοβίδιηθημ. βοσι ρϑὶῖ 
Ου]οίτηαβ ΘΟΗΕΕΕΕΕ. Μαγρυτρὶ, 188]. ϑνο. 

86. Τρ Τλΐογαὶ Τηϊογργοίδίοη οἵ δογιρίυγα οχροβοά. Βγ Τὶ ῬῈ]} ῬΊΑΤΥ, 
Ε8αᾳ. Ιωομάοῃ, 188]. ϑὅνο. 

“«Τηϊ5 ρδιηρῃϊοῖ 15. 11||6 τηογο ἴδῃ δὴ δἰίδοϊκ οἱ βοΐῃδ δχροβίτοηβ οοπίδι ποὰ ἴῃ ἐπα 6 Χ- 
ςΘ]]θης νοϊυπηθ οὗἨ ϑοτίποῦβ οαὐ (ἢ6 Ὠὶνῖπο Αὐἰποῦ αν δπὰ Ῥεογροίυϊ οὗ ἴπὸ 1 ,ογὰ  Ώδγ, 
Ρυῦ βμοα Ὀγ {πὸ ἤν. Πδηὶοὶ Ὑ Ί]5οη [Ὁ. Ὠ., πον ΒΊΒῃορ οὗ (δ]ουκί4], δῃὰ δὴ Εποοταϊυτη 
οὔ ἴῃ Μοάε5 οὗ ᾿πιεγργοίδίϊοη δάἀορίθα ὈΥ οογίδίη Ὠὶνίπθβ, πα ἃ τοσοπηπιοπἠδίίοη οἵ {Πμ6 
δοϊ-αἰεαπέ διιάθης5 οὗ Ῥτορῆοον, 458 ἴΠ086 τῆο πανα σα θὰ τθπ Ῥαοῖὶς ἴο 186 116 γ4] Τηΐογ- 
Ρτείδειοη οὗ ϑοτιρίυγε."--- ( ὐπρτεσαξίοπαὶ Μασαξίπε, Μαν, 1831], νοὶ. χὶν. Ρ. 314.) 

37. ΒΑΜΒΑΟΘΗΙ͂ (ΦοΠδηη18 «“46001) Ππϑι1{᾿|0π68 Ηδιτηθηθυ τος ὅ΄δογῷ, 
ΨΆΓ115 ΟὈΒΟΓνΔΙΙΟΠΣ Ὀ5 ΟΟΡ᾿ Ο5᾽ 581: Δ] Βα 16 ΘΧΘΙΆΡ]18 ὈΣΌ]1ο18 1Πυβίγαίς. (χὰ 
Ρτ ΔομΘ 60. ΕἼΤΑ οἶβοὶ Βυδάοι. Φ6η8, 1728, 8νο. 

838. Το Ἐ]οπμοηΐ8 οὗ ΒΙΡ]164] Τῆι ογρτοίδι ἢ : ΟΥὁ δὴ Εἰχροβίτοη οὗ (Π6 
Τ,αν8 ὈῪ ΒΊΟΝ [Πῃ6 ϑοτιρίυγοβ δΓο σαΡ80]6 οὗ Ὀοΐηρ σοΥΓ ΟΊ ἱπιὀγρτείαᾷ ; 
τοροῦμον τ ἢ δὴ ΑΠΑΙΪΥ818 οὗ τἴπ6 ΒδΙ ΟΠ 8015 ἀηὰ Μγβίο Μοάθβ οἵ 1πίϑγ- 
ῬΓθίηρ (μολ. Βγ [μοἱοοδίογ Α. βάνυξε, ἃ. Μ. Νονσθάνθη [ Οὐπηροίίου!], 
1886. 121ηο. 

89. ΒΕΕΜΙΜΕΕῚ (β θαβεδη!) [πϑυλςαῦοπθ5. δα Τη ογργθίδε ηθη ϑϑηοίεθ 
ϑογιρίαγο, βεὰ ΗἩθγηθηθυῦοδ βαοσα. Αὐρβθυτγρὶ, 1771. 8νο. 

40. ΒΙΌ]1681] Ηδσιηθηθαίο8Β: ΟΥ 16 Ατῦ οὗ δουιρίυσα [Ιηςογργοίδίοη. 
Ετοπὶ {π6 (ἀοστηδη οὗ ἄθογρο ΕὙθάοσῖςκ δεῖνα, ἢ. Ὁ. ὙὙΠῈ Νοῖεβ, δέγιο- 
ἴυ 68 δηἃ ϑυρρ θοπιθηίβ ἔγομα {π6 Ὠαίοῃ οὗ 4“. Ηογίηρα, ἢ.. Ττδηβιαίοα 
ἴγοια {π6 ΟΥἹρὶπ 415 Ὀγ [Π6 ον. Ὑ 1] 1Δπὶ ὙΥ τσ , 1.1.1), Τοπάοῃ, 1888. ϑνο. 

41]. ΒΈΜΙΕΒΙ (90. 5.1.) Αρραγαίυβ δά 1 θοσαίθῃ  οἴοσ8 Ταβίδιηθητὶ 
Τυϊογρσγοίδείϊομθῃ. Ἠα]α Μαράοραγρίος, 1778. 8νο. 

42. ΘΕΈΜΚΕΕΙ (0. 841.) Αρραγαίυβ δὰ 1 1 θογαίομι ΝΟΥ Τοβίδπιθηξὶ [πίογ- 
Ργοίδιομθη. 1Π]υδβιγαί 10 18 Θχθρ]α πλυ]ΐα ὁΧχ ορ βϑίοϊα δὰ Εοπηδηοϑ ροίϊΐα 
βΒιιηῖ. αὶ Μαραορθιγρίοο, 1767. 8νο. 

“7 ἰδεναὶ, ἱπάοοά, τὶ 4 νθηροϑδᾶποο; 1 τε θ6 ἀρετηρὰ ᾿θογα  ν ἴἰο σῖνθ ὉΡ 41] πηδίοσ αἱ 
Ροϊῃίβ ἴο ἔβοβθ τγῆο ἐωρυση ἴπ6 δυϊπεπεοὶγ οὗὨ[μ6 ξδογοὰ Ὀοοϊκ5."--- δυο 15 ([Π6 βενθσο θυ 
7υ8ὲ σοηϑατα οὗ Βρ. ΒΙοιηβοϊὰ (185, ον τθ 6 Τ τα! ἰομπαὶ Κὺπον]οάσο οὗ ἃ Ῥγοταϊδοὰ Πδάροπιοσ, 
». 123.) οἡ {Π6 ἔτβί οὔ {ῃθ86 σψόοσκβ οὗ βοιηϊοσ, υἱοῦ 18 Θαυ Δ ΠΠ}} ΔΡΡ᾿ 1σ80]6 (ο 186 βδθοοπά. --- 
Οπ {δα να] οὗ {μὶ5 ποίογσγοάοχ Οογσηδη οὐἱ εἰς 5 Ἰαῦοιγβ, δο6 ΟΟΠΥ Ῥοαγο᾿ 5 Βαιηρίοη 1 δοΐισοβ 
ον 1824, ρΡ. 971---279. 

48. ΤΌΒΕΕΕΤΙΝΙ (Φολῃ. ΑἸΡΠΟΠ81) ᾿ς ϑδοσς δοσρίυσ Τηϊοσργθίδπας 
τηοίμοαο, Τνδοίδίιιθ Ὀϊραγτυβ. ὙΤταθοῖ ΤΒυτλίοσαμι, 1728. 5Β18}} 8νο. 
Ἐτδποοξυτο δὰ ψίιλάγαμ, 1776. ϑνο. Α80 ἴῃ ΚΟ]. 11. οὗ 186 αυδγίο οἀϊοη 
οὗ 185 οο]]δοῦνο τγόῦκβ, ἢ [Π6 δυῖποῦ᾿Β ἰαδί σΟΥΓΘΟΙΟΠ8. 

Το οαϊείοη οἔἔὨ 1776 15 οοπειετεὰ ἴο ὕ6 ἔπ Ὀεβὲ; 1ξ ῥγοΐδβϑοβ [0 ὕ8 “ σοβεϊϊυΐυ5 εἴ δυςέυ, 
Ὀγ ὙΠὩ πὶ Αὐταθδπὶ Το ]]οτ, βοτηθ οὐἵ σοϑο σουμασίκς ἀγα σογίδ ΠΥ ν᾽ Ὁ ]6; ἰνὰϊ οἰπογα 
σΟΠΥΘΥ ἀοοίγίηαὶ ᾿ἰπογργοίδιοπϑ τ δι οἢ Τυττοῖίηὶ (οΥ Τυττγοῖϊη 85 ἢ 15 τηοϑὲ Ὁ 50.8}}Υ ἰθστηοα) 
Πρ] ἴῃ υἱοῦ δρῃογγθηθθ Το οαἀϊιίοη οὗ 1728 15 ᾿ποτοΐοσο ἴο "ΡῈ ργοίεσσθά, ἤθη [5 οοἷ- 
Ἰοσῖῖνα οσκ8 σαπηοὶ δα σοῃπυϊιοα. 

44, ἨἩροττηθπουίίοα ΒΙΡΙ1οα Οὐθμογα! β )υχία Εὐττηδτα δια 1} ΓΤ Θο]ορ]οὶ ἴῃ 
Προσΐο Αὐβέγῖθοο ργβοσρίδμ, δάϊία ἃ Ολβροσο ὈΝΤΕΚΚΊΚΟΗΕΕ. (πηϊ- 
ῬΟΠΙΙ, 1881]. 8νο. 

ΤῊΘ Ρυα5815 οὗ [Π|5 ποτὶς 15 Ατὶ σίοσΒ Ἡοσγιηθποιεῖςα Βι0]1ςα, Νο. 2. Ὁ. 259., δεργὰ, στ} 
ὙΏΙΟΩ πο οἀϊῖος Πᾶ8 τηϑδάθ νοῦν ἔγοο, δ᾽ ἑογίηρ βοτιθ (Βῖπρϑ, οὐ ἰπρ οἴ μοτβ, δὰ δάάϊηρσ 
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264 ϑαοτοί Τλοίοσν. [ῬΡατί 7. ΟἿ. Υ. 

ΤΩΔΏΥ τποσο, ἴῃ οτάεσ ἰο δἀδρί 11 ἴο 186 τυοάθγῃ βίαηάαγὰ οὗ Βοπιϊϑἢ ογι βοάοχυ οβίδ}] μοά 
ἴπ ἴῃς Αὐυπίγίδη ἀογλ! ὨΙΟΠ5. 

45. Απ Ιπαυΐτγ ἱπίο [86 (ἀθῆθγαὶ ῬΥΪΏς1Ρ168 οὗ δοτιρίατα Τπἰογργοίδ!οη, ᾿π 
ΕἸἱρηῦ βϑυιηοηβ ρῥγοδομοα Ροΐοτα (86 Τ᾽ ν γϑιυ οὗ Οχίογαά ἴῃ ἴπ6 Υ̓ϑαγ 1814, 
88 ἴμ6 Ι,δοἴατα ἰουπάοα Ὁ 1μ6 Ἰαΐα δεν. Φοῆηῃ Βαιπιρίοη, Μ. ἃ. Βγ {16 
Ἐν. ὙΥ Πα ΑΝ ΜΙΌΡΕΒΥ, Π.Ὁ.. [αὐἴζογνν γᾶ Β βίον οὗ θυτμαπι.1 Ογχίογα, 
1816. ϑνο. 

46. Ὀιββογίαιίο 46 58. ϑογιρίαγαγασα Τη ογργοίϑιοπο, βοοαπάστη Ῥδίχιι πὶ 
σΟΙΔΠ]ΘηΆΓΙ05. Ααοίοτο Πδηΐθὶθ ΥΗΙΤΒΥ. Ιμοπάϊηὶϊ, 1714. ϑνο. 

47. (. Β. ΥΥΊΝΕκ Ογδίῖο 46 Επτηοπάδηᾶα [ηἰογρτγοίδοπο Νονὶ Το βίη ηΐ1. 
11|0812, 1828. ὅνο. 

δ 2. ΤΠΕΛΤΙΘΒΕῈΚΒ ΟΝ ΤῊΞΒ ἹΝΤΕΠΡΕΕΒΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞΒΞ ΕἸΟΌΒΑΤΙΝΕ ΚΑΝΟΌΛΟΕ, 

ΑΝῺῸ ΟΝ ΤῊΝ ΒΡΙΕΙΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΤΥ̓́ΡΙΟΛῚ, ἹΝΤΕΕΡΕΒΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΟΒΙΡΤΌΠΕ. 

1. ΒΑΜΒΑΘΗΠ (ΦοΠΒῃΠ18 Φ4600}}}) Οὐπιηοηίαιίο Ἡδττηθπϑυίοα 46 ϑοηδβὺϑ 
Μγϑειοὶ Οὐ ὕοτβ, 6Χχ σθη 8. ὈΓΙΠΟΙΡ118 ἀδαἀοΐα, ὨΘΟΘΒΒΑΓ 84} 86. Οδιι6}18 
οἰγουμηβογιρία. Ὅ6πδ, 1728 ; 178]. ϑὅνο. 

2. ΤᾺΘ Βεαιωρίοῃ 1,δοὔμγΓ68 ον ἴπ6 γοῦν 1824, Βοὶπρ 8Δῃ αἰζεπιρί ἴο ἰγϑρὸ 
16 Ηϊ]βίοσυ, δπὰ ἴο δϑοογίαϊῃ (η6 11π|108 οὗ [86 οοπάδτυ δῃᾶ δρί για] 
Τητογργθίδθοη οὗ δογρίαγο ΒΥ 4. 4. ΟΟΝΎΒΕΑΒΕ, Μ. Α. Οχίογα, 1824. 
8νο. Ργίῖοθ 105. δα. 

38. Α Οουχβθ οὗ 1,δοἴυτοβ οἡ {μ6 ΕἸρυγαῖνο Παηρσυάαρο οὗ ΗΟΙΥ δοσιρίυΓο, 
8.η4 {Π|| πιογργοίδίοη οὗ 10 ἔγοτῃ ἴπ6 δογιρύυχο 1561, Τὸ  ΏΙΟΝ ἀγὸ δα 46, 
ἔουγ 1Θοΐτοβ οὴ [6 Βοϊαίοη Ὀοΐσοοη {86 ΟἸὰ δὰ Νον Τοϑίδηθηΐβ, ἃ8 10 
15 8εῦ ἔἕοσιἢ ἴῃ {πὸ ΕἸΡ18416 ἰο {πὸ Ηθῦγονθ. Βγ (μ6 Βου. ὙΥ1Π]Π18πὴ ΦΌΟΝΕΒ, 
ΜΑ.Α. Ιομάοῃ, 1786. ϑὅνο. δηα νδγίουβ βυβοαιθηΐ δα: 1 0}5. 

ΤὭοβο ν᾽ 40 ]6 δά ρίουβ ἰδοΐαγος σοτὸ ἀοἰνοτοα ἰῃ ἐπ Ἰοασμοὰ δυο ΠΟΤ ΡΥ βἢ σα ΓΟἢ οὔ 
Νανυϊαπα, ἴθ ΒΟ ΒΟΪΚ : [ΠΟΥ ἀγα α͵5ο ἰο 6 ἔοαπὰ ἴῃ ἴῃ ἔουγιἢ νοϊυπιο οὗἩ ΝΜσ. «“οηθ58᾽8 ὙΠθο- 
Ἰοκῖοαὶ, ῬΒ1οβορἢ 64), διά Μ|Ί9οο]]απθουβ ὙΝ οσκβ. 

4, Οπ {86 Ηἰδβίογιοαὶ ΤΎΡΘΒ8 σοηίαϊηθα ἴῃ {Π6 ΟΪα Τοβίαιηθηί. ὙΤν θην 
ὈΙΒΟΟΌΓΒΟΒ ργοϑοη θα Βοΐοτο ἴπ6 ΤΠ ουϑγ οὗ δι τ άρα πη {π6 Ὑοαῦ 1826, 
αὖ 186 Ἰμϑοΐαγα ἔουπαάδα ὈΥ͂ ἴπ6 Ηδν. ϑοβη Ημ]8δ6. ΒΥ 86 Βδν. Το} ]6 
ΟΗΕΥΑΙΊΜΕΕ, Μ.Α, Οδργάρο, 1826. ὅνο. 

ὙΠΟ 9υθ᾽δθοι οἤοβοη 15 προτίδηϊ δηα ἱηςογοβίϊηρ, ἀπά ἢά5 Ὀθοη 1] ϑἰταῖοα τ ἢ ΡΠ γ δηὰ 
λυάστηρης, (Βυιεῖβιι Οτιεῖς, Οοἴοθοσ 1827. Ὁ. 442.) 

5. Τὸ Ναίυγβ δηᾶ ὑβ6 οὗ ἃ Τγρθ. ΒΥ ἀφογρε Τῴάσινατον, [}).Ὁ. δθὰ 
αἴζοσ τ αγ8 ΒΊΒΒΟΡ οὗ Εἰχϑίθγρ. Τωομάοῃ, 1724. 8νο. 

6. Α Βεϊοῦ Υἱὸν οὗ 186 ΕἼρυγοβ, δπα ΕΧρ]]οδίϊοπ οὗ {Π6 Μοίδρβουβ οοη- 
ἰαϊποά 1 δογρίυσο ΒΥ (6 Ἰαῖθ δν. Φομη Ββουν. ἘσιπρτρΙ, 1808. 
12τῶο. ΑἾ8ο ἴῃ ἴΠ6 γβῦ νοϊυμηθ οὗ [π6 δυϊμοσ᾽β οο]]θοίθα βιῃδ]]6 ΟΣ 8. 

7. Α Κα ἴο ορϑη {86 δογϊρίυγο Μοίαρμουβ δῃὰ ΤΎΡϑβ; ἴο νν ἰο ΔΓΘ 
Ῥγθῆχοα Ατριμμθπίβ ἴο ῥσονα [86 Τ᾽ νη Αὐἰμογν οὗ [Π6 ΗΟΙΪΥ ϑδογιρίυτγοβ. 
Βγ Βοηήδιαΐη πάσῃ. Ιοπάοῃ, 1779. ἔο]1ο. 

ΓΠΐ8 15. υϑιια}]}γ σοπρίἀογοαά ἃ8 ἴ6 δο5ῖ δἀϊίϊοη : τῃ6 ψοτὶ τῦᾶβ ἢγβὶ ρυ] 5ῃ θα ἐοτγαγάς {Π6 
οἴοβα οὗ {πὸ δονθηΐθοπίῃ Ἴσοηΐυσυ. Μίδῃηγυ οὗ ἢ15 ᾿πίαγργοίδιϊοηβ ἃτα υουὺ ἴδποϊυ!. Τῆο 
Ιηιτοάυσίίοη τγὰβ ἰγαηϑἰαιοὰ ἕγοση ΟἸβοῖϑΒ Ὑγοδίϊδο ἀ6 Τυρὶς εἴ Μοιδρ)ιοτίβ, ᾿ ἢ 5 
ῬΒΙοΙοία ὅδοσα. 

8..Α Ττοδίῖβα οἡ {86 Ναΐαγα δπᾶ [788 οὗ {π6 ΤΎΟΡΘ5 οὗ (6 ΗΟΙΪΥ δογιρίαγα. 
ΒΥ . ὕἵοον. Βυϊϑίοὶ, 188]. 121ηο. 



δοοῖ. 1, ὃ 2] Ττοαξίδο5 οἡ {δι6 ]πέοεγρτείαξίοπ ὁ,6Γ δετίρέιτε. 26ὅ 

ΤῊΐ5 1π|16 νοϊυπγα 15 οσχίγβοιθα ὑσὶ ποῖ ρδ! νυ ἔσοτα τμ6 ἱπιγοάμποίίοι ἴἰο ἴπ6 ρτϑοθάϊηρ νοῦς 
οὔ Κοδοι. 

9. Μογβο θέόνο!!ό, ου 1 ΕΧρΡΙΙοδίοη ἀ68 ΤΎΡΕΒ εὐ ΕἸρυγοΒ ἀὰ Ὑιουχ Τοδ- 
ἰδιηθηῖ. ὰγ ὅδοοῦ ΟαἸκάαρ. (Ἃἀοηᾶνο, 1670. ὅ8νο. 

10. Μἴοβεβ δῃὰ ἄδγοῃ ; οἵ, {πὸ ΤΎΡἝεβ δῃὰ ϑβδαονϑβ οὗ ουγ βδδνοῦγ ἰπ {Π6 
ΟΙά Ταβίδιμθηΐ οροπθά πὰ δχραϊπθα. ΒΥ Τὶ. ΤΆυσμ, Ὁ.Ὁ. Ἰομάοῃ, 
1668, 4ϊο. 
ΤῊ. ῬοοΪς ττῶβ τοροδίρα!ν ῥτίηιθὰ ἴῃ 1ῃ9 σουτβα οὗ (Π6 βουθηΐθθητ σοητΌΤΥ ; ἃ οἶτουπι- 

βΒίδποο ἔπαί τηδυῖ8 ὑπ6 δϑιλιηδέοη 10 Ποῖ ἰΣ ὰ5 πο] ἃ, 1 νᾶϑ αδἷϑο ἰσαηβδίοα ἱπίο 1,411}, 
δια βενοσαὶ {ἴτη65 ὑτιηῖθα ἴῃ Οουτθδηγ. [1 σοπίδι πῃ ΤΥ ἴδηοίἑιϊ δηδ]ορίοβ; ἃ σοηδυκ 
ὙΠ ἢ 16 ΔΡΡ σα] ἴο 1π6 ἔτνο Ὁ] οσσιης; τοσκ8, Νοβ. 11 δηὰ 12. 

11, Δίοβοθβ Τπυθ θᾶ ; δηὰ {86 ΗδυπιοηΥ οὗ 4}1 [η6 Ῥτορμοῖβ. Βγ ὙΠ] ἴαπὶ 
ασυμρ. ]οπάοῃ, 16ὅ8. 12... ἘΚΙΠΌυγΡᾺ : γοργὶ πίθά, 1840, 8νο. 

12. ΤῈ ΕἸσυγεοβ οὐ Τυραϑδ οὗ ἴ86 ΟἹ Ταβίδμηθηΐ, ὈΥ τ μΙοἢ ΟἸὨγδὶ δπὰ 
1Π6 Ηρδανϑηΐγ ΤᾺϊηρ8 οὗὨἩ ἴπΠ6 (ἀοβρθὶ ψϑῦθ Ῥγοδοῃθᾶ δηά βῃδάδονθα ἴο {Π6 
Ῥρορ]δ οὗ ἀοά οὗ ΟἸΪα ; Ἔχρ᾽αἰπβα απ ἱπαργονθα ᾿π ΒΌΜΟΙΓΥ στο. ΒῪ 
δειλὰ θὶ ΜΙ ΆΤΗΕΗ. 00]1η, 1678. 4ϊο. 

18. ΤΠ6 (ἀοβρεὶ οὗ {π6 ΟΙά ἸΤαβίδιηθηΐ : 8)ὴ Εὐχρίαπαίίοη οὗὨ ἰῃ6 ΤΎΡοβ 
φῃά ΕἸσΌΓΟΒ ὈῪ σΒοἢ ΟἼἾγϑὺ τγὰ8 Ἔχ ΠῚ ὈΙ164 ὑπ6 6} {Π6 1,6 σα] Προ ηΒΔΈΟΗ. 
Ἐδ-εϊτίθη ἔγομῃ 1π6 ψοσκ οὗ δδιηθθὶ Μαίμποσ. Βγ [Μτϑβ. ΟἌγο!πα  Π.5ΟΝ 
(Ια ἘῈΥ)] τὉπ6ὸ Αὐἴμοῦ οὗ [86 ““1μ5ίθπογ,᾽ ὅθ. ᾿μθηάοῃ, 1838. 2 νοἱβ. 
Ἰ21η0. 

14. ὕστδοο δῃὰ Τχτυι; οὐ, [πὸ ΟἿΟΓΥ δηὰ Εἰ]ηθ55 οὗ [86 ΒΠδάθοπιον 
αἀἸβρίαγθα ἴῃ δὴ Αἰϊδιρῦ ἴο δχρδΐη {Π6 πιοϑύ σϑιηϑυκαῦ]α οὗ ἴΠ6 ΤΎΡΘ8, 
ΕἸσυτοβ, δα ΑἸ]Θροσῖο8 οὗ [Π6 ΟἹ ᾿Γδϑίδπιθηῖ. Βγ ὙΠ Μλο ΕΤΕΝ. 
ἘΔ ΡυΓρΉ, 1768. 12π|ο. δηα νϑγουβ βυ θβοαιυθηΐ δα: 1018. 

1ὅ. Α Ῥορυϊᾶῦ ἱπαυΐτυ ἱπίο ἔμ Π)οοϊτίηε οὗ δοτρίαγο ΤροΒ. ΒΥ ΦΨόμη 
ὝΊΠ5ΟΝ. ΕαΙΡΌΓρΡ, 1828. ϑ8νο. 

16. θ6 ϑυιθο !β ἂς ΤΎρὶ8 ϑογιρίυτθ ϑδογῷ ἢ ̓ ββδογίδιο. αὐοίοσο 5. 
ΠΟΡΕΙΒΑΟΗ. ἩΗδαηΐα, 1824. 8νο. 

ΤΏ δυίμον ἀοοβ ποῖ σορὺ ργϑοράϊηρς δυΐθοσβ, νΏ0 μᾶνο ἰγοαϊθα οἡ ϑογιρίυγε ΤΎρεβ, θυΐ 
οηάοανουζϑ ἰο ρἶνεα 8 5ο ἃ ἔουιπἀαϊίοπ ἴο 8 αἰδειιβϑίοη. Αὔἴογ ἥχιπρ ἴΠ6 ρσόηογαὶ παίυγο οὗ 
ἃ ϑυπιροῖ δὰ Τυρε, δπὰ ἀδιοτταϊηίηρ {π6 τηθδηϊηρ οὗ ἴμ6 ἤφυταίίνε ἀϊοιϊίοη οὗἉ {πὸ ϑοτὶρ- 
ἔυτοϑ, δηά 186 τοϊαϊίοι βυ διδεῖ ἰὼ {15 τοβροοῖ θοΐσψοοη ἴπ6 ΟἹ απὰ Νον Τεβίδιηθηϊς, Πα 
Ρτοσοοᾶς ἴο ΔΡΡΙΥ 11 ἴο ἴῃς ᾿ηιοτρτοϊδιίομ οὗ ἴῃ ϑυτηῦοὶβ δά Τγρεβ. Ηδ αἱίουνγε ᾿ποβὸ 
Ῥτορῃθίϊς ἱπηᾶσαβ ΟὨΪΥ ἴο ὕ6 τραὶ ΤΎροβ, 819 αν Ὀδθη 116 ἴῃ [Π6 ἰδ, μαββίοη, δηὰ 
ἀφδδῖῃ οὗἩ ΟἸ γί, ἀπά ἴῃ μα Ὁ] οτῖου βίαια οὗ {π6 Ομυτοῦ ; δηά σϑηθῖγοβ ἐπαὶ 5 ἢ ἤ]Β]τηδυς 
ν» ᾿ἰηἀοαϊοα ἴῃ ΟΧΡΓΟΒ5 ἴστιηβ ἴῃ ἴη6 Νονν Τοείδτωθηί. (ἔσνυο Εἰπογοϊορξαϊᾳυο, Νονοιηῦτο, 
1826. Ρ. 410.) 

17. Τὴ ΟἸμδγβοίοσ δμᾷ Οδῖοοθ οὗ (ἢ γῖβί "]υϑίταϊοα ὉΥ ἃ (οπρδτίβου ὙΠῊ 
(86 Τυρίοαὶ ΟΠμδγδοῖοβ οὗ [μῃ6 ΟἸἹὰ ᾿ δδίδιηθηί. ΪΙὴ ἃ ὅϑδϑσὶθβ οἵ Π᾽Βοουγβοβ 
ὮΥ σοι ΟἜΟΜΒΙΕ, Α.Μ. Τπάοη, 1827. ϑνο. 

18. Τυρίοαὶ Τηβέγποίζοῃ σοηΒι᾽ ἀογρά ἀπά 1] αἰθα, ἀπ 4 Βῆδνγη (0 Ὀ6 5ι68 
ἴο 411, θυΐ ραγ ου ]ατ]ν ἴο {8μ6 ΘΑΣῚΣ Αρθ8 οἵ [πο Ομυγοι. Βγ Φομη ῬΕΕΙΒ, 
Α.Μ. Ἰωοπάοηῃ, 1828. 8νο. 

19. Α Καον ἴο {π6 ΚΘ ταθο τοὶ ᾿δησυᾶρθ οὗ δογίρέιτο, Ὀγ τ 10} ΠυπΊθΓοι 8 
Ῥδβϑβᾶρϑϑθ ἃΓ6 δχρίαἰπθὰ δηά 1]υβίγαϊθα. Βυ ΤΠ οπιαβ ΥΕΜυβ8. ἘΑΙηΡυΤρ 
αηα Ιοπάοῃ, 1886. 8νο. 

20. Α Οὐουτῖδο οὗ 1,δοΐατοβ οἡ {πὸ δογὶρίατο ΤΎροδβ, Ὀγ [6 Εον. 4. 5. Ὁ: 
ΕΙ Εμπευ. Νὸν Ὕοτκ, 1810. 2. νοΐβ. 12π|ο. 
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921. ΤΊ ΤΥΡΟΪΟΡΥ οὔ ϑβογιρίαγα : οὐ, {π6 Τοοίτη6 οὗ ΤΎΡΕΒ ᾿ηνοβεραῖοα 
ἴηι 115 ῬΥΪΠοΙΡΙ68, δηα δρρ] 16 το [Π6 ΕἰΧρ]αηδίϊοη οὗ {86 Θϑγ]1δϑὲ Εθν 6] ΔΙ: 0 8 
οὗ αοά, οοπδίἀογοα 8ἃ8 ρσδραγδίοσυ Εχ ΕΣ Ὁ 0η8 οὗ [πὸ Ἰοδάϊηρ Τα οὗ (86 
αοβρεὶ. ὙΠ δὴ ΑΡρϑπαὶσχ οα [86 Ἐδβίογδαίίοη οὗ [86 “7608. ἀν [86 ον. 
ῬδΕΓΙΟΚ ΕἈΙΈΒΑΙΕΝ. ἘΙΌΌΓρΡΙ, 1846. ]Ζ2τηο. ᾿ 

ὃ 3. ΤΕΕΑΤΙΒΕΒ ΟΝ ΤΗΕ ἹΝΤΕΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΟΕΙΡΤΌΞΚΕ ΡΑΒΑΒΙΕΒ, 

ΡΕΟΥΕΒΒΒ, ΑΝῸ ΡΕΟΜΙΒΕΞ. 

1. 6. Α. αι Τπθυγς ΒΕΟΥΨΕΒ ἀ6 Ῥάγδ0}15 9658 ΟἸγίβι. Τιυσάαῃηὶ 
Βαίλνοσυμ, 1825. 8νο. 

2, Ὑ͵ 6550} Κ'΄σΗΟΤΕΝ Ὠἰαῖσθα ἄρ ῬδγΆΡΟ]18 9688 Ομ σῖβ. ΟΡ μΪ8 
Βαίανοσγυχ, 1827. 8νο. 

ΤΠῆδ οὐάοσ ρυγβιοα ἱπ οδοῦ οὗ {μ656 ἐγθβῖϊβθ8 18. δ᾽ ΠΉΪ τ, θυ (Π6 τηοάς οὗ ἀϊδοιοίηρ 186 
Ῥασγιϊςαγ ἰορ1ς58 ἰ5 δουηθνγπαῖ ἀϊβεγοηῖ, Εβοῖ οοηβίβίβ οὗ ἔττο ματγίβ, ἴῃ {Π6 ἢτϑβι οὗ τῇ ἢ δγα 
ςοποιἀογρά ἴΠ6 πβίυτα οὗ ἃ ῬαγδΌ]θ, δῃά (Πς αἰβογοπε ο]α5505 ἴἸῃῖο ψ Ὠῖσἢ τΠ6 ράγΑ}65 οὗ ζ651158 
Ομνῖδὶ τᾶν θ6 αἰνϊἀοὰ, ὙὍὈδ βϑοοῃὰ ρατὶ ἀΐϊβευβδοβ ἴπ6 ἱπίογρτγοίβιϊοη οΥ̓Ὠ ρϑΓΆ}0]65 ; δά θα 
ἐγρβιΐϑα σοπίδὶ ηβ ΤΩΔΏΥ ἰηρσοιυϊοι8 σουδγκβ ῬΘΟυ 18γ ἴ0 1{501Ὁ 

8. θὲ ῬάγδῦΟ]15 Ζ2688ὰ ΟἾγιϑ1 Ιηἄἀο016 Ῥοορίϊοᾷ ΟὈΟἸμηδηίδίο. Αἰοίογθ 
Α. Η. Α. ὅσεσιτΖζε. ὝΟοίϊηρε, 1827. 4ϊο. 

4. Ὧδε Ῥαγδθοίασυαπσ Ναίαγᾶ, Τηϊογργοίδομπο, δα. «νοηϊθυβ ροῦίϊββὶ- 
τὰὰπιὶ ΤΘΟ]ορίοσο ου  ΟΥῚ θ5 ἀρογῦ Αὐρυϑύαβ ΕὙΙάοτουΒ ΠΝΘΕΚ. [1ρ518, 
1828. 8νο. 

δ. Μαγπὶ ὈΕΙΕΠ Αἀδρία θα ΜΝ οίοσβ δ. ΝοΥὶ Τοβίδμιθημ. Τασάμηίὶ, 
1614--18. 2 τοπηῖδ 40. 

6. Φοαπη18 πῦϑι Αἀδσὶα ΗθΌγαϊοα. Αρυά Οὐ. ὅ΄δογ. ἴοι. νυ}. [Ὁ]10. 

7. Απάγθῶ ΒΟΗΟΤΤΙ Αἀδρια]1ὰ ὅδοσα Νουὶϊ Τρείδμλθηι ἀὐσεθοο- Δ 618, 
δ6]θοΐα αἴαι6 οχσροβϑὶίΐδβ. αἀπίνογριϑ, 3029. 4ϊο. 

8. οδηπηῖβ ΌΒΒΤΠ Πἰαίσρα ἀθ Αἀδλρὶ8β Νονὶ Τοβίδιηθπα. [Ι͂η Οτοηΐ 
Ορυδβουϊογαπὶ Εἰ αβοίουϊο ΠῚ. Ἐοίθγοαδιηϊ. 1810. 4.180 ἴῃ ΕἼΒομΘυ Β βθοοπά 
οἀϊέου οὗ 1,ουβάρη, ἀ6 1) 1 Δ] ΘΟ 18 Νον. Τοβί. ρρ. 168----252. 

9. Το Ὑ 6115 οἵ ϑιαϊνδίοη ορθηθᾶ ; οὐ, ἃ ΤΙ γοαῖῖβο ἀἸβοονοσίηρ [Π6 Ναίυγο, 
Ῥγϑοϊουβῃθβϑ, ἀπ []βο α] 688 οὗ Άοβρεὶ Ῥτομλῖ868, δῃὰ Ε168 ἔοσ [Π6 Αρρ!]!- 
οαἴοῃ οὗ τμο. ΒΥ ὙΠ τὰ ΞΡΌΚΒΤΟΥΕ. Ιμομάοῃ 1656. ϑνο. Εδρεϊηϊοα 
δὺ Ιοπάοῃ, 1814. 1 2ῃ1ηο. 

10. ὐοβρθὶ Μγϑίοσι 98 γθυθα]ϑθά : οὐ δὴ ΕἸχροβιοη οὗ 411 [ῃ6 ῬΆγΌ]68 δῃᾶ 
ΤΩΔΏΥ͂ ΘΧΡΓΘ88 τ] 468, οΘοηἰδἰ θα ἴπ {πΠ6 ἔουγ Ενδηρα!δίβ. ΒῪ Βϑη)δηηΐη 
Κεάση. [1 πάοῃ, 170]. ἔ0110οθ. 1818, 4 νο]8. ϑ8νο. 

Μδην οἵ ἴδε Ῥάαγαὶθβ ἅτε ϑβϑρὶ εἰ τ] 1ςο δ] πγοβὶ ἰο αρβυγάϊγ. ὙὍὙΠα του, πονγονοσ, οοη- 
ἰδὶῃ5 σοοΐ χπδίουα]5, ν᾿ Δο ἢ ροσϑοηβ οὗ δοδεγ ἡμαάσπιεπιέ τον οταρίου ἴο δἀναπίαρο. 

ὃ 4. ΤΕΒΑΤΙΒΕΒ ΟΝ ΤΗΕ ἹΝΤΕΠΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΟΕΙΡΤΌΞΕ ΡΕΟΡΗΕΟΙΕΒ. 

1.Α Ῥιο ΒΑΡῪ οὗ {π6 ὙΥ̓ΓΙΟΓΒ οα 1Π6 ῬΓΟρθοῖθβ, τ (μ6 ΤΙΠ165 ἀπ 
ΟΟΟΔΒΙΟΏΔ8Ι] ΤΠ βου ρ(ϊ0η8 οὗὁὨ ΤΠ 61Γ ὑγοσκ8. ΑἸ80 δὴ Αρρϑμῃάϊχ οδοπίβἰπίηρ 1,188 
οὗ (οπιτηδηϊαίοῦθ, Απποίδίοσβ, ὅσο. ου {πὸ Ηοὶγ βοεγιρίατοθ. Τοπάοηῃ, 1888. 
ὅνο. 

2. Τα ὕδ86 ἀδπᾶ Ιπίρηϊ οὗὁ Ῥγορῇθου, ἔπ 1Π6 βανθσαὶ Αρϑδ οὔ (π6 Ὑγ)οΥ]ά. 
Το ν] οι ἀτὸ δἀἀοά ἔοατ Π᾿δβογίαςοη8. 1. ΤῊ ΑὙΥΒΟΥΠΥ οὗἨ τπ6 ϑαοοπά 
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ἘΡΙ3116 οὗ Ῥεῖ; 2. Τ ὅδηβο οὗ {π6 Αποθηΐβ θαΐοσο ΟἾσῖβί, ἀροὴ {Π6 
ΟἸγουτηβίδησοϑ δηα (όοπβθηθθποοβ οὗ {Π|ὸ ΒᾺ]1; ὃ. ΤΏ Β]Θββίηρ οὗ “υάδῃ, 
ἄδεη. χἸῖχ. ; 4. ΟὨ γΙΒ. Β ΕΠΙΣΥ ἰηΐο 6 γυβαιο. ΒΥ ΤΠοπιαβ ΒΕΒΙΟΟΚ, .Ὁ. 
ΒΙΒΒΟΡ οὗ ομάοῃ. Ἐουγ οἀϊοη. 1, οπάοῃ, 1744. ϑνο. 

8. Οδιρερι γιτείχοῖ Τγρυβ Ὠοοίγηδ Ῥγορδοίιος, ΕὙΔηθοΚογο, 1708. 
870. 

4, Αὑρ. Ηδργπι. ἘΈΑΝΟΚΠ [πίτοάδυοίίΐἮο δὰ 1,δοϊϊομθπαὶ ῬΊορ οί βΓΠ), 
1. (ἀόπο γα }18, 11. ὅρθοῖα115 δὰ [δος Ομ 6πὶ 70Π85, αὰ8 ἢ ΓΘ] 18 ΘΧΘΙΏΡ]Ο 6586 
Ροβϑὶί. ὺ]Ὰιγᾶαθθ αἰτοοιᾷ δὰ σοιηραγαπάδλιῃ ἃ ῥῬγορ θιβ ἀρΏ ΟΠ ΘΙὰ «Γ68ιι 
ΟἸγιβ. ἘΠ], 1724. ϑνο. 

ὅ. Ομ τ βίδηι Αὐρυβ ΟΕῦβιι Ηγροιϊμποιηδλί δα ΤὨθο]ορίδπη Ῥτορο σα Π,. 
Τλρβῖο, 1764--71--78, ὃ ραγίβ. 8νο. 

Α νοῦ νοσῪ {||6 Κπόνῃ ἴῃ [818 οουηῖτγ. Τα ἢτβι ραγί οὐ γοϊυτηα σου ρτ 868 8 βὍΠοΓαΙ 
Ἰηϊτοἀυοιίοη ἴο ἔπε δίυιάγ οὗ Ῥγορῆθου : ἔδα οἵποσ ἔνψο νοΐ πιοβ σοπίδίῃ Ποῖ Γαῖ]ο 5 οὗὨ {86 
Ῥυϊηοῖραὶ ῥτοαϊοιϊοηβ πη ἴπ6 ΟἹ] Ταβίδτηοηῖ, ἔγοτα ἴπ6 Βοοῖκ οὔ Οδιιοβὶβ ἰοὸ ἔπε Τγορμόοϊεβ οὗ 
1561 8, ἀπο] αβῖνθ.Ό ἊΑ σορΥ οὗ [815 στουκ 15 ἰπ (ΠπΠ6 ΠΡταγΥ οὐ (86 {Ππἰνογβιίγ οὗ (διατί ρο, 

6. Ηεογδηπὶ ΨΈΝΕΜΑ Ῥιῳϊθοίίΐοηοϑ ἀθ Μοίμοάο Ῥγορμοίϊοδ, βθὰ ἀ6 
Ατρυμηθηΐο ῬΤΟΡΒΟυ γυτα Υ' ΘἰοΥ 8 οὐ ΝΟΥΣ ΤΟβίδ ΘΠ] δ αἰγιυΒα 16 ῬΟΙΙΟΑΙ8. 
Θυΐϊθυβ ἀοοοάυηΐ ΔΟΓΙΊΟΠ6Β Αὐδάθιηῖοὶ αυδίπογ. [υϑονδγαϊϑ, 1778. Α{ο. 

7. Το ινίηα Οσὶρῖη οὗ ῬΥΟΡΏΘΟΥ 1] υβίγαϊοα δηὰ ἀοίθηασά, ᾿ῃ ἃ Οὐ Γ86 
οὗ ΕἸἰσμῦ βοσιλοηβ ργθϑομοα Ὀοίοσο ὕπ6 [ΠῚ ΟΥΒΥ οἵ Οχίογα, δ πὸ 1,δοΐυτα 
Τουπάοα Ὀγ {πΠ6 ον. Φοδη Βαιρίοη, Μ.Α. Βγ δοῦρε ΒΟΉ ΡΒ, [).}.} 
Οχίοσγα, 1800. 8νο. 

8..ΑᾺ αν ἴο ἴδπο Ιδηρυδρθο οὗ ῬΓΟΡΈΘΟΥ, τι Βοδγθηοοβ ο Τοχίβ οὗ [Π6 
ΟἹ «πᾶ Νὸνν Τ᾽ αδίδιηθηίβ. ΒυῪ 186 Βδν. Υ Π1Δπ ΦΌΝΕΒ, Μ. Α. ΤΙ Ὑοὶ. ΧΙ. 
οὗ μ!8 Τθο]ορίοαὶ, ῬΒΣ]ΟϑΟρΡ 68], ἀπα ΜΊΒοΟΙ]ηθουβ ΥΥ οὐ 8. 

9. Το ΕἸΠΗΠπρ οὗ [π6 δοτιρίυτοβ. ΒΥ Βοβογ ΕἸ ΜιΝα. Ἰοπάοη, 1726. 
[0]1ο. 

10. Τββογ δ] 0η8 οἡ ἴΠ6 ῬΙΌΟΡΠΘΟΙ68 ΒΟ ἢ μάνα Ὀ6Θῃ ΤΟΊ ΓΚΘΌΪΥ ]6]164, 
Δη4 αἵ {π15 ΤΊη6 ἅτ Ὁ]8]]1ηρ᾽ ἴῃ τΠ6 οὐ]. Βγ Τποιῖαβ ΝΈΨΤΟΝ, Ὁ. Ὁ. 
ΒΊβδορ οὗ Βεϊβίοὶ. Ἰνοπμάοη, 1759 ογ 1766, 8 νο]8. ϑνο. αγίοιβ βιιρβδοαιθηΐ 
Θα  ἸΟΏΒ ἴῃ 2 νο]8. ϑὅνο. δηὰ 121ηο. ; 4180 ἴῃ ὁΠ6 νοϊυπη6, ὅνο. 

11, ΗἸΒΟΟΣΥ [6 Ιη ογργοῖο οὗ ῬΥΌρΡἤθου. ΒΥ ἴμ6 ἔβν. Ηθηγυ ΚΕΤΊ, 
Β.Ὁ. Οχίογάα, 1799, 8 νοἱβ. 121ηο. δῃὰ νδγγίουβϑ βυ ρβϑαπθηΐ 61 ]10}8 1η 2 νο]5. 
800. ' 

12. Α Κογ ἴο {μ6 Ῥτγορβοῖββ: οσ, ἃ Οθῃοῖϑα )1ον οὗἉ {π6 ῬΓΘαΙΟΙΟΠΒ “0ῃ- 
ἰαϊηοά ἴῃ {86 ΟἹά δαπὰ Νὸν Τοβίαμμθηίβ. ΒῪ {π6 αν. ἸλαυἹα ΒΊΜΡΒΟΝ, Μ.Α. 
ΜδοΟ]65Η6]α, 1795 ; ἀηα πυτϊηθγοῦϑ βυ βοαποηῦ 61 []0}8. 

Α νβϑ]υδἷο οοτηροπάϊιπι οὗ τῃ6 Δι] β] πγοηὶ οὗὨ ρσορἤῆθου, νψόγῃυ ἴΠ6 αἰζοπίίοη οὗ βίυἀοηίς 
ὙΠΟ ΤΑΔΥῪ ποῖ ὕ6 4016 [0 ὈΓΟΘΌΓΘ ἰΔΓΡῸΣ ΟΥ ΠΊΟΓΕ δχρθηβῖνα οΟυ ΚΒ ΟἹ [ἢ15 βι}76οΐ. 

18. 1,δοἴατοβ οὐ ϑδοσὶρίαγο Ῥγορίθου. ΒΥ ὙΠ] δαὶ Βοηρο ΟὐννΥ ΕΚ, 1). Ὁ. 
Τοπάοῃ, 1811. ὅνο. 

14. Α Μδηυαὶ οὗ ῬγοΟΡΉΘΟΥ ; οἵ, ἃ ὅμογὶ Οομπιραγαίίνα ) Ί1ονν οὗ ῬΤΟΡΆΘΟΙ68 
οοπίαϊ ρα ἴῃ {π6 ΗΟΙΥῪ Βογίρίυγοβ, ἀμ {π6 δνθηῖβ ὈΥ ὙΠ ΠΊΟΒ [ΠΘΥ 616 [Ὁ]- 
6116. [π τοι γα ἱπιτοάποθα βουσὶ ποὺ ΟὈΒΟυν δύϊομ8 οπ ΒΟ 6ΓᾺ] οὗ 
[Π6π|, πα ρΑγ  Ό] ΑΓ οα ἀπο] Ῥαββαρθβ ἴῃ 1βαΐδῃ δηα 8816], ΒΥ {Π6 
Εν. Ῥεῖοσς Εσβεητθ, ἃ.Μ. 1 οπάοῃ, 1818. 

1ὅ. Τα ἥεαογθὰ Οδ]θπάασ οἵ ῬΥΟΡΠΘΟΥ; ΟΥ̓, 8 Πββου δῦ οα οἢ 86 Ῥτο- 
ΡΠθοῖοβ, τ βίοἢ ἐγεαῦ οὗ {π6 σταπα Ῥοσὶοα οὗ βαυϑὴ ΤΊπιθ8, απ Θβϑρθοῖδ ΠΥ οὗ 
118 βοοοπά Μοϊοΐυ, οὐ {π6 Ἰαύζου {πγ66 ΤΊΠΊΘΒ δπα 8 μα]. ΒΥ δοῦρα δίβῃ]ου 
ΕΆΒΕΚ, Β.Ὁ. ]μοπάοη, 1880, 8. νο]ϑ5. 8νγνο. δεοοπᾶ οἀϊίοη, Τοηάοπ, 1844. 
ὃ νοΐβ. 1210. 
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ΤΗῖς ψουῖς ({Π6 Ἰοαγποὰ δυΐπου μδ5 δηπουπορ) 15 ἀοβιρηρα ἰο συ ρεγβοὰδ ϑῃείγοὶν ἃ ῥσο- 
νίους “ Πιβεοτίδ(ίοη οἱ ἴμΠ6 Ῥτγορἤθοίοθβ (Πδὶ πάνθ θθθη 1 6]}6ἅ, ἀτὸ πον δ] Β]]1ηρ, οΥ ψ1}} 
Βογοαῖου "6 1816 6, το] δεῖνο ἴο [π6 στοαῖ Ῥοσϊοα οὔ] 260 Ὑϑδυβ ; πε Ῥαραὶ δῃὰ Μομιδιιτηοάδη 
Αροβίβδοϊββ ; [186 Βεῖσῃ οὗ Απιϊοῆτιβε; δηὰ (ἢ. Βοβίοσαίοο οὗἩ ἔπε 768 ;" τ86 ΒΓ οἀϊίοη 
οὗ ὙΠ] ς ἢ ντ85 ΡῈ }15166 ἴῃ 18]4-18, ἱπ 8 νοὶβ. ὅνσο. ΕῸΥ δῇ δηλ  γβὶβ οὗ 16 ἢγεϊ δάἀϊτίοη οὗὨ 
(19 ποτὶς, θα (6 Βυὶ 15} Οὐιτῖς ἔοσ Αρτσὶ!, 1833, νο]. υἱΐ. ρῃ. 8928--- 945 ; δῃηά οὗ {Π6 δοοοπά 
οὐἀϊεῖοπ ἰπ τπ6 Οματοὶ οὗ ΕὨρσ] απ Ουδτίοτ]ν Εονΐον, νο]. χνὶ. ρρ. 148---16]. 

16. Ἐϊρμί Π1ββουί 08 οα ῬΤΌΡἤθου. Βγ [6 Βονυ. ἃ. 5. ΕἌΆΒεε, Μ. . 
Τομάοῃ, 1845. 2 νο]5. 8γο. 

Τηοβα Πἰϑβογίδιϊοηβ ἰγοαῦ οἢ ἴπὸ ῥρτοπηϊβοὰ ϑεοὰ οὔτπο  οτηδη, ἰπΠ6 Ῥγορβθου οἵ Νόβῃ, π6 
Βοορίγο δηά 1 αυγσῖνον οὗ Φυάδῃ, 1Π6 ϑδίαγ δὰ ϑοθρῖγε οὐ ΨδἼοοῦ, {πὸ Ἰοῃγ ἑατγγίηρ οὗ {π6 
ΟμΠάγθη οἵ [βγδε], (Π6 Πεβῖγο οἵ 4]} Νίϊοῃβ, [ῆ6 απίνογβαὶ Ἔχρθοϊδιϊίίοη οὔ ἃ ΜΡ Ῥείηοο, 
δὰ 1.6 ργοαϊοϊοα ἤπδ] ἐγιυταρὶι οὗ ΟὨ τ δι 5 ΟΒΌτοΙ. 

17. Ἐπνιάθηος οὗ [Π6 ΤΥ οὗ [86 ΟΠ γι ϑαῃ Βοἰρίοη, ἀογινοα ἔγομι [86 
Ἰύογαὶ ΕἾ] Β]τθπί οὗ ῬΓΟΡΉΘΟΥ ; ρΑγΓ Ου]ΑΥΪΥ 88 1] υϑίγαϊθα Ὀγ (86 Η! βίοτυ οὗ 
[86 96 ν)}785, ἀπά Ὀγ [88 )᾽Βοονου 68 οὗ τοοθηΐ Τγάγ ]]οβ. ΒΥ {μ6 Βδν. ΑἸ]οχ- 
ΔηῸΡ ΚΕΙΤΗ, ).}ὴ. ἸὙνθηΐγ-βίχί οαἀϊομ, οηϊαγροᾷ. Τα θυγρ, 1841]. 
12πιο. ΑἾβο ἃ μβαπάϑοσηβ δαϊτοη ἴῃ 8νο., ἀπ πυτηθγουβ Βα βοααθηΐ γορυϊηΐ8. 

ΤῊ ἀοθῖρτ οὗἉ [Π15 γϑϑίϊβα 15 (ο σίνα ἃ σθῃδγαὶ δηα οοηςἶβα βκοιοἢ οὗ 5βυοἢ οὗ [ῃ 6 ργορῃθοΐθβ 
83 Ὦδᾶνθ Ὀδδῃ ἀἰβιηςον ἔοτοιοἹ ἃ δηα οἰθαυὶν ἔ1{}}6ἀ, ἀμ δ8 του ΡῈ ἀφδοιηθὰ βυβοϊοπς ἴὸ 
1]Ππδίταίο ἴπ6 ἰτυ ἢ οὗἁὨ ΟΠ γιδιιδηϊγ. ΨΌΓΥ τϑηγ 11 πἔγαιοΠ5 ἃτα ἀογὶνοα ἔγοτῃ (ἢ ἀἸϑοουοῦῖθδ 
οὔ τεοθηΐ νογαζοῖξ δηὰ ἰγανθ! ]οσβ. ΤὮθ 5 ]θοίβ ἀϊβουκβοᾶ ἀγο, Ῥσορηθοὶθβ σοποογηϊῃρς 9651. 
ΟἸὨσῖβὲ δηὰ ἴῃς ΟΠ τ ϑδιδη ἢ ο]σίοη,---ἰῃο οβισγυςιίοη οὗὨ 6 τυ 58! 6 ΤῺ, --- 6 }6νγ8, --- [6 Ιδηὰ 
οὔ Ζυάεξεα δηὰ ἴπὸ οἰτουτη)δοθηὶ σοι ΠΕΓ168, --- ἀηα ρτοαϊοιομβ τοϊδιϊνο ἴο {1π6 Μεοθαοῃίδη, 
Τγγίδη, Εργριίδη, δπὰ Βοιπδη Επηρῖγοβ, ἴΠπ6 βυθνογβίοη οὗ ἴπ 9618} ϑίδϊο, δια. --- Ἰοηρ- 
ςοπεϊπμοα βρὶ για] ἰΥταΠὩΥ οὗ ἴῃ ράρδου, απὰ ἴπ6 ΤΌΣ ΚΙ θιρῖτο. ΤῊ θοδυ }}ν ρῥυϊηϊοὰ 
νοϊυτηα σΟΠίδ!ὩΒ ἃ ἰᾶΓρβα Τ1885 Οὗ γϑ] υ80]6 ᾿ηξογτηδίιοη, οοηδοπβοα ἰπῖο 8 σοτηραγαίϊν ον 5πι6]}} 
σοῦ ρ455, δηὰ αἵ ἃ τηοάοταῖα ργῖοθ. Ὑπὸ τ] ρ]1οα οἀἰου5, τ Ὠϊο ἢ ἢάνα ὕθοη γοαυϊσγοα τ ἱεῃϊπ 
ἃ ὙΟΤῪ ἔδυ ὙΘΆΓΒ, 5 ΠΟΙ ΘΏΓῪ δἰΐοοὶ ἴΠ6 ΠρῊ οϑιϊτηδιίοη ἴῃ Ψ ΒΟ Ὦγ. Καὶ Θἰ ΕΠ 5 Υ οσῖκ. 18 ἀο- 
δοσυθαϊνυ Πο]α. 

18. ΤῈ διρῃβ οὗ {86 ΤΊπηθ5, 88 ἀδποίθα ὈΥ {π6 ΕἸ]Η]πηθηΐ οὗ Η!βίογί δ] 
Ῥγράαϊοζοηβ, ἰγαοθα ἄονῃ ἴγοιῃ ἴπΠ6 ΒΑΡΥ]ΟΏ8} Οδρθνιν ἴο {Π6 ργδϑβϑθηΐ 
Τίπιθ. ΒΥ ΑἸἰοχᾶπαθν ΚΕΙΤΗ, 1). Ὁ. ἘΙΩὈυΓρΉ, 1882. 2 νο]β. 12π|0., πᾶ 
γνδ Ιου 8 βυ βοααθηΐ ΘΠ 10Ώ8. 

Τῆς Ῥογθοῃβ οὗἩ ργτορθθου 1ΠΠυβίγαϊοα ἴπ 1118 σψοῦῖκ το, Ὠδηὶοὶ 5 ]βίοπς οὗἨ ἰΠ6 στϑδὶ 
1τππᾶρο8 δπὰ οὔ {π6 Εουγ Βοδϑίβ, ἱπιογρτοίορα Κιἰηρσάοτηβ, πὰ οὗ {6 δι δπὰ Ηδ- σΟοδί, δπὰ 
115 1᾿ἰἴοταὶ Ῥσοόορθθον οὗ 1π6 [πϊηρ8 ποῖϊδα ἴῃ {π6 ϑοτιρίυτο οὗ Ττγυῖμ. ΤὭοβα ἀγὸ ἕο] οσθὰ Ὁγ 
ΔῊ ΟΥ̓͂ΣΙ Π4] οχροσβιτίοῃ οὗὨἨὨ 6 Ῥτορῇοοῖοβ οοῃίδιηθὰ ἴῃ {πΠ6 Αροσαϊγρβθθ. ἴῃ τηϑηΥ ρεγίβ οὗ 
ἢ ψοτκ, τ. Καῖ μ88 τ ἢ στοαὶ [Ὁ] Ἰεἰτγ ἀρρ] θα ἐπα Ὠἰβέουυ οὗ 116 ᾿Ἰπβαοὶ ΟἸθθοη ἴο ἰμς 
ἔ]Β] πηθηῖ οὗἨ ρσορῆθου. “Αταοηρ ἴμ6 ἐἀχρουπάοτβ οὗὨ ρσορἤθου, γχὸ ἀσ ἱποϊ πὰ ἴῸ δββὶῃ 
Μῖν. [Ὁ γχ.} Κατ ἃ σὴ ρἷδοθ. [1 15 ρουίθοι]Υ ἔγια [ἢδὲ 'π βογηβ οὗ δὶς νἱθννβ "76 8.6 ὉΠ80]6 
ἴο 30 αἷοηρς στ πἰτη, δπὰ αἰββοπί ἔγοτω βότηθ οὐ ἢΐ8 οοποϊ υξίΐοηβ. Βαΐ 1 15 γεϊγοβῃϊηρσ ἴὸ 
τηθοῖ 1 4 νσίΐοσ, γῆο ἰτοδίβ βιιοἢ ἃ βιιδ᾽θοξ ἴῃ ἃ σδυίὶοιβ δπα σονοσθηΐ δῆηοσ. ΤΏοτο ἰ5 
ΠΟ Ρῥγοβϑυτηρίυοιβ διζοιηρίπρ ἴο Ροποίταϊο ἰηΐο τῖδίὶ ἰ5 πάθη, πο σαϑῖ δηςϊοἰραίοη οἵ 
Γαΐυτα ἰδίοσυ, πὸ δυζοσδηϊς αϑϑαπρίίοη οὗ ἴῃ6 ῥτορἤθιῖο σμαγδοῖοσ, πὰ πο ἱπιρίουβ ἀο6- 
ἡπηοσϊαϊοη οὗὨ νοηρόδησθ οἡ ἴπο86 ψγῆο δοαυΐοβοο μοὶ ἴῃ ἢΪ5 νον 8, ΟΥὁ θην ἢὨῖ5 ἀἰνίη πη ]5βίοη. 
Ἠς σγιῖοβ δΥΟΌΥ ὙΠΟΤΘ ἴῃ (6 ὙΟΓῪ Ἀοϑῖ βΒρὶτῖϊ, δὰ 1 Πα ἄοθβ ποῖ δἰ γδὺβ δοητηδηά οὐσ 
σοην  οἸ]0}8, ἢ6 ὈΠΙΌΥΓΩΪΥ ΒΘΟΌΓΟΒ ΟΌΓ Γοβρθοῖ," (Εἀϊηρυτρὴ ΟΠ για ΤηΞἰγιυσίοτ, δορί. 1882. 
Ρ. 638.) 

19. Τὴ ϑ'εβθπιθ δηὰ Οοιωριθίϊοη οὗ Ῥγορἤθου, τ ϑγοῖη 115 Ὠρδῖρη δηά 
586, ἰοσοῦμου 10} 1185 βθηβ6 δηα Αρρ]οδύοη 845 [Π6 στδηάᾶ ἐππάαχμηδηίαὶ 
Ῥτοοῦ οὗὨ 16]! σΊοη, ΒρΘΟΙ ΠΥ δαδρίοα ἰοὸ 411 Ῥουϊοάβ οὗ 1μ6 Ὑοσ]α, δπᾶ 41] 
ϑίασοϑ οὗ [π6 ΟΠ χΟΪ,, ἃΓ6 σΟΠΒΙ ἀοΓρα δη4 Ἔχρ]αὶποά; ἰοροίμοῦ τυ ἢ 8ὴ ᾿παυΐτΥ 
Ἰηΐο {Π6 ΒιηθΚιπμδῃ πα ΟΠ ΟγΌ Ι ἴῃ ἴΠπ6 ΗΟΪγ οὗ Ηο]168, δηὰ [ῃ6 Ὑ᾽ Ἰδίοῃβ οὗ 
186 Ῥτγορμοίβ. ΒΥ ἴθ ον. Ζοϊιη  ὰτευ, ἢ. Ὁ. ἸΤμοπάοῃ, 1880. ὅνο. 

20. ΕἸοιηοηῖ8 οὗ Ῥτγορβθῦϊοαὶ Τηἰογρσοίδίίοηυ. ΒΥ 2. ὙὟ. ΒΕΟΟΚΒ, ΔΜ. Α. 
Τιοηάοῃ, 1887. 12 1η0. 

21. Α Ῥτγδοῖιοαὶ (ἀαϊάθ ἰο {μ6 ῬΓΟρΡΠΘΟ168, ψ 10} σοΐδγθησο ἴο πον Τηΐοῦ- 
ΡΓγοίαθοη δπᾶ ΕἸ]Π]πηθηῦ, ἀπά ἴο ρουβοπαὶ Εὰϊἤοαοη. ΒΥ (μ6 ἔν. Εάιναγά 
ΒΙΟΚΕΒΒΤΕΤΗ. Ιοπάοη, 1887. 121|0. 
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22. Ῥεΐποίρ!68 οὗ ἱπίογργοιίπα 16 Ῥτορμβοῖββ Ὀγίῆγ ἱΠαβιγαῖθα ΠΕ 
"ΠῚ ΡΥ ἨθΏΓΥ ΦΘΌΝΕΒ. Απάονογ [Μαββδομυββοί5)] δά Νὸν Ὑοσκ. 

. ἸΖτηο. 

28. ΤΠ6 ὙΘΒΟΙΠΟΩΥ οὗἉ Ἡ]βίουυ ἴο {μ6 Τϊνίηθ Τπϑριγαϊίοη οὔ [86 Ηοΐγ 
ΘΟΓΙΡίΓΕΒ᾽:: ΟΥ ἃ Οοιηραγίϑοη Ὀαΐνγθοῃ {π6 ῬΤΟΡΏΘΟΙΟΒ δηὰᾶ {πεῖν ΕἸ] βταοηΐ ἴῃ 
ἔνοϊνο 1,θοΐαγο8. ΒΥ {π6 ον. ΥΥ. “. Βύυτσεα, Μ.Α. Ἰμομάοηῃ, 1888. 121ηο. 

24. 1,ε8 (δγδοίδυθβ ἀμ Νίοββία νέγιβέβ οὴ “έβυβ ἀθ Ναζαγσείῃ. [ΓΡὰγ Μ. 
ΟἸΈΜΕΝΟΕ.] Βοῦρῃ, 1776. 2 ἰοπηθ5 8γο. 

“Τῇ δυῖΐμος ἀοίοσιαΐμοβ ἔμπα οἰ αγαοίογβεῖς8] τηασκβ οὐὗἩ ἴἰῃ6 Μοββιδἢ τῖτἢ ῥτοοίβίοη δπὰ 
ΒΟΟΘΌΓΔΟΥ; Ῥοϊη(β οἷν ἴῃ σοῃβοα θη. 6 οὗὨἨ {Π656 ομαγδοίοτβ (ἢ! σἢ ἀγὸ ἀσγαινῃ ἥγοτη {16 οἰδαγοεῖ 
Ῥτϑάϊοιοη8) 1Π8 Ῥσόρἤοςοῖεβ ἰῃδέ, ἰαίζοη ἴῃ ἃ Ἰ1ἴογ4] 56 πβ6, τοραγὰ ἴῃ6 Μεββίδῃ ; δηᾶ, ὈΚ 8 
οομηρδγίβοῃ οἵ {π686 ργορῃθοΐοβ τ ἢ ἴΠ ὀνθηΐς, βοῖ5 {πὸ ἀϊνίπε πιϊδϑίοη οἵ (Ἰτὶδε ἴπ ἴΠ6 τηοβὲ 
βέγ Κιηρσ ᾿ἰρῃῖ. ὙΏοΓα ἰ5 ἃ στοαὶ ἀθαὶ οὗ σοοά ογυαϊτοη δὰ βουπά ἡάσπιοπι ἴῃ 115 ψοσκ, 
(Μομείλὶγ Βονίον, Ο. 8. νοἱ]. ἵνὶ. ρΡ. 218.} το ᾿ς πονν ὈΟΓῈ βοῦτοα δηὰ ἄθαγ. 

25. Ῥτορβέόϊξιεβ σοποογηδηῖΐ έβϑυβ Ὁ γιϑέ οἱ 1 ρ]186, ἔραγβββ ἀ8ῃ8 168 1ντϑϑ 
ϑδὶπῦθ, ανος 468 ΕἸΧΡ]ΠοΑ Ιοη8 εἰ Νοίθβ. [Ῥὰγ Ῥίογγθ ὅδθδῃ Ασιβη. Ῥασίϑ, 
1819. 8ὅνο. 

Α σομποῖξα δηὰ νδὶ υδῦΐθ ᾿1ε{16 τοδηυδὶ οὗ βδεσίρίυγε Ῥσυορῃροῖεβ τοϊατῖνα τὸ 9655 (Ἠτὶεί. 

26. Τ)ιββογίαυϊοηβ 80} 168 Ῥγορμέί(ϊ 685, ρὰγ Ὁέβαν σα ]Π]αυτηο ἄς ἴὰ ΤΌ ΖΕΕΝΕ, 
Δησίθη Ενύηαθ ἀθ Ἰᾶηρστοβ. Νοῦνο]]α ὁἀϊοη, τανιθ οὐ οογγὶσύθ. Ῥαγὶβ 
1825. 2 ἴοπηθ5, 1 2110. 

Ἐαγδινγίοηϊαη, 7,δοίμγεα οὐ Ῥγορῆοον. 

᾿ οἶ ΓΠ6Β6 Τ,δοἴ ΓΕΒ 6 Γ οαμάοα ὃν Ὦγ, ὙΜ1]]ατὰ Ὑ ἀγθαγίοη, ΒΊ5]1.ῸΡ οὗ 
ΑἸοιυοοβίογ, (βοὴ σουγ86 σοΠβιϑθηρ οἵ ἱνγοῖνο ΘΟΥΠΊΟη8, ἴο 6 ῬγοβοΠοα ἰπ 
ἼλποοΙπΒ ἸΏ ΟἢΔρ6],) ἴῸΓ 1π6 ρυγροβα οὗ ρτονίπρ “ 186 ἐστ ἢ οὗ Εδνοϑαϊοα 
ἘοΙσίοη ἔπ ρΈΠΟΓΙΑΙ, δηά οὗ {π6 ΟἸ τ βεδη ἴῃ ραγιοαΐαν, ἤγοηι ἐλ σοπιρίοζϊοτι 
ΟΥ̓ ἐδο γορλεοῖος 4 ἐλο Οἰά απὰ ει Τεδέαπιομί, νοΐ το]αΐα ἴὸ {116 
ΟἸ γτβϑιίδη Ὃμυτοι, ΔΠ4 ΘΒΡΘΟΣΙΥ ἴο {Π6 δροβίδου οὗ Ῥᾶραὶ Βοιηθ.) ΤΠ6 
[0] οννηρ ρογάοηϑ οὗἁ [π686 [ΘΟ Γ68 ΤῈ 811 ὑβαῦ βανα Ὀθοη ρυ]1586α. 

Βοϑί4δβ 1] υβέγαϊηρ [Π6 οομιρ]οίΐοη οὗὨ {16 Ῥγορἤθοῖθϑ, ἴπ ΘΟΠΙ ΓΙΑ Υ͂ τ ἢ 
1116 ἔουη ἀ6 18 ἀθβῖρῃ, τηοβὲ οὐ [86 ᾿δοίΓΟΥΒ αν ἰγοαίθα, ἰῃ ἃ ρ,Θδίου ΟΣ 1688 
ἄσστοο, ὑροη ἴΠ6 ϑυταθο] 108] ̓ δηρσαδαρα οὗ δογιρίυγα ῬΥΟΡΏΘΟΥ. 

1. Απ Τηϊγτοδυοίϊοη ἴο 6 διυάγ οὔΒ6 Ῥγορμϑοῖθϑ σοποοσηῖηρ {μα ΟΠ γι ϑδη 
ΟΒύτοΙ, ἀπά ἴῃ ραγ συ] Γ σοποογπίησ (μ6 ΟΒΌΤΟΝ οὗ Ῥαραὶ Βοιμθ. ΒῪ 1] ματα 
Ησπν, Ὁ. Ὁ. [αἴτογσαγάβ ΒΙΒΠΟΡ οὗἉ ΥΥ ογεδββίθσ.) Τπάοη, 1772. 8νο. 

ΤῊϊ5 οἰοραπῖῖν τυ γι τἴοη δηά Ἰοασηθά νοϊυπλο [188 Ἰοης θοθη Κηον ἀπ ἀν δρρτοοϊδίοα 
ΒΥ {π6 ρυθ]ῖς. ὙὍμα βυθ]οος οὐὁἨ ῬιόρἤθθοΥ 15 ποτα οροηρὰ ἴπ πο πιοβϑὲ τηδϑβίογΥ δηᾶ ᾿η- 
Βιτυσῦνα ΤΩΔΠΠΟΥ ὈὉγ Βίδορ Ηυτά ; ψῆο “ ἀϊδβουεοά, ἰῃ (ἢ6 ἢτβε ρ]δςθ, [π6 ἔσιιο 1Ἰάθδ οἵ ὑσο- 
Ρῆθου, δηὰ [πὸ σϑῆθγαὶ διρυτηθηΐς ἀοσάυοϊὶϊθ᾽α ἔγογα ἴἃ ἢ ἴποη βρθοϊβοα βοῖηθ ὑγορῇθοϊοβ οὗ 
ῬΓΙΠΊΑΓΥ πηροτίδηςο, δηα πλοτγὸ ρας τ! ἴΠο56. τ ΏἹΟἢ τοϊαῖα ἴο Πα τίβο οὗ Απε ἢ τιθέ, [Ι͂ῃ 
τοϊδίϊομ ἴο 115 βυδ᾽οοῖ, 6 οοπηθδίθα τῆς ῥγοϊπαῖοοβ τηοβὲ σϑη ον οπιογίδι πὰ ἀραϊηβί (ἢ 
ἀοοίτίηο ; μα οοπδιἀογοά δηὰ ἐχρ]αϊηοα ἴῃ ργορδμοῖϊο βέγ]6; δηὰ δεν οροηϊης [6 δίγ]6 δηὰ 
τηθίΠοά οὗἁὨ ἴΠ6 Αροσδίγρβο, δηά {πὸ ρτορμοῖῖς οῃαγαςίουβ οἵ Αῃλο τῖβῖ, μ6 σοποϊυαἀρα Ὀγ 
Ῥοϊηξίηρς οὐ ἀϊδιϊοΥ 1η6 568 οὗὨἨὨ [6 ὙγΠο]6. ᾿παιῖγυ." (γι 58. Οτιῖς, Ο. 8. νοὶ]. χχυἹ]. 
ΡΡ. 652, 653.) 

2, Τνοῖνο Βουλοηϑ οὐ {Π|| ῬΤΟΡΠΘοΙ65 σοησογηΐησ {π6 ΟΠ ΡΙβδη ΟΠ ΓΟ ; 
δηά, ἰῃ ραγιϊου αν, σοποογηλησ ἴ[Π6 ΟἸατοῖ οὗ Ῥαραὶ Ιοπιθ. ΒΥ διαὶ 
Ηλτμμεάχ, Ὁ. Ὁ. [αὔοσναγάβ ΒΊΒμορ οὗ ΟἸουςοβίοσ.] Ἰμοπάοη, 1776. ϑνο. 

«Βίβῃορ ἨΔ] χ ρμαϊὰ ἢ 8 Ὀυὶ πα τΥ διζοπίοη ἴο ἴῃς Ῥτορμροῖος οὐ Τπηϊοὶ, ἀπά ποχὶ ἰὸ 
{Πποβ6 οὔ ϑαϊης Ῥαὺ] σοποοτηΐηρ ἴπ 6 τππδῃ οὗ βίη ; απὰ ἢδ σοποϊιάραὰ ᾿γ 654} 5 1πρ’ ἴΠ6 ολποη 
δι δυιπογιγ οὗ τμ6 Δροσαίγρϑο, απὰ Ὦγ ρίνίπρ ἃ οἷοατ απὰ αἷς υἱὸν οὐἉ ἰἴ5 νἱκείοῃβ, Ηἰ5 
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ἔνο σοποϊυάϊηνσ ἀἰδοοῦγβος σοηξαϊη ἃ ἢ ἰβίοτυ οὗ [6 οΘογγυρίοηβ οἵ ῬΟΡΟΓΥ, δηά ἃ ἰυβὲ δμὰ 
Ἰατηΐϊηουβ νἱπάϊοαιίοη οὗἨ ἴ[86 Ιλείογιμαίίοη." (Βηιίδη Οτιεῖς, Ὁ, 85. νοὶ]. χχνἱ. ῥ. 653.) 

8. Ἰνοῖνο ΠΙΒοοΌΓ865. οὐ ἴΠ6 ῬΓΟΡΉΘΟΙΘ8, Θοποογηίὶηρ ὑπ6 τὶ ἘΒΙΔΌΠ15}- 
τηϑηῦ δηᾶ βιυρβοαυθηΐς Ηἰβίοσυ οὗ ΟΝ γιβϑδηϊγυ. ΒΥ 1οῖΒ ΒΑΘΟΥ, [.1,.Ὁ. 
[αἰοσνσασαβ ΒΊβ]1ῸΡ οὗ Νογνο}.17 Τοπάοῃ, 1780. 8νο. 

“ Βιβῃορ Βαροῖ οροπρὰ 8 1,θοΐυγοβ ὈΥ̓͂ ΡΓΟΙ ἸΤΩΪΠΔΣΥ ΟὔϑοΥνδίο)8 οα ἴὴ6 Ὡδίυσο δὰ να] 
ΟΥ̓ (Π6 ονϊάοηςς ἀγα ἤτοι ργορμιοοὶθβ ; ἱπο] αἀϊηρ βοτὰο ροϊπιθα σοιγατῖβ οα 1ογὰ Μοηροάάο 
δηὰ Με. Οἰῦροη. Τα βυδ)οςῖα οὗ 15 βιιυβοαυθης ἀϊδοουγβο8 σσογο, ἔπ 6 Ῥτοιχβα οὗ ἃ βεσοῃὰ 
αἰσροηϑδέου πάθον (6 ἤτοι ; [Π6 ῬτότΟβϑινο ἡδίυτο οὗ (μ6 Κίπρσάοτα οὗ Οοά; ἴδ ἀϊδεϊποῖνο 
οδαγδοίον οὔ [πὸ Νβββϑιδῃ, δηὰ ἴῃ παίιγο οὗ ἢΐβ Κίμράοτα ; {π6 {ἰπη6 ᾿Ἰταϊοἀ Ὁγ ἔμπα ῥγορῃοίβ, 
δηὰ {86 ῥὑτοοίβ οὔ 5 δ] Δ] πλοπὶ ; (δ6 σοπίοτην οὗ [Π6 11 οὗἩ ΟΠ σιϑῖ δπὰ οὗ "5 Κηράοτηῃ ἴο 
μα Ὀτϑαϊοι 8; ἴΠ6, Ργορἢῃθοῖαβ σοποοσπίηρ τῃ6 Ἰατῖοῦ {ἰπ|65; δῃαὰ 1ῃ6 σϑῆογαὶ γοοδριἐυ]δίίοη 
οὔτΠ6 ψδο]ς 5υδ͵οςι." (Βυιῖϑἢῃ ΟΥῖς, γο]. χχνῖϊ. ἢ. 6583.) 

ο 4, Ὀἰβοουγϑοβ οἡ ῬΓΟΡΒΘου. ΒῪ Εδβϑὺ ΑΡΤΗΟΒΡ, ἢ. Ὁ. Τομάοῃ, 1786. 
2 ν0}8. ϑνο. 

“« Ὧν. Αρίδονρ θοβδὴ ὉΥ σίνιηρς ἴῃς Ὠἰεξίοτν οὗ ΡῬγορῆθογυ. Ηδ ἴποπ οϑγοδι!γ Ἰαϊά ἀονπ 
ἴμ6 σϑῃοηϑ Οὔ ογρτοι βοὴ : δον τ ἢ] οἢ Πα ργοοοθοαρα ἴο {πΠ6 ργορμοοῖΐοβ τοϊδιϊηρσ το (6 Ὀἰγί, 
τίτγοθ, 8δηα 1ῃοοϊορὶςαὶ οπασγδαοῖοσ οὗ (Π6 Μοββιαῃ. ὉΤῇῆδ ῥτορῃοθοῖοβ οὐὗἁ ἴῃς ἀοβίῃ οὐ (Ἡγιβί ἃγθ 
ποχὲ ἀϊδιϊηςογ παηα] δα, δπὰ ἔποβα συ] ἢ τοϊδία το 8 ϑαγι]Ὺ Κιηράοτη. ΕἼΠ4]]γ, μα ἴγϑοθϑ 
186 οδατδοῖοιβ οὐ ΑπΕστιβῖ, ρσῖνοβ ἃ νἱοῖν οὗ {Π6 τηγβὲὶς ΤΎΓΟ, δηὰ σοποϊιιὰθβ ὈῪ ἐπα ῥτο- 
ῬὨδοῖοβ ἡ ἢϊσἢ Π6 ΘΟΠΒΙΔ6ΓΒ 85 δηποιιησίηρ [6 Εἰ δἰοστηδίίΐἼοη. Ὑπουρῇ βοπιο οὗ (18 Δα ΠΟΥ 8 
ΔΡΡ᾿ἰσδτίοη 5 τν}}ἢ ἴο πιοβὲ γθδάθυϑ ρρθδᾶσ Πάσβῆ, δπὰ βοῖηθ 4 6βΕ]ΟΏ 80 ]6, γοῖ ἢἰθ θΟΟΪ5 αἸ5Ρ]ΑΥ͂ 
Δ τοροῖμοσ τὰς Κηον]εᾶρσο οὔ {π6 5υθ]οςῖ, τους ἢ ̓οαγηϊηρ, Δ ἃ ΠΟ 5118}} 5Βῆατγα οὔ ἰῃ θην." 
(Βειβ Οτίεῖς, Ο. δ. νοὶ], χχνὶ. Ρ. 658.) 

ὅ. Α Οὐοπῃροίεα δηα ΟΒσοποϊορῖολὶ ὙΊονν οὗἩ {πὸ ῬΓΟΡΉΘΟΙ68 το πρ ἴο 
{πΠ6 Ο για Ομυγοῦ. ΒΥ Βοδογὶ ΝΆΒΕΒ, Α. Δ. Ατομάθδοοη οὗ ϑιαξογά. 
Τιοπάοῃ, 1805. ϑ8νο. 

ΤΏ οθα 1,οοΐυγοβ ἀσο αἰνιἀρὰ ἰπΐο ἵἔτο ρατγίβ, υἱζ. 1, Τῆς Ῥσγορἤοοῖος νης τοϊδῖο ἴο οὐῦ 
δανίουῦ 88 (26 ΑἸΓΠΟΥ δηᾶ ρογρεῖι αὶ Ἡρδά οὗ (μ6 (με κβείδη Οπυτοῖ ; δηὰ 1. ΤΏοκο νῃϊ ἢ 
[ογοῖθὶ! {π6 δία οἵ ἢ]58 ἀϊβοῖρ]εβ, υμοῖπον δάνθσβο οὐ Ῥτόβροζοιιβ, ἔγουι ἔπ {ἴπι6 οὔ ἢἷ8 ἀορατ- 
ἕυτο ἔγοια ἴμοῖα (0 πὲ οὗἁὨ ἢὶ5 1αϑὲ τηοϑὲ βοϊοσηη δάνθηϊ. 

6. Ὑνεῖνο 1,δούυτοβ ὁπ ἴμ6 βυδ)θοῦ οὐὗὨἩ [π6 ῬτΤοΟρμθοῖθβ τϑἰαεπρ' ἴο {88 
Ομ γιϑύδη Ομυγοῦ. ΒΥ Ἐήπαγὰ ῬΈΆΚβοΝν, ἢ. Ὁ. 1ωπάοῃ, 181]. 8νο. 
ΤῊ ἀοδίρη οὗ ῬγορΒοοΥ,---ῖῃο Ῥτόρτοβα οὐ Οἢ τ β Εἰ δΏἸΥ 65 ρτεάϊοϊοὰ ἴῃ πΠ6 ϑουρίιγοβ,--- 

ἴδε 5ἰαῖο οὔ τ1π6 (γι βιϊαη ΟΠ σοἢ δ5 βυρροβοά ἰο ὃ6 Ρτοαιοιρα 1η ἐπα δροβίο]ϊο θρ 831165,--ἴ 116 
σοτγιρτίοιβ οὗ {πὸ Ομ τιβείδη ἔβ!ἢ 89 ρτοάϊοιοα ὈΥ Πϑδηΐοὶ, δπὰ {πε νατγίουβ ἴοσγίιιηθς οὗὨ [ἢ 6 
ΟὨτιβιίδη Ομυτγοῖ, ἔτγομπη ἢ ἢγξὲ ἐουπάδιϊοῃ ἴο ἐῆα οπά οὗ ἔδπο ννοτ], 85 ἸΌσοίοϊ ἃ ἴῃ τῆ 6 
ΑΡΟΟΔΙΎρ86,---ἄγο [η6 5υδ᾽θοοῖς ἀἰβουββοά ἴῃ ἔποβο Ἰθοῖισοβ: ἃ σορίοιιβ 8η 4] γ 515 οὔ ψ ΠΟ ἢ 15 
εἰνθη ἴῃ (π6 Β τι 8} Οτιῖς, Ο. 85, νοΐ]. χ]. ρρ. 938---248. 467.----470. 

7. Ἵν οἶνο 1,δοΐυγοϑ οἡ {πῸ ῬΓΟΡΠΘΟΙΘΒ τοίην ἴο {1|ὸ ΟΠ γΊϑυϊδη ΟΠ ΓΟἢ, 
Δα ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ 0 {π6 Αροβίδϑβυ οὗ Ῥδρδὶ οῃηιθ. Βγ ῬὮΠῈΡ Ατάνοον, Β.}. 
Ἰμοπάοῃ, 1815. 2 γο]5. ϑὅνο. 

ΤΠθ ἢγβὶ εἰχ οὗ ἴπο686 1, 6οΐυτοβ ἀΐβειι55 [6 ῥτοαϊοίϊοη5 σγοϊαἰιῖνο ἴο 96815 ΟἸγιβέ ; δηά {πὸ 
τουλδί πίη [,δοίυτοβ ἀτὸ ἀσνοϊθά ἴο δπ ὀχροβι(ϊοῃ οὗ ἔη6 Δροσδίγρϑο, ραγίϊςυ]αῦὶν 1 τοίοτ- 
Θῃς66 ἴο ἴΠ6 δροβίδβυ οἵ (6 οι δ ΟΠ υτοῆ. 8066 δὴ 8δῃ6] γ85 οὗ {οτὰ ἰη ἴῃ6 ΒΥ ΠΊΘἢ Οτὶεὶς, 
Ν. 5. νο]. ἰχ. ρρ. 45---65. 

8. ΠΒοοῦΓΒ685. οἡ ῬΙΌΡΠΉΘΟΥ, ᾿ῃ ]1Ο ἢ ΔΓΘ ΘΟΠΒΙἀΟΓοά 118 Βίγασίαγο, [786, 
δηα ΤΗΒΡΊ ΓΟ: Ὀοῖηρ ὑΠ6 δυβδίθδπος οὗ Ὑνοῖνα βϑστηοηβ ρῥγοδο θᾶ ὮΥ͂ 
““ὁ8η ΠΑγυΊ8ΟΝ, Β. ἢ. ]οπάοῃ, 1824. 8νο. 

ΤΏ ἤγβί οὗ [μ656 Π᾿βοοῦΓβαβ 15 οιηρ]ονοά ἴῃ ἐγοδξπρ οὗ ἴη6 Ομτίβεϊδη Ενιάθησοβ 'π σΌΠΕΓΑΪ, 
Δα ἴΠ6 σοηποχίοη οὗ ῬΓΟΡΠΘΟΥ τ ἢ {πὰ τοβί ; δηά {ἢ βοοοπά, ἱπ σοπβἰἀογίηρ ἔπε σοηίοηίβ 
οἵ τῆς ῥγορδοιίς νοϊα πιο 65 αἰδεϊηρυ ϊθῃοα ἔγομι 115 ρτραϊοϊοηβ. Τῇο ἔουγ ποχὶ ἀΐβουβ5 1Π 6 
βίγασίατα οὗὨ ΡΓΟΡΏΘΟΥ δπά Π6 σδυδε οὗ 115 ἀἰβροηξαίίοη: δηὰ ἴῃ ἴπο βἰχ ἰαϑῖ, 1ἴ5. ἱπβρι γαίίοη 
δηά αἰνίῃς ῥγαβοίθησθ ὅσο δχϑηϊϊποά, “716 βυδ͵οςϊ οὗ ἴπ6 ψουκ 15 οπὸ οὗὨ νϑῦῪ βΌΠΟΓΑΙ 
ἱπιρογίβπορ, δηά τὶ ἢ ψν}}} ὀχεία δὴ ἰπίογοϑδς τὶ Θν τῪ σοϑάοσ οὗ δουιρίυτο. Μοτζο 6β8ρ6- 
οἰΔΠ}Ὺ ταβὲ ναῖε διίδος ἴο Θυ γΥ ρατὶ οὔ {πὸ ᾿παυῖγυ, ἔγοτα [Π6 δάσαϊγδῦϊο ργϑοῖῖοαὶ το ἀθῃΟΥ͂ 
ὙΒΙΟΝ 15 ΘΥΟΣΥ ΠΟΙ σίνοη (0 ἰΐ ; 80 ἰδαῖ, ψ 116 ἴα δἰυάοης 15 οαγτὶοα ἔογινατά "γ ἴῃ ἰη- 
ἰεγοβί οὗ οι [108] γοϑοδγοῦ, δηὰ ἢἷ8 ππάἀογϑίαπαϊηρ οπ]ρομθα ὈΥ {π6 τι ἀ6 δηα οἶθαῦ νίοννβ 
οραηρά ἴο μἴπι, ἢἰ5 ριθιν τν}}} ποὶ [31] ἴο "Ὲ ᾿ψψαγπιϑά, [115 (211}} βίγηρσιπθηθα, απὰ ἢ18 Ὀεβὲ 
Δἤἴξδοιοη5 Ἔχ θα ἀπὰ ἱπιρτονοᾶ." (Βυϊεἰϑἢ Οτιῖς, Ν, 5. νο]. χχὶΐ ῥ. 389.) 
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9. Το ΟΒγοῃοοσίοαὶ Ῥγορἤθοίθθ, ἃ8 δοηϑυ αὐ ρ' ἃ σοπποοίβα βιγβίθῃ, ἴπ 
ὙΠ] (86 Ῥυϊποῖρα] ονθηΐβ οὗ {π6 Ὀινίηθ Ὀἱβρθηβαύϊομβ ἀγα ' ἀδίθσταϊηθα ὈΥῪ 
186 ΡὈγΘ 6186 γϑνἰδίοη οὗ {πεῖν ἀαίθβ. Τϑιιοπβίγαϊθα ἴῃ ἃ 3668 οὗ [οί ΓΟ. 
Βγ ΕΥοάογοκΚ Νοῖάν, 1.1.0. Ἰοηάοῃ, 1887. 8νο. 

“. Βεβίο5 ἴπ6 ῥγεοθάϊησ νδ] υδΐο 1,οοΐυτος, ἔΠ6 8υδ᾽οοὶ οὗἨ ῬΤΟΡΏΘΟΥ 18 ἀἰδοιισεθά δὲ 
ςομβι ἀογαῦ]α Ἰἰοπισει ἴῃ τῃ6 στοαὶ (οἸ]εοἴΐοη οὗἉ ἔμ Βογῇς 1,βοΐατοβ, ρα] 5 πο ἰπ 1799, ἰῃ 
3. ν0]9. [Ὁ]1ο. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΤΙ. 

ΦΕΎΥΙΒῊ ὙΕΙΤΕΕΒ ΑΝ ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΟΗΒ, ΑΝ 1ΓΘΤΒΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΞΚΝ 

ΒΟΝΙΡΤΌΒΕΒ ὈΕΒΕΙΥΕ. ΕῈΟΜ ΕὙΤΙΒΗ ΒΟΌΒΟΕΒ. 

δ 1. σΕΎΤΙΒΗ ὙΓΕΙΤΕΒΒ. 

1, ῬΕΙΠΟΝΙΒ {Ὑ02Σ1, απὸ τοροσσὶ ροϊζυδγαηΐ, οπληΐδ. Τοχίυτη οαἴὰ Μ58. 
σΟὨ 1; αὐυδηρ] υγῖτθα 6 οοἀ4. αίίϊοδησ Δίραϊοοο, οὐ Βο]οΐδηο, βουὶρίο- 
τ ρυ8 1ύθηη νϑίιϑι8, ΠΟΟΠΟΠ οδΐθπὶβ ατεθοὶβ ᾿ποα 118, δα)εοϊξ ; ἱπίογργοίδιῖο- 
ὨΘΙΏ4ι6 Θπιοπάδνυι; υηΐνογβα ΠΟ8 οἵ οὔβοσυδίϊοηῖθιβ 1] υβίγαν! ΤὨΟΙΔ8 
ΜΆΝΟΕΥ, ὅδ. ΤῸΡ. Οδποπίουβ ΠὨῈ ποτ θη815, [Ομ Ϊηὶ, 1742. 2 τοτῖ8 00] 1ο. 

ΤῊ 18 ἃ Π00]6 οαϊείοῃ, Θαυ8}}γ στρά 80 ]6 το {μ6 οατίοτ, ἐμ6 ἤσουν. Ὅτ. Νίδησου, δηὰ ἰοὸ ἐπ 
Ῥγίπίοσ, {πΠῸ οοἰορτγαιθα ὙΠ] ατὰ Βονγοσ. Ὦγ. Μ. στενιβοά {π6 σοσγὶίζα οὔ ῬΉ]]οΟ, ψ ῃϊς ἢ Π6 
ςοἸ]διοά τυῖ τ γίθοη τηδπιιβοτιρίβ, ἀηα οοττοοϊοα τὴ [ἴῃ νογβίοη οὗ ἔθη, ψ ῃϊοἢ Πα θθρθη 
ταδὰθ θγ δ᾽ σἰβιπομα Οεἰοπὶι5, Μοτο], ἀπὰ οἴμοσθβ ὙΠῸ αἰ ἤἴθγοπεὶ γα ϊβεβ ἀγα διταηροα ἴῃ 
8 τπηυοῖ Ὀεϊίοῦ οτάθγ ἐμδη [πᾶΐ ἢ ϊς ἢ ἀρρθαγβ 1 ρτθοθαϊηρ οἀϊτοης, δηὰ τϑην οὔβουγα δηὰ 
ἀπ ῆσους ρϑδθασοβ ἀγα Θχοο ΘΠ ΕΠῪ σοτγοοϊοα δηὰ 1] ιδιταϊοα, 

2. ῬΗΕΙΠΟΝῚΒ ΦΎΣΙ Οροῖᾶ ομμπῖα, ατθοὰ οἱ Το πὸ, δά δαἀϊοποιη ΤΉ. 
ΜδηΡΘΥ, ΟΟ]]αἰ18 αψυο Μ55. Ἑάοηάδ οὐταν Αὐρ. ΕὙΙάΘΓ, ῬΕΕΙΕΈΕΒΕ. 
8γο. 08. 1.---. Εχίδηρα, 1788ὅ----1792. . 

Τῆς τοχί οὗ Ὧτ. ΜδΏΘΟΥ 15 δἀορίθα ἴη {18 γα] 806 οὐϊεῖοι, το ἢ45 πουοὸσ Ὀόθῃ οοτη- 
Ρἰοῖοά, ἴῃ σοπβοάαυθποθ οὗ Π6 ἀφαίῃ οὗ {πὸ Ἰοαγηθα οαϊΐοτ, τνῖοβο οὐ  εἰσ8] στηαΐοσία]β ἔου 1Π 6 
β'χι ἢ δηαὰ σοποϊυάϊης; νοϊυτηθ ἀγα γοροτίθα ἴο ὃς 5111} ργοξοσυοά. ιβι οσ Ἴςο]]αίθαὰ ἢ γθα 
Βανατγῖδη τηδηυϑοτὶρίβ, απα χοϊδιηθα οὐἱγ κυςὶ οὗ Μδηρονβ μβοίεβ 85 οοηίδίη οἰ ἴποῦ βογθ πϑὺν 
Ἰηξοστηδίομ, ΟΥ δοῦλα διηθη βίοι οὗἉ (Π6 ἴοχὶ; ἴο ψ] ἢ μα δἀάἀφα οΟὔβογυδίϊουβ οὐἁὨ ἢΐ8 οσσῃ, 
ΘΠ οΗ͂γ βοιε της ([Β6 νατίουπ δος! 0}. 

38. ῬΗΠΠΟΝΙΒ συ ξι Οροότα οἴησαα, αστθοο. ἸΤαοχίυτηῃ δα ἤάδιλ ορίτηδταχι 
οἀϊοηαμι οαϊα 1 (ὐαγο ΒΒ Εγποϑίβ ΕἸΊΟΗΤΕΕ. [ρβίθ, 1828--20, 8 ἰομ β 
1 2110. 

Τα πιοβὲ οοτηρ]οῖο οἀϊίοη οὗ (Π6 σοσκ8 οὗ Ῥηΐϊΐο. [πὸ ρτοραγίης ἰδ ἴου 1η6 ῥγϑββ, (πὸ 
οάϊτον 0] οεα ἴῃ τοχί οὗ Ὦγ. Μδηρογβ οαϊτίοη (ΝΟ, 1.), σὲ ἢϊοἢ ἢ οο]]αἰοα ΡΟ τ᾿ Β 
οἀϊιοπ (Νο. 2.), δῃὰ δηοίμοτ, ρῥυϊηϊοά δὲ Ἰρασὶβ 'ἰη 3640. Το ἔπε ρῥγονϊουδὶν ρυ] δῃρα 
ἰτοδιΐβος οὗ Ῥη1]ο, Μ. Εἰςμίος [188 δαάθὰ ἴνο οἴμιοῦβ, υἱζ. 1. 22 “εδίο Οορλὶπὶ, διὰ 9. δε 
Ῥαγεηξίδως οοἰεπαΐδ, τυ ον σότο ἀϊδοονογοα ὃν ϑίρηον Μαὶ ἰῃ {π6 Μαεάϊοθδῃ 1 ἰρτασν δἱ 
ΕἸογθῆοο, δηὰ ρυ] δῃθα ἔον {πῸ ἔτβε ὄπα αἱ ΜιΪδη, ἴῃ 18]8, τ ἢ ἃ Τ,δεὶπ νογβοη δηὰ ποίθα, 
ΤΏ ἰαβέ νοϊαπηε οοπίδϊηβ οορίοιι8 ἱπάοχος οὗ τηδιζοτβ, δῃὰ οὗ {π6 ἰθχίβ οὗ δογίρίυγε ὀχρ]αἰποὰ 
ὃν ῬὨ1ο. 

3.5 υκφδθοποβ Ρμοπθ. 1. 06 Βοποθα8 οἱ Αποίονι(αἴα ΤΠ ΘοΙορίς ῬΕ1- 
Ἰοπῖβ. ΘιυϑΙ 018 ρσυῖπη Ῥαγουἶα ρτηδ. 11. 06 Λόγω ῬΒΙΟΠΙ5. Θυδϑιϊο 
αἰίοσα. ϑδογίρϑι Ο. α. 1.. ἀπόβϑμανν. 14ρ0815, 1829. 4ϊο. 

4. ῬΗΠΙΟΝΙΒ ΦΌΡΖΕΙ ΘΟΓΠΊΟΠΘΒ γο8 αοίσῃιυϑ 1η641{. 1, οἱ 11. ἀ6 Ῥτο- 
νἱἀδπίϊα, εὐ 1Π. ἀ6 Απίμιδ!θα8, Θχ Αστηθηδ Ὗ ουβίοπθ ἈΠΕ αυ ββί πᾶ Δ Ρ50 
οΥσΊη8}} ἰοχία τοῦ δὰ σοῦθυπι βίσ]οΐθ δχθασαΐδ, πὰς ΡΥΙΤλυτΩ 1η 1 ΔΕ ΠΌ ΤΩ 
Βα ΘΙ ΣΟΙ ἰγϑηβ᾽ αι ΡΟῚ 600. Βαρ(ἰϑέδιῃ ΑΌΗΕΕ. Υ θηθί 58. Τγρὶβ Οὐποθ 
Ῥ. Ῥ, Ατιμθπούύτῃ ἴῃ ἰπϑυϊὰ 5. [ΔΖατὶ. 1822. 4ζο. Αὐπιοηΐδη δηά [,δἴϊη. 
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ὅ. ῬΗΠΟΝΙΒ 9ΎῪ021 ῬΔΓΑ]Ιροσηθηα Αὐτηθηᾶ : [1Ὀγὶ νἹἱαο] σοὺ αυδίθοῦ 1ῃ 
(ὐοποβίη ; [101] ἀὰο ἴῃ Εχοάυμῃ : ὥΘΤΙΩΟ ὑπ ἀ6 ΘδΙϑοηΘ, ΔῈ ἀ6 “0η8, 
τογίϊυ5 46 ὑτἰθυ8 ΑὨρ6}18 ΑΌτγδδπι ΔρραγοηῦθυβΒ. Οροσγὰ μδοίθηινβ ἱποαϊίβ, 
οἵ Αὐιθθμὰ γϑυβίοηθ δη 14 1881π|8ἃ ΔῸ 1080 ΟΓΙΡΊΠΔ]1} ἰοχία αἀτθοο δα νογθυμα 
εὐγϊοα Ἔἀχϑαυσΐα Β26}} Ν΄. ἤππο ῥΣΙπηυτ ἴῃ 1,Δίηπι ΠαΘΙ ΟΣ Υδηβ᾽ αἰαὶ ΡῸΓ 
7ο. Βαρεἰδίδια Αὐσηξα. Ὑοπρα, ὑγρὶ8 Οὐ μΟΌΙ Ῥ. Ῥ, Αὐπηοποσὰπι ἴῃ 
Τ1η80]1 ὃ. [2Ζατ]. 1826. 4[ο6.ἁὨ Αὐτηθηΐδη δηα [,δ11πη. 

6. ΕἾΔν"] ΦΌΒΕΡΗΙ Ορογα, απὸ ΓΕΡΟΓΙΣῚ ροϊυσγαηΐ, οπηπΐα. Αα σοὐϊο68 ἴδγο 
ΟἸΏΏ63, ΟὝΙΏ 1ΠΊΡΥΈ5508 {{1Π| ΤΩΙ ΒΟΥ ΡΙΟΒ, αἰ Πρ ΘἢΟΥ σοοοηβυϊ, πον ἃ γ ΘΓ ΟΠ6 
ἀοπανὶϊ, οἱ ποῦ 1] υβίγαν! ΦοΒδηηθ59 Η ἀβοηυβ. ΟΧΟΙΙ,, 6 ΤΙ βοδαῖσο 5}|6]- 
ἀοπίδηο, 1720. 2). γοΐβ. [0}10. 

ὙΠοβο ἀϊδεϊηρσυϊθπῃοα ὈΪ]οσταρῆοτθ, Εαθεϊοῖυς, ΗἩδγνοοά, Ἐδυ]οβ, δὰ ΟΡουι τ, ὅτ 
τπηδηϊτλουβ ἱπ {Ποῖσ σοπγηγοπιίδιοη5 οὗ {π|8 οἰοραπὲ δηὰ ταοβὶ να] δ 0 ]6 οἀὐϊτοη. ὙὉΠ6 Ἰοαγποά 
οἄϊιον, Ὦτ. Ηυάξου, ἀϊοά 1ῃ6 γϑὰγ Ὀοίοτθ 118 ρυι δ]! διῖοη, Ὀαϊ, ἑοτιιηδίοϊγ, ποῖ {1}} πὸ παὰ 
δοαυϊτοα αἰπιοβῖ ουογΥ τπἰηρ ται βίο ἴον ἃ ρογίδοϊ βάἀϊείοη οὐ ᾿ιἷβ δυ μου. “Ηδ βθϑπιβ ἴο 
αν σοπϑυϊ ρα οὐ Κπόονῃ τηδηυβοτὶρὶ δηὰ δάϊοη. ΤὉῃ6 οογτοοίηθϑβ οὔ ἴῃς Οτοοῖ ἰοχί, 
ἴη6 ἡιάσταηοηι ἀἰδρ᾽αγοα ἴῃ [Π6 δηποίδιϊομϑ, ἴπ6 υαἰ}Π{ἡὴ ὺ]}. οὐὗἁἩ {πὸ ἰπάδχοβ, δηὰ 1Π6 σοηϑυτηγηδία 
Κπονϊοάχε νοι 15 ονϊπορα οὗ ἴΠ6 ὨΙΒίΟΥΥ δηα δηιίαυϊῖοβ οὗ ἔα {ἰπ|6, το άθρ 1Π15 ψοῦῖκ 
ἀεβογνί πη ΟΥὨ ἜνοσΥ {Ππὶπρ αι ἃ ἰῃ σοπηπιοηαάδίιοη οὗ ᾿ξ. (ορίθβ οὔ ἰαῦβθ βΆρδσ 8.6 ὙΘΥῪ ΤΆΓΟ 
δηά ἀθδσ, 85 γν 6}] 85 τηδϑηϊῆςσοηί," (ΠΙΡάϊῃ οἡ ἴΠ6 (]551ς5, νοἱ. 11. ρ. 11.) 

7. ΕἸΑν1 ΦΌΒΕΡΗΙ, αὐ ΓΟΡΟΓΙΓῚ ροϊαογαηΐ, Ορογὰ οὔπΐϊα, ατοὶὰ οὐ 1, αἰπὸ, 
6Χ ΠοΥἃ ψουβίοῃ6, οὗ σὰπὰ ΠΟΙΪ8 “ο8ηη18 Ἠυάβοηὶ. Αοσοάππΐ Νοίξ Εἀγαγαὶ 
Βογηδγαὶ, ΦδοοῦΣ ἀσόηον, ΕἾ. (ΟΠ ΘΗ͂Β11, ΕΖΘΟἢ16115 ΘΡΔΉΠΘλ, ΑατΙΔη] 
Ἐ Ιαπάϊ, οἵ αἰϊοσυμα, ἴδπὶ οαϊΐθ αυδῖὰ ᾿ηθαϊα. Ῥοϑί γοοΘΒ: ΟΠΘ Τὰ. «ΓΟ Π}18 
Ἡυάβοηϊ ἄθηυο γοοορηῖῖα, δῦ ποῦϊβ 86 1Ππ6] οἱ θὰ8 15 Γαΐ, δι αϊο οἱ ἰδῦογο 
ΘΙρΘθ ΓΕ Ηδνθγοδτωρί. Αἀπιβίθϊοάδιηϊ, 1726. 2. νοἶΐβ. ἴο]10. 

ΤῊΪΒ 18 υβυ8}}γ σοηδιἀογοά ἔμπα εαἑέίο ορέϊπια, Ὀθοδιιδα ἰδ σοηΐδίῃ8 τηοΐ τότ ἴδῃ Ὦγ. 
Ἡυἀβοη οὐϊϊίΊοη. Τῆα Οτθοῖ ἰοχῖ 18 ὙΟΓῪ σΔΓΘ ΘΘ9}γ ρυϊηϊθά, ἐβροοΐδ! ν τΠαὶ οὗὨ “οβορἢι5᾽8 
βδούθῆ ὕοοϊκβ οὐ ἐδ ψῖ5 οὗἁἩ {πὸ 9 6:-ν8 στ τΠ6 Ποπημαη8. Ηδνογοδτηρ οοΟἸ]αἰοα ἔτννο τηδηι- 
βογρίβ ἴὰ {Ππ6 ΠΙΌΓΑτΥ οὗἨ {Π6 ὈΠίνΟΤΒΙΥ οἴ ΤΠ ογάοπ; δηὰ, Ῥεῖ ο5 {π6 δπηοίαίιοῃβ τπθπίϊοηθα 
ἴῃ ἴπ6 εἰ1|6, πο δά ἀθά βοιπθ ορβογναίίοῃξ ὃν οϑβιιιβ δηα (οςςορίυ8, ἢ οι π6 ἴουπᾶ ἱπ ἐπ 6 
τηδυβὶη οὗ (ῃ6 εαἰέέο ρτίποερβ, ρτὶπῖθα δὲ Β δὶ}, ἴῃ 1644, [ο]1.οδ. Τηα τΥροργαρὶςαὶ ὀχεουτίοη 
οἵ ΗἩνοτοδιηρ᾽ 5 Οὐ ΓΙΟῺ 15 νΟΓΥῪ Ὀοδυτς]. 

8. ΕἾαν!ὶ ΦΟΒΕΡΗΙ Ορογα, ατωςοὰ οἱ 1,αΠπὸ, ἀχουβα δα δα! ]οποι πράυηο- 
Βαίανδμι ίσοθογι ΗΆΥΘΥσΔΩΡῚ οαπὶ ΟΧΟΠΊΘηΒ1 “08 Ππη18 Η αἀ80Π1 ΟΟΙἸ] ΆΠ,. 
Ουγανιῦ Εταποίβουβ ΟὈογι ῦγ. 1 ρ5ῖω, 1782---1785. ΜοΪ5. 1.--- 1Π. 8νο. 

ΤῊΐδ νϑσὺ νδ]υδῦϊο οὐϊεϊοη, τη] ἢ 85 πον ὑδθῃ οοπηρ]οἰοά, σοτηργίβο5 οηἱν 186 Οτοροῖς 
ἰοχῖ οὗὨἨ Φοβορῆυβ. δὲ βιυςσοοάϊηρ νοϊιπηοβ τσέγτα ἴο σοπίαϊῃ [Π6 ΟΥΙΕσ8] δηα ΡΣ] οϊορὶοαὶ 
οὐὔβογνδίϊοηβ οὗ πὸ οἀϊΐοτ, στο ἢ45 ργοῆχοὰά ἴο 186 ἔτγϑβε νου] δὴ σοὶ] ]θης ογιἐἶοα] ποίΐϊοα 
οἵ 41} τι ργϑοοάϊηρ οαϊϊοηβ οὗὁἩ ΨΦοβορι5. ““ΤῊΘ νϑπογαῦϊο Οογι Πγ 15 δἰ οσσεὰ ἴο αν 
ἐδ Κοὴ τποτο ρϑῖῃβ ἰῃ δϑοογίδηἰηρ {86 σοττοοῖ ἰοχῖ οὗ μἷὶς δυΐμοτγ, ἱη σοοἰ δεϊηρ Ἔν οσῪ Κηον 
Μ3., ἴῃ οχατηϊηϊῃρ ον τ ῥσγουΐϊουβ οαϊτοη, δη ἰὼ ἀνδὶ]ϊηρ Πἰτη56}} οὗ (Π6 Ἰαυουτγβ οὗ 15 
Ῥγοάθοοβθογβ, πῃ ἤᾶνα γοῖ θθθη 8ῃο πη ὈΥ̓͂ ΔΩΥ͂ οαἸοΓ οὗ ΨοΞεορίνι5." [{ 18 τῃδγείοτο ἀδθορὶν 
ἴο ὕὉ6 τορστοιίοα ἐπα βυςῇ ἃ να] δυο οἱ ἰοΠ 85 ἴπ6 ργθβοηΐ 5ῃοιυ]ά ἤανο Ὀθθη ἀϊδοοπιϊπυοὰ ΒΚ 
δῃ οἀϊτον 5ο 1] σοτηροίοης ἴο βπ13} τὴ6 ἀγάπουβ ἰδϑὶς τυ μϊοῖ ἢ6 ᾿85 θορηῃ. (ιράϊῃ οα 
(06 ΟΙακ5:65, νοὶ. 11. Ρ.. 183, 84 βἀϊίοη.) 

9. ΕἾΔνΙ ΦΌΒΕΡΗΙ 9 υἀεὶ Οροσγὰ οτμπῖ [ἀτοθ]. ἸΤοχίαπι οἀϊαϊὶ (αγο]. 
Ἐγποβί. ΒΙΟΗΤΕΕ. [1ρβῖς, 1826. 6 ἴοτῃηβ 121η0. 

Α ΨΟΣΥ ὨΟΔΕΪΥ ρῥτϊπίραά οἀϊιοη : 11 ἔοττβ (6 ἤτγβί ρογζίοῃ, ἃ5 16 ψουὶβ οὗ ῬΏ1]ο ἔογπι [86 
βοοοπά ματί, οἵ ἃ ΒΒ] οί μοοα Ῥαίΐγαπι, ργοροβοᾶ ἴο 6 οραϊφὰ Ὀγ Μ. Εἰοδίοτ, 

ϑονοσγαὶ ΕἸ Βἢ ἐγαβ]ατοηβ οὐὗἉ Φόοβθρθυβ αν θδθοη ῬΡῸ] 15ῃοα Ὁ Οουτε, 1, ̓ ίτδηρο, δὰ 
οἴμοτβ  δυΐ {πα Ὀσδὶ ἰ5 ἰπδὶ οἵὗἨ Μτ. ἰδίου, ἔοϊο, Γοπάοῃ, 1737, δῖον Ηυθγοδτηρ 5 δα]- 
εἰοπ ; ἰο ψῇῃϊο ὅτ ὑγοβχοα ἃ μοοα πὰρ οὗ Ραϊδβεῖπο, πὰ βουθὴ ἀϊββογία:ιοπβ ὈῪ 1Ππ6 [Γαῃ5- 
Ἰδίου, σγῆο [448 αἾ8ο δἀιθα τἤδηυ ν᾽ 80]6 ποίθβ, σογγοοϊϊησ δηὰ {]]υπιγβιίης (Π6 9615} ἢ 15- 
ἰοτίδῃη. ΥὙΥ̓Ηἰδίομ ἰγδηβ το 85 θθθη γραίαν ρῥτὶηιθα ἴῃ νϑγοιι5 51265. 

10. ΕἾΑν!: ΦΟΒΕΡΗΙ ἄς Β6 110 υἄαϊοο Γ10γ] δορίθω. Αάἀ ἤδοηι Οοάἀΐουπι 
δυλθηάαν, Ν᾽ Αγ}18 Τ,Θο ἸοΣθὰ8 ᾿πδίσυχιῖ, οἵ ποΙ8. ραγίϊι δἰϊοσαπλ ραγ πὶ 
8.18 1] υϑίγαν!, Εαἀναγάυβ (ΛΈ ΤΕΙ, ,, 5. ΤΡ. ΟὝαταρσο οὐ απο. Οχοηὶὶ 
α ΤΥρορτάρῆρο Αοδάοιηϊοο, 1887. 2. νο]8. 8νο. 
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Α Ὀδαυε β}}]Υ δηὰ δοουτγαίεῖν ρεϊπιοά οὐϊτίου οἵ 7οβαρῃυβ8 Ἡϊδίοτυ οὔ ἐδ 716 νν]5ἢ} νσᾶσ, 
ἴον σθ!οἢ ΒΙΡ]1ς4] σευ ἀθηῖβ ἀτὸ ταυοῖ ἱπἀεδιοα ἴο 1π6 ἰδαγυρά Ῥτληοῖραὶ οὗ δὲ. ΑἹρδηβ Ηδ]]. 
ΤῊΘ ναγουβ γοδαΐῃρβ οὗ βἰχ Ὠἰβοτίο ποοϊ]δίοά ΜΆ. δτο βῖνθῃ, [ἢτεθ οἱ ψ Ὡ]οἢ ἄτα ἰπ (ἢ 6 
1 δυτοηιίδη Γλῦγαγυ δὲ ΕἸογθηοο, οὗ ἴῃ 6 ἰθνθητῃ, ἔπ ἢ, ἀπὰ ἔουγίθθηἢ οοπευτίοβ; πο, οὗὅἁ 
86 ἰἜπῈ} δηὰ ἐνὶ ἢ σαπίυγίοβ, ἀγο ἴῃ ἴθ 6 Εογαὶ ΠΊΡγατυ δὲ Ῥϑγὶβ ; δῃπα οῃρ, οὔ ἴπ6 ἵσϑ ἢ 
ΠΕΠΓΟΤΥ͂, 15 ἰπ ἐπε Εἰῦγατγ οὗἉ δῖ. Τηο. ῬὨΙΠ]Π[ρε, Βατὶ., νος τᾶς Του ΠΊΕΥ]Υ ἴῃ Πα ρμοββθββίοῃ 
οὔ ἴ186 Ἐπ1] οὗ ΟυϊἝογά, ὙὍΤδο 1, δεΐη Ψασβίοη ἰ9 ἐμαὶ οὗ ϑιριδιποηά Οοἰοηΐυβ, ρυ] βῃθα δὲ Οεπενέδίη 1685. 

11. ΕἸανυΐαβ )οβορυβ 46 1οϑν ΟἩγίβίο ἐδβίαινβι Ψιπάϊοϊο ΕἸανίαπα, δπο- 
ἴογθ ΕἼΤ ἀΘσῖοΟ ΒΟΗΟΕΡΕΙ. 1ρβία, 1840. 8νο. 
ΤῊ 9 ἴη6 τηοβὲ τϑοθηΐ ἀπά τροβὲ δοτηργθῃθηβῖνο νυἱπάϊοδιίοη οὐ ἐδ6 βοπυΐπθηθβ8 οὗ 

]οβερῃυβ᾽ 5 ςοἸευταιθὰ ἐθβεϊσηοην ἴῃ νου οὗ [6 ὁμαγδοῖον οὔ 7οβυβ Ομ τσ. ΟΥ̓ τΠ6 δεοηυΐηο- 
1685 ΟὗἩἨ (Ππδὲ (ΕΒ. ΠΟΥ ἃ σοποῖβα νἱονν ἀπὰ ἀοίθποθ αν θθθη βίνθη 'ἰπ οὶ]. 1. Αρρεοπάϊχ, 
Νο. ΝῚΊΙ, Μ. ϑομῃοθάβὶ ὀχ μὲ 115 ἄγϑε πὸ δχίοσπδὶ απὰ τπθη ἔπ ἱπιογηδὶ ουἹἄθποοϑ (οσ 1ἴ, δά 
ἰῃ φοποϊ βίο ἀδέοττηΐπρβ ἴῃ ἕλνοιιτ οὗ τπ6 θη ΠΘΠ 658 οὗἉἁ ΨὈ5θρ 158 ἰθϑιϊποηγ. 

12. Μίβομῃδ : βῖνα Τοίϊυ8 Ἠβθθγθόγατα 7 υτῖβ, Εϊζαθαι, Απηαυϊίαξιπη ἂρ 
Τϑρατι Ογα απ, ϑ γβίθιηδ : οαπὶ ΟἸΑτ ββίτηογαμα ΒΑΡ πογαπι Μαϊπποη 185 οἱ 
Βαγίθῃογο Οὐτατη θη αν 18 ἰη αρτίβ, ΗΘ γαῖοα δὲ 1,δἰπθ. Νουΐβ ΠΠαβίταγίε α]. 
ΘΌΒΕΝΗῦΒΙῦΒ. Αἰηβίοοάδιῃϊ, [6938, 6 ἐοπηΐβ [0]. 
“ΤΗῖς 18. ἃ ὙΟΥῪ Ὀοαι Ια] δπὰ οούτοος προῦίκ, ποοθβϑατυ ἴο ἐῃθ ΠΙΒΤΑΓΥ οὗὁἨ Ἄνοσν ὈΪΌ] σα] 

οτῖτἰς ἀπά ἀϊνῖπο. Ηδ νγῆο [88 ἰξ, ἡθροὰ δὲ βοϊϊοίέοιι9 ἔοσς ποίμὲπν τοῦ οὐ {5 Ξυρ)εος."" 
(Ὠγ. 4. ΟἸαυῖκ᾽ 5 ϑυσοοββίοη οὗ βϑαογθὰ 1 ἰτογδίαγο, Ῥ. 56.) 

18. Ταϊιυὰ ΗἰΘγοβοϊγιαίΐαπαπι, ΗΘὈΓαΐοο. ᾿Απιβίοϊοδαπιὶ, 1710. 11. 

14, Ταϊπνυὰ Βαθγ]οηΐουμ Ιηΐορταπι, Ἡθρταῖοθ. Βογο] πὶ οἱ ΕὙαποοδασί, 
171δ. 12 ἰοτῃΐβ ἔο]1ο. 

Ιῃ (πὸ “«“Αππαῖθβ ἐδ ῬΒΠ]οβορ ας ΟὨτόϊίοπης" ἴοσ Ἐθθτυδτγυ, 1844, (ρρ. 16]---164.} δ 
Ἐτοηςοῖ ΤΥδηΒ]δἰίοη οὗ ἐῃ6 Βαθγ]οπ δὴ Ταϊ πιά, δηὰ οὗ τπ6 ϑοῆου δ Ασουοῖ, οΥ ΒοΙρίοι 5 
(ὐοάς οὗ 186 5γδε]}ἴθβ, σδᾶβϑ δηπουποοά ἴῃ 16 νοΐβ. 4ϊ1ο. Όγ 5. (ἀδοη, δυίῃοῦ οὗ {πὸ Ετοποὶ 
ερβίοῃ οὗ ἰῃ6 Ο]α ᾿Γεβίδπιθπι ψῃϊοῖ ἰς ποιϊορα ἴῃ ἃ ΒΌΡΒΟημΘηΐ μᾶβο οὗ [15 νοϊυτηθ. 
Ὑνεἶνα νοϊυταθβ ἃγα ἴο σοπηρτίβα {π6 ἐγαπβἰδίϊοι οὐἩ ἐμθ "Γαϊπιυα ἢ δπὰ τῆ6 ΤΟΙΏΔΙΠΙΠρ ἔουγ, 
86. ϑ΄οδου] μη Ατουθῦ, ΑἸ ἱπιγοἀυςσέϊοη νν}}} δοπίδίῃ 8 δσοτηρίοῖα Ὠἰβίοτυ οὐ τ Ταϊπιυὰ 
δηἀ δἰ5 σοηίοηίβ, ἀπά οὗ [Π6 τηοι μοά οὔ ἀτριπηεπεαίίοι ρυτουθά ἰπ ἰξ ; ΜΒ ΟΝ; ἰβ το θ6 ἰο!]ονθά 
ΟΥ̓ ἃ ΚἼΟΒΒΑΤΥ οὗ ᾿δομπὶοαὶ ττοτὰβ δῃὰ ρῇσαβεβ. 

ὃ 2. ΖΕΨΙΒΗ ΒΑΒΒΙΝΊΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΟΒΒ. 
ος: ΠΑ ἔδνν οἠἱγ οὗἉ {π6 76 ΐϑὴ ΒΔΌ ΐπ5 ἤᾶνὸ ἢ] υείταϊο ον σν ἱπάϊνί ἀνα] ῬοοΚ οὗἉ 16 ΟἹὰ 
Ταβίδπηεηῖ : ἵΠο86 ΟὨΪΥ ἀγὸ πετα βρθοϊοα νη ΐοἢ ἀγὸ μοϊὰ ἴθ ἐμθ Ὠρμαβὲ θϑεϊπιδιϊΐοη ὈῪ ἴῃ 6 
δεν-ς.} 

1. ἙαιοηΒ οὗἩ 1Π6 Ηοῦτον ΒΙ0]6 τὶῖῖὰ ΒΑΡ ἰπῖοα] Οὐοιητηθηίαυίθθ. 366 
Ρ. ὅ. διιργὰ. 

2. ΑΒΒῚ ΒΟΙΟΜΟΝ ΦΆΞΟΗΙ, Βδη 15886, ἀβυι} οἰϊοὰ 48 ΒΆΒΟΠῚ ἔγοπὶ 
[86 σοπίγβοίοη οὐὨ ἢΐ8 ΠᾶΠΊ68, νγα8 ἃ παίϊνβ οὔ Ὑγογθβ ἰπ ΟἸαπιρᾶρηα ; ̓6 
ὙΓΟΐΘ ΘΟΙΩΠΙ ΘΗ ΔΓΊΘΒ ΟΝ {πΠ6 οηίγα ΒΙΌ]6, 88 γγυ6}} δ8 {π6 οβἱϑῦ ρατὶ οὗ [Π6 
Ταυᾶ, ἀπά ἔγοπι ἷβ οχίθηβῖνα ᾿θαγηΐπρ 18 δοοουηῖοά οπ6 οὗὨ {Π|6 τηοβύ 
Θῃαϊπθηῦ “76 ]8ῃ οσχροβίζοσθ. Ηἱβ βίγ]θ, Πουγθυοσ, 18 80 ΘΧΟΘΘαΪΏΡΊῚΥ ΟὈβουγα 
8 ἴ0 ΤΟΑΌΪΘ δὴ ΔΙΏΡ]6 οοπηηθηΐ [0 πλβκα 1ΐ 1π161Π|Κ 1016. Ηδ ἀϊοδὰ Α.". 
1180. ΜίδηΥ οὗ 18 δοιηπηθηίδσίθβ ἤανα θθοη ρῥτἰπίθα ἴῃ Ἡθῦτον, δηᾶ ΒΟΙΩΘ 
ἴδνα θ6θῃ ἰσϑηϑιαίδά ἱπίο 1 δἰ Ὁ ΟἸ γι βίῃ ; 88 {πὲ οἡ Ἐβίμον Ὀγ ῬΉΪΠΡ 

᾿ ΤῊ τμῖ8 δεοουηξ οΥ̓ ἔπ 7ενὶδῃ Εἰχροκίζογα, σσο μανο ςἢἰοΗγ [Ὁ] ον δά ὕἀγρσον, ἰπ "15 
Ἱπιίτοιιοίϊο αὐ 7Ζἀδτος Οαποπῖοος Ῥείετίς Τεδίαηιεηίἑ, Ὁ. 35. οἴ 56η.,) δηὰ Τὸ Ηοβϑὶ ' Β βοβδγεβ 
τγοῦκ, ἰπι 16 ΜΘ ίδἠοίλοοα ὕμααίοα (πεϊολτιίίαπα, φιᾶ εαἰξὶ εἰ ἱπεαϊεὶ ἡιαάαοτιαη 7, Ἰδτὶ 
γεσενδεπέμσ, Ἀογαὶ ϑνο. Ῥατῆμα, 1800. οϊῆι5 ᾿Ν88 αἷϑο ἰσραϊθαά οὐ εἶν 9615 Οοτηϊηθη- 
ἰδίους ἴῃ ἢΪ5 Βἰδίοίλεοα Ἡεῦγια, ἰοτα. ᾿ϊ. Ρ. 868. οἱ ραξβὶπη. ΕῸΥ δπ δοοουπῖ οὗ {πΠ6 (Βα) άθθ 
ῬΑγΑΡἤταβοβ, 866 0], 11. οὗἉ 1πΠ6 Τηϊτοἀμοξίου το ἐΠ6 δευάν οὗ πὸ βοτίρειτεβ, ρρ. 108.--208. 

ΥΟΙ.ΎῪΥ. Ί 
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Ῥαδααΐη, {πᾶῦ οα 406] ὉΥ Οδηθργαγά, ἀπ {μοβα6 ου ΟὈδάϊδῃ, “οπδῆ, δπὰ 
Ζαρβαπίδη, ὈΥ Ῥοῃηίδο. 

8. ΕΔΌΡΙ ΑΒΒΑΗΑΝ ΑΒΕῈΝ ΕΖΗΑ γΑδϑ ἃ πίνε οὗ ϑραΐη, δηά ουτγὶϑηοᾶ 
ἴῃ {πὸ ὑνο ἢ σΘὨΓΌΤΥ ; 8 (Ομ ΘΠ ΆΓ168 οἡ 186 δογὶρίιγθβ, σι 6} ἢ Δ 
δἸασαηΐ 8[}]6, ΔΓΘ τη 0}} αβίθθιμβα ὈΟ ὈΥ 6 »)15 δα ΟἸ τ βι 188. 

4, ἨΔ᾽ ὍΑΛνΙΡ ΚΊΜΟΗΙ νγ88 αἰβδὸ ἃ παῖδνθ οἵ ϑραΐη, δηᾶ βουτ 5 μὰ 
ἰοννατάβ [η6 οἷοβα οἵ {π6 ὑν ἢ σΘΠΓΌΣΥ : μ6 πτοία (ὐοττηθηΆγ168 οἢ [Π6 
ΟΙὰ Ταεβίαπιοηῦ, τ ἰσἢ ἃγα ΠΙΡΏΪΥ να]αθα, ῥα ἸοΌΪΑΓΥ {μαῦ οἡ {π6 Ὀτγορβοῦ 
15 Δ. 

ὅ. ΒΑΌΝΙ Τενι ΒῈΝ ΟἜΒΒΗΟΜ, 8 ϑ'ρϑηϊβι «}6νν, γγᾶ8 ΘΟΠ ΘΙΩΡΟΓΑΤΎ ΜΠ 
Κι : Π18 (ΤΩΙ ΘΠΓΆΓΙ6Β οἢ ἴΠ6 ΘογρίαΓα, ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ οἡ [Π6 Ῥεηϊδίουο!,, 
8ΓΘ τι 6} οϑἰθοιθᾶ. Ηδ δοοοπηίδα [ὉΓ ΤΪΓΆΟΪ68 ἴσοι πδίαΓΑ] οΔι15368. 

6. ΕδΔΌΡιΙ Αλβὸν ΒῈΝ Εμηῦ γγ)δβ Δ δ πθηΐ Ὅ}6 18} ἴοδοῦογ, πιο Εοι- 
Υἰβῃ δα ἴῃ [886 ἔοπτίθθητα οοαΐαγγ. ΗΠ 16 ἃ ΘοΟΙητΘπίδγυ οη {μ6 Ῥεπίδίοιοβ. 

7. ΒΔ Ιϑάάσ ΑΒΑΒΒΕΝΕΙ, ΟΥ̓ ΑΒΒΑΨΑΆΝΕΙ, (25 Π6 18 ΒΟΠΊΘΕΠΊ6Β 
041164), ἃ Ῥογίῃριιοϑα “6 ν»7, ΠουΣΙΒῃΘα 1ῃ {Π|6 ἰθοηίῃ σοηίυγΥ, δπα πτοῖθ 
Οὐταπιθηΐαγθβ οα 86 Ῥοηίαίουςί, [16 ν80]6 οἵ {πμ6 Ῥτορμθίβ, δῃα βοπὶο 
Οἴον ὈοοΪκ8 οὗ ϑογίρίυγο : που μδιαπάϊηρ ἢ18 ἱηνοίαγαϊθ ΘηταὝ δραϊηϑί 
ΟἸ γι βδηλίγ, μἷβ τσὶ ησ 8 816 τυ ἢ ναϊυρα Ὀγ ΟΠ τ βιδη8, δπα ἅτ ΒΙΘΕΪΥ 
ΘΧίο ]οα Ὀγ 1Π6 “6778. 

8. ΤΑΌΌΙ ΒΟΙΌΜΟΝ ΑΒΕΝΜΈΤΕΟΗ, ἃ ηδίϊνο οἵ ὥὅραϊη, ΗουτΒμοα 1η 186 
Β χίθοητῃ σοί υΓΥ, δια ττοίθ ὅσῃ 0118 οἡ {116 σγΠο]6 οὗ {π6 ΟἹὰ Ταβίδπιοηΐ, 1ῃ 
νι] οἢ ἢ6 Π88 ἸΏ ΓΟΥΒΡΟΓΒΟΩ͂ [Π6 68 οὗἉ [{Ἰτ 18 Οτδιηπηαῖοαὶ ΟὈΒοΟγν ΔΙΟΒ. 

Το Οοτηπηοπίασίοβ οἵ ἰἴθθ6 ΠΔυΌϊη5 δἃσὸ ἰηβοτγίοα ἴῃ {πὸ δ δία Παδϑὲπῖςα, ρυὈ]]ς να ὈΥῪ 
Βοπιροτρ δἱ ψεηΐῖςθ, 'ῃ 4 νοἶβ. 10Ὁ]10, 1518, ἀπά δρδῖῃ ἴῃ 1525 δηὰ 1526, ἀπά ἰῃ Βυχίοτε᾽ β 
δὐϊείοη, ρμτϊπεθὰ αἱ Βαβὶο, 1618, 1ῃ 4 νοἱβ. ἔυ]1ο. 

9. ΕαρΌϊ ΜΟΒΕ8 ΒῈΝ ΜΆΑΙΜΟΝ, ἀβι8}}}γ ο8]16ἃ Μαϊτηοπὶἄθβ, ἐμβουρἢ ηοΐ ἃ 
Οὐοπιπθηΐδίοῦ οἡ {μ6 ΜΠ0]6 οὗ {π᾿ ΟἹα Τδβιατηθηΐῖ, οὐρσαῦ ποῦ ἴο Ὀ6 οὐ ο, 
οἢ δοοουηῦΐ οἵ μὶ5 οτγοῦ Δουοολέηι, οΥ ΓΘΔΟΠΟΣ οὗ [Π6 Ῥογριθχϑά, ἃ να] 806 
ὙΌΓΚ, {παῦὺ ΘΧΡ αἰπΒ αἰ σ]Ὁ0 ΡΏΓΆΒ68, ρΆϑΒαρ 68, ρΑΓΔ 168, μα 8]]6ΡΌ 168. ΤΊ] 
Ὀαδβὲ δαϊοη οἵ [818 γγοσκ 18 (Πδὺ οὗἩ Β481}, [629, 405. Αἡ Ἐπρ] 181 ΤΥ ΔΗΒΙ ΔΈΟΙ 
οὗ {π18 Ττοδῦβθ τγα8 ρα 1886α ἴῃ 1827 ὈγΥ ἔπ Ηδν. Ὁγ. ΤΟΥ ΠΪΘΥ, ἱμ 664 
“«Τηρ ᾿θαβοῃϑ οὗ [Π8 τ οὗ Μοβοβ. Ὁ)... Τ᾿ 88 δηγιοθαά ἢΪ8 ὑχγϑηβιίϊοη 
1} ἃ 6 οὗ Μδιμοπὶ 68, δπα τ]ὰ υτηθγοιιβ σϑ] δ ]6 ποῖθϑ 8πα ἀϊββογία- 
οη5. ΤῈ δογία οεδὶβ οἵ Μᾶαϊτηοη 465 νυαβ δαί Ὀγ Ῥοσοοκα (πὰ ΑΥ̓ΆΡΙς 
πὰ [,Α01η} δὖ Οχίοσγα, 1645, 4ϊο. πὰ ἷ8 ἐγθδίῖβθβ, 126 ὕωσγὸ ᾿αμροτί, δε. 
(Η6. δμὰ 1,11.) ὉῪ Ῥυίάθαυχ, Οσχίοτστα, 1679; δὰ 226 ϑαογι οὶ, ἀϊο. 
Ποπάοῃ, 168. 

ϑΘνΘΓΔ] ραγίϑ οὗ {Π|Ὲ ᾿νοῦ 8 οἵ ἼΠ ΔΡον 6 - θη] οπ 64 ΒΔΌΙ 8 αν 66 
ὈΓΙηἰαα ἴῃ ἃ βθρᾶγαῖθ ἔοστη ; ΥἹΖ. 

(1.) ΑΑΟΝ πὸ Καγαϊία. ᾿ τιρτ Οογομδ Τμορὶα, ἰὰ δβδί, (ὐοχητηθηία 11} 
ἸΚΑΥΔΙΕΙΟΣ Ἰη6 4101, ΔὉ Αδγομθ Ὀδῃ ΕἸμ βοσϊο ἀθοίμηο αὐᾶγίο ΘΟΠΒΟΓΙΡΙΙ, 
Ῥαγιουϊαῖη ὁχ ἀποῦυ8 σΟα]ΟΙ 118 ΤΠ Δ ΠΒΟΓΙΡΕ18, Δ] ΓΟ 6 η 6081, ΔΙίορο υρσάα- 
ΠΘΠΒΙ, 6α1α1, ἴῃ 1, ὑΓη βία] 11, δίας 1] υδίγανι 4. α΄. 1,. Κοβοραγίοθη. 
26 η:, 1828. 4ϊο. 

(2.) ΑΒΑΈΒΕΝΕΙ, --- ΟΟἸ]δηἴατ5. ἴη Ῥδηϊαϊοασῆυμ, οὐτὰ ΕΗδηγὶοὶ λη 
Βαβϑιιυδβοη. Ηδβηονοσγ, 1710. [0]10. 

Εϊυβάθπι, (ὐοταπιθηΐασϑ ἴῃ ῬΓΟΡΠΟίαΒ. Ῥγίοστοθ, ουγτὰ Αὐραϑβιὶ ῬΙΘΙΕσ. 
Ιλρβῖο, 1686. ἴο]1ο. 

Ἐ)υϑάσδιῃ, Οὐοτωσηθηΐαγαϑ ἰη Ἡοβοδπι, 1,αἰπ6, οαπὶ ποίΐ8 ΕἾ. ἂἰ Ηυδβοη. 
ἴλισά, Βαεΐ, 1686. 
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Ἐ )υβάσπι, (ὐοταταθηΐασιυ8 ἴῃ ΝΆΒαΠπι, οὐυγᾷ 4]. Ὁ. Θργθομοσ. ΗδΙ8.841}1, 
1708. 4ϊ1ο. 

(3.) ΑΒΕΝΜΕΈΙΈΟΗ. -Εσ ΜΊΟΒΙ]Α] ΦΌΡΗΙ 8βοὰ Οὐτηπιοηπίατίο ΒΕ. ϑαίοιη. 
ΑΒΘΩΤΔΘΙΘΟὮ ἴῃ ὙοίουῖΒ Τοϑίδιηθηθ ΓὍγΟΒ, ἀπ οὐτὴ βΒριο]οσίο ΒΕ. 686. 
Ααπάβδηε, Ῥαγίϊου]α, σοΟπρΡ]Θοίθ 8 ργορ]ιοίϊδια “οη8., ΗδὉ. οὐ [,δὖ. οἀδηίθ 
Ἑτιοϑί. ΟἾτῖβι. ΕἈΌσιοῖο. (ἀοἰίηροῃ, 1792. 8ὅνο. 

(4.) ΦΑΒΟΗ͂Ι.---Ε. 841. ΦἌΓΟΒ11 ΟΟΙλτ θη αυῖ8 ἴῃ Ομλπο8 Ὑ οἰοτῖ8 Τοβίδ- 
ΤηΘη1] ΓΊΡΤΌΒ, νΘγβα8 οἱ 1ΠΠυϑίταϊ8 8 40. ΕἸΙα. Βτοιμαυρίο, 8 νο]β. 40. 
Οοίβα, 1718. 

(ὅ.) ΚΊΜΟΕΙ. ---π. Ταν 18. ἘΚ ΙΠΠΟὮ1 (ΟΠ ΠΙ ΘΙ. ΔΓ ἴῃ “6 βδίατῃ ῬΓΟρ]οίδΠι, 
4008 6Χ Ηρρτϑο ἱπ ᾿απυμῃι Ἰάἀϊοτηα γοσίθδΐ, ποία !βαᾳαθ 1Πυϑίταραϊ, (5 
Νδιδμΐηθαϑ. ΕἸογθηϊ, 1774. 4ϊο. 

Βεβίἀθβ ναγίουιϑ σοηδιϊϑιϊοπς οὐὨ «6 τὸϊ3}}) Οὐγοσβ, το] ὅσο ἐπέογερογβοα ἱπτουρποις τΠ6 
ψγογκ, (86 ἐγαιιβδίου [65 ἰπβογιθα ἃ αἀϊββογίδιιοη οἱ 1581 8} Υἱῖ. 1 5., σοι (86 ῬΓΟΥΘ5) νγᾶ8 
ἔα] Π]1οἀ ἴῃ ἴῃ 6 τϊγαου οι Ὀἱτίῃ οὗ ουν Πεύδοπιοῦ οὗ ἃ ΥἹτρὶη. 

(6.) ΒΑΔ ΌΌΙ Τλαντα ΕαἸταοΣ Β ΟΟἸ ΘΠ ΑΤῪ ἀρομ [π6 ῬτοΟρ θοΙθ8 οὗ Ζθοβδ- 
τί}, {τα η8]αἱθα ἔγοια 116 Ἡθρτον. ὙΠ Νοῖθθ ἀπά Οὐβοστ οι οα {Π|6 
Ῥαββᾶσαϑ γοϊδίϊηρ ἰοὸ [ῃ6 Μοββίδῃ. ΒΥ [16 ον. Α. Μο. Οασι, Α. Μ. [πον 
Ὁ... Ιμπάοη, 1887. 8νο, 

“Κίτηοι Ἰοδ ἃ σοπιηθῃίασυ οἡ πιοϑῖ οὗ (π Ῥοοκβ οὗ ϑετὶρίυτγο, νηοῦ, ἸΒουρἢ τι οῃ 
5ἰχ θα γραῦβ ἀρο, νν}}} ὈθδΥ ἃ σοτηρδυίβοη ἢ δὴν τῃδὲ πᾶ5 δρρρᾶγθά, ὄνθῃ ἴῃ {Π6 πἰηθ- 
ἴδοι} σΘΠΓΌΤΥ. . . .. Τὸ {πΠ6 τϑδάογ οὗ {πὸ Ἐπ! Ξἢ ΒΙΡ]6 Κ ΠΛΕὮΙ 15 α]ςο οὗἉ ναί, δἃ5 Ὠ6 μ}}} 
πὰ {πῃ ἐταμβιαϊίου σθη σα ἢ Υ φομττηθά, δηὰ θα μον τ σὺ Π||6ὸ {πὶ ἘΔΌΡΙ ψου]ὰ Πατα 
δἰϊογοά." (Τπιγοά, Ρ. 8.) Ἐογ [18 βροοϊπιθη οὗ Εὶπις 5 σοπητηθηΐασν Β10]6 βέι ἀθηῖϊβ ὅτ 
τοαῖν ἱπάουιοα το ([Β6 Ηδν., Ὧγ. Μίο. δ}; ψῆο ἰ5 τὸ ]] Κπονση ἴο "δ οἠβ οὗἉ ἔπ πηοβξὲ ὑτο- 
ἴουα]γ ᾿ἰοαγηθὰ τπθῃ ἴῃ Ταϊτηιἀϊοαὶ δηὰ ἘδΌΙηἰςαὶ [1τογαΐυγο, ἐμαὶ οδη ὕ6 ἔουπὰ [ἴῃ 
Ἐπρίαπά ὁσ ἴῃ Ευτορθ. Τδ ναϑϊτα οὗ 18 νοϊι πιὰ 18 ρσγοδῖν θη μδηοα ΌῪ ἔπ ἰτρογίδηϊ 
οὐ Εἰς] ἀπ οοηίγονογϑίδὶ ορϑοσνυδίοηβ τ Ποῖ 6 Πα8 δυγομοά ἰἰ. 

(7.) ΜαϊΆσπιΑβ, στὰ (Ομ Θ ἢ 8 1118 ΑΌΘη ΕΖτβο, ΨΆΓΟΒ1 εὐ ἼΤΩΘΙΙ ἀ185- 
Ρυϊαϊί!οὐἱθυΒ. Οὐγᾷ δα. ΒΟ]. Ἐοβίοομιι, 1687. 4ϊ0. 

(8.) Ηοϑβεαβ, "]πβίγαϊαβ ΟΠα ἀδῖοα Ὑ ογϑίοπθ οὖ ρὮ1]0]0Ρ 1.018 σο] τί ατη 
ἘΔΌΡΙ ποσὰ Βδβοῦὶ, Αὔθη ΕΖτγα, οἱ ΚΊΤΩΟΒΙΣ (ΟΙητη ηΐΆΓΙ18. ΗΙ βίδα, 
1702. 4ϊζο. Ἑδορτγιπίθα δὲ (ἀοϊηρσοη, 1780. 

(9.) ὅοει, οἱ ΟΒΑΡΙΔΗ, ουπὰ ῬΑΓΔΡΉΓγαβὶ ΟΠ] δῖοι, Μαβογα, οὐ Οὐοτητηθῃ- 
[41}}15 ἐσίατα ΒΑΟΟϊποσυ. ΗδθΌ. οἱ 1,Δἴ. ουγᾷ 90. Εῦϑρεν. ὉὈ{τθοδί, 1657. 
4ϊο. 

(10.) Φομανν:8 ΜΈΒΟΕΕΙ Οὐπιπη ῃΑτΙΣ ἴῃ Ψ αἴθ8 αυϊπαὰθ ῥυίογθβ, χαϊθυϑ8 
Δα) αποῦὶ δπὶ ΒΕ. 84]. 9 τοῦ, ΑΌοπη ΕΖγῳ, οὐ αν. ΚΊμλο (ὐΟτη πη ἈΓ1}, Δ 
ρ8ο 1μκεἰπἰἰαῖα ἀοπαί. ἘΠ ]Όῖο αἰΐογα, σατὰ α. Ο. ΒὕγΚΙπΙ. Οἰββω, 1696. 

(11.) “. Β. ὕλκρζΖονα ΟΟἸ]αρσίαπλ ΒΔΌΡΊπῖοο- ΒΙ ΠΟ πα ἴῃ ΠΌ6]]υτὰ Πα ἢ. 
ἩΘὉ. οὐ 1,1. Τάρβίφ, 1708. 4ῖο. ; 

ΤΗϊ5 ψοτῖκ σοπίαίηςβ {πὸ Ηοῦτον ἰοχὶ οὗἩ ἴῃ6 Ῥοοῖκ οὗ ἰυ{{Φ τπΠ6 Ταγχυτι, ἔπ στοαὶ απ 
1116 Ναβοτα, δηά ἴοιισ ΗΠ ὐυϊηῖοαὶ (ὐοτητηθηΐδγοθβ, τορεῖποῦ ν τ 1,3εῖη νοσβίοῃβ, ἀπ οορῖοιβ 
ποῖοθ5 ὈΥ {86 οαἀϊίοτ, . Β. ὕαγρζον. Οδἰπιοῖ βἔβδίθ, {παὲ [ἢϊ5 νοοΐς ψν1}} "»ὰ ἔουμῃα οὗἁὨ στοδὲ 
βοσυΐοο [9 ἴϊοβε ψῆο ατὸ Ἰοδτηΐϊης Ηοῦτον,, δὰ νν1}} 4150 βεγνθ 85 δὴ ἰπίσοαιοίοη ἴο ἔπ6 
τοδαϊΐϊης οὗἉ ἴῃ ταῦθ᾽ 1 8] τυτὶ ογ5. 

(12.) Τὴ6 οποίον οὗ Τὰ. ΜΑΝΆΒΒΕΗ ΒῈΝ ΙΒΒΑΕΙ, : ἃ Εδοοποι]οπιθηΐ οὗ 
(Π6 ἀρραγοπὶ Οοηίγϑαϊουοη8 ἱπ δογρίασο [ὙΓΓαμβαἰθᾶ ᾿πίο ΕΠ 5}. ἔγοτη 
186 Ηφρῦγον.7 ΨΥ ΠῚ ποΐθϑ δηα ὈΪΟΡΎΆΡΙΟΑΙ] Ὡοί!ο68 οὗ αυοίοα Δυ που 168. 
ΒΥ ΚΕ. Η. Τανρο. Πμοπάοῃ, 1842. 2 νοΪβ. ϑὅνο. 

ΤῊ “ (οποἰ!ϊαίοτ᾽ οὗ Νδαπαϑθθῃ Βθὴ [5τδοὶ ἰβ ἃ τουῖκ οὗ τιυςἢ ᾿εατγηϊηρσ απὰ τοπόνῃ, τυ ἢ 
ἰφ ΠοΙά ἴῃ της Βὶρ]ιοβὲ οϑεϊπηδίϊοηα Ὀγ ἴμε Ψεπγ8., Μγ. {πάρ [18 τοπάογοα δὴ δοσορίδϊα 
βοῦνίοα ἴο αἱΐ 10] 1.4] βιαἀδηῖ5 ὈῪ τοπμάοτγιηρ ᾿ἃ δοσο551}}6 ἰο εἶ οπὶ ἴῃ {πὸ Πρ] ἰ5}ν ἰαθσυαρο, 

τῶ 
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ὃ 8. ΠΙΛΙΒΤΕΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΒ ΠΟΙ͂ ΒΟΒΙΡΥΌΒΕΒ, ῬΕΕΙΨΕΙ ΕΈΟΣΜ σΕΥΊΒΗ 

ὶ ΒΟΌΚΒΟΕΒ. 

1. ἀθωρὶϊ Φοδηπῖβ ΗΈΝΚΠ ὨΙββοσίδτο ἀθ ἴ᾽βὰ ΤὐὈγόγυτι ΑΡΟΟσΥΡμοσυπι 
οείογ8 Τοβίδιμθῃί ἰη Νογο Τοβίδιηθηΐο. Ηδΐβ, 171]. 410. 

2. ΟἸΒτίβε. ΤΒΘΟΡὮΙ1: Κυτνῦεξι, ΟὈβογνδίϊοηθβ δὰ Νονυμ Ταβίδπιθπίιτα ἐχ 
ΤΑυτγῖβ Αροογγρμῖβ Ὑ οογ8 Ταβίδμθηι. 1ρβῖα, 1794. 8νο. 

8. “0, Βοποάϊοιὶ ΟΑΈΡΖουπ Εἰχογοϊἰδίίομοθ ἰῃ ὃ. δὰ] Εἰ ϑίοϊδηι δὰ 
Ἡρθῦτϑοβ οχ ῬΒιϊοπο ΑἸοχϑπασθο. Ρυϑῆχα βϑυηΐ ῬΒ]οηΐβηδ ῬΓΟΪ]ΘροΟΙ θη, 
ἴῃ φαΐ 46 ποῦ 860 δοῃίθιαποηα ῬΒ]Π]Οη 5 οσυά! οηο ΗΘΌγαΐοα, ἂς οοηνο- 
πἰθηςα 8.1} ῬΆΣ]ΟΩ 8. ουχτὰ 1110 Ὁ. Ῥϑυ] ἴῃ ΕΡρίβίοϊα δά Ἠθῦγωοθ, οὐ 46 4115 
ΒΟΠΏ11}18 γὙ8ΓὙ1} ΔΥΡαμΘηἴ Ἔχροηὶίυγ. Ηεἰπηβίδαϊ!, 1760, ὅνο. 

4. 7. Β. ΟλβρζΖοσιι διγϊοίασο ΤΠθο]ορίοο ἴῃ ΕΡ βίο τη Ῥδ0}} δὰ Ἐοπιδῃο08. 
Αἀβροσβὶ βυδίηάθ βυαηΐ ΕἼογοβ ῬΒ]]οπδηὶ. Ἡἰσλβίδαϊ!, 1768. ὅνο. 

ΤῊΪΐβ 'ς ἴῃ δοοοπὰ δηὰ Βοεί εἀϊείοη οἵ σασρζονβ ΟὈβογσυδίϊοῃβ ου ὅ5:. Ῥαὺυ} ΕΡΊ 5116 ἰο {Π|Ὸ 
Ἐλοπιδηβ ; ἴΠογ οΥἰρΊμΑ]]ν ἀρροατγοὰ ἰὰ ἀοίδομοα ροτγίϊομβ, δὲ Η οἰπιβῖδαΐ, ἰὼ αυδγῖο, θεϊνθθῃ 
τ γρασβ 1752 δῃὰ 1756. 

ὅ. ΟΠ βίορβοῦὶ ΕὙΘἀθγϊοὶ ΓΟΈΒΝΕΕΙ ΟὈδογνδίίομοβ δά Νονυμπὶ Τ᾽ δβίδμιθη- 
ἴα 6 ῬΆΙ]ΟΠΘ ΑἸοχαπάγίηο. ὅνο. 1,10815, 1777. 

ΤΗϊς οῦκ τὰς ρτοσοδοὰ ΌῪ ἃ αυδτίο ἰτδβοὶ οὗἩἨ 1, οδβηοτβ ἱπιΠ|οὰ Ζ,εοσέέοπτο, Ῥλιοπίαπαγενι 
δρεοίπιοεν, ρυ ] 158 ἃ δὲ 1,εἸρϑὶς, ἴῃ 1758, ΤΠ ἴοτοο δηά τηϑδηϊηρ οὗ ογάς τὸ ῬδγΈ συ δεν 
1Πποἰταίοα, τοροίμοῦ (ἢ ροϊπὲβ οὗ δηεϊχυϊίν δηά σοδάϊηρϑβ οὗ ῬΠ1]ο᾽5 ἰοχῖ. ΤΉ ΠρὨς τὨγοννῃ 
προη (πὸ Νὰ Τοβρίδιοηῖ, ὈΥ δα ψυυιεη σε οὗὨἨ ῬΏ1]ο, 15 δάταϊ γα οἱ υοϊἀαίοα Ὀγ 1,οεβηοτ; ἰο 
Ἄοομηρίεῖθ σῆοβο ποῦῖ ἴῃοτο βῃου]ὰ 6 δάἀάοὰ “ααπιὶ ἔτίά. Κυηκιι δριοϊεσίμπι 1,οεεπετὶ 
Οδεεγυαΐζίοπμπι αὐ Ν. Τ. ε Ῥλίϊοπε Αἰεκαπαγῖίπο. ϑοταυ, 1788, 41ο.; 24 οἀά. Ῥίοτγίβ, 1785, 
ϑνο. Τῆς βθοοῃά ἰς (Π6 δοεὶ οἀϊτίοῃ. 

6. 9ο. Βαρβίβ Οὐτη ὥριο] αρίατη, δἴτο Εἰχοογρία ἃ ΕἼανὶο ὁ Όβθρίο δᾶ 
Νονὶ ᾿Γδβίδιηθηιμ ΠΙυβίγαίοπθα. Οὐυγᾷ Βίροθαγὶ Ηδυθγοδιαρὶ. Τρ. Βαί. 
1741. 8νο. 

Ἴ. ὅο. Τοῦϊο Κπξπθ ΟὈβογυναίΐοηθα ἴῃ Νουα Τοϑίδιηθῃμίυτη 6 ΕἾΔΥΟ 
όβαριιο. 1 ρβίθ, 1758. 8νο. 

Βοίὰ ἴἤεβα σγοσὶτβ δγὸ ΠΘΟΘΑΞΑΤΥ (0 ἰΠ6 Β1Ρ] 1.4] διιάοηϊ, 8656 ἘΚ γοῦβ [85 1] δίγαιθα ἃ στοαὶ 
ΠΌΠΟΙ ΟΥ̓ ραββαζοβ ἰω ἴΠ6 Νίοενν Τοβιατηθηῖ, ἔγοιῃ 9 βορῃυδ, τ Ὠ ἢ ἀτὸ Ὡοΐ ποιϊορὰ 1η Οὐἱβ 
ϑΡΙο] ρα πι, [ἢ Ρρ. 527---9]2. οἵ {πὸ Ἰαϊίογ ρυ δ᾽ οαίίου, (Π6γα 15 ἃ ουτίου οΟἰϊθοιοη οὗ 
δἰσίψ- εἰρλέ ἀτιὶς]ο5, οταἰοὰ Ὀγ “9 βορῆι5, ΟΥὗὨ ν ἰσἢ Πα οου]ὰ ποῖ πᾶνε Ὀδθῃ Ἰρποταηῖ; δηὰ 
ἴο {15 8 δῃηποχϑα δὴ ἱπιδγοβιίηρ αἀἰβεογίδιϊοη οὗ Ο. Βοϑβ, οῃ ἴΐ φεπυΐποηεβ5 οὗ [πε οεἰε γαίοα 
Ῥδββαρο οοποουηῖηρ «6509 ΟἸ εκ. 

8. ΜοΙ]]βείυμα Ἡδρυγαϊΐοαμα, εἷνα Οὐβοσυδίίοηθθ ὁὃσ Ηουγογαη Αἢϊὶ- 
αυϊοῦυσα ΤΟΠῈΠΊΘΗ 18 ἀδβυμρίθο, ὑη66 ρῥἰυτίηα οὑπὶ αίογβ, ἰὰτὰ ΝΟΥΙ 
᾿Γοβιλμ θη, ἰΙοσα ΧΡ] Ιοδηίυγ γ6] 1ΠΠυβίσαμίαγ. Αὐἴογο ΟΠ βίορμοτο (αβτ- 
ὝΕΙΘΗΤΟ. [ἢ [δε οἱρῇίῃ νοϊαμλο οὗ ἴπ6 ΟΥοἱ ὅδοσι, ὑρ. 1271 .--- 1426. 

Το οὖσ Ἰϑασποᾶ οουηίγγτηδη (δγίνσιρῃς θοϊοηρβ Π6 Ὠοποὺτς οὗ νεϊηρ ἔπε ἤτεὶ τῆο ἀρρ]οὰ 
16 τπίογὸ δηίίοης τη ρ8 οὗ τῆς 6»): [ὁ 1ῃ6 1} υδίταϊίοη οὗ ἴη6 ΒΙΪ6. Ηθ νψδ5 Π]ον θὰ ἴῃ 
1Π6 βϑῦγθ ρϑίβ οἵ ᾿ἰτογδίυσο ΒῪ Ὠγυδκῖι5, σβοβθο Ῥγαίεγίία εἶνε “Αηπποίαίξίοπει ἱπὰ Τοίμηι εδμ 
“ΟἈτεὶ Τεείαπιεπέμπι (4ἴο. ΕΤΔΠΘη ΘΓ, 16] 2) σομίδὶη ΤΏΔΠΥ γ8]11800]6 1] υδέταιϊϊ οης οὔ τ8 6 
Νενν Ταεκίδπηθηϊ. ϑοόῖηο δαάϊξίοῃβ σγθῦο 50 ΘΟ ΘΠ. τδάθ ἴο πἷβ τοῦς ὈῚ ΒΔ] ΠἸαβαγ 
ϑομοιάϊυθ, σοβο Ῥγαΐεγίία Ῥγαίετίίογμπε ἀγὸ ἱποϊυ ἀρὰ ἴῃ ἔπ ρῥιυδιοδιίίοη οὗὐὁἨ Μειιβοῆοι, 
ποιςοἀ ἰῃ Νο. 1]. ἐπ)δὰ. 

9. Τα Ὑ οτκβ οὐ 1816 ον. ΦΖοβὴ τοητεοου, ἢ.Ὁ. Μαβίοσ οὔ Ομ σῖπα 
ΗΔ4]], ὑδμαρτάρθ. Ἑαϊοὰ ὈΥ (με Εν. “. Β. Ρίξωδη, Α.Μ. Ἰμοπάοῃ, 1822.- 
28, 18 γο]8. ϑ8νο. 

Βα νυ ηρβ οὗ Ὧν. Τἰρμεῖοοί ἀγα δὴ ᾿ωναί Ὁ ]6 ἴτοδβιιγο ἕο ἔπ ΒΡ] ς8] διυάοηι, ΒΥ 
δὶς ἀδθρ σθβθάγοῖοβ ἰηῖο ἴῆ6 ΠΟΙ ἷς 4) ποτ τἰηρ5, 16 μ85 ἀοηθ τότ ἴο ᾿ΠΠ υδίγαίο [ἢ 6 ρῆγδςο- 
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ΟἸΟΘῪ οὗ τα Ηοὶγ ϑετὶρίιυγος, δπὰ ἴο Ὄχρ δίῃ (ἢ νδτῖοιι ουδίοτμῃβ, 6. (πογοίη δ υὐδθά ἴο, 
Ῥατιουϊατὶγ ἴα τς Ναὸν Τοβίδταθηΐῖ, μη ΔῺΥ ΟΕ δυΐμοῦ Ὀοίογο οὕ β'ποθ. Ὑνο βἀϊϊοηβ 
οὔ 118 Ἰοαγηοὰ Θινῖπο᾽5 οσΐ8 οσὸ ρυ ἢ 156 Ὀγουϊοιϑὶν ἰο ἰῃδὲ ποῖ ὑοῦ σοπβιἀογαίίοη, 
ν12Ζ. 1. Το Ἐπρ] ἢ οὐἀϊίίοη οὔ Ὧν. Ο. Βεῖρδι, ἴῃ ἴσο [Ὁ]10 νοϊυπηοβ, 1, οπάοῃ, 1684 ; 
δΔηά, 2. Α 1], κεἰ οαϊκίοη, Ρυ] δ οα δὲ Ποιίογάδη, ἱπ 2 νοἶΐβ. ἴοΪ1ο, 1686, ἱπε]οὰ “7 οδπηϊβ 
Γριθοοι Ορογα Οὐμηΐδ," δηὰ δρδίῃ δἱ Ετγδηοΐκοσ, ἴῃ ἴτε 0110 νοϊυτηθβ, ψϊο πσοῦο 
Βυρογιηϊοπαεαὰ Ὀγ πα οοἰευταίοα οτιτῖς, δυβάθη. ἜΠ65Ὲ ἔογει μη οὐ! ομΒ ἅἄγὸ ἰδκϑη ἔτοτι 
16 ΕἸ 58} ομα, [6 Επρ ϊσἢ ραγῖβ ὑοίης ὐδηβίδίοα ἰηῖο 1 δι: [6 τὰ νοϊυπηα ἴῃ 
1,δυϑάφη᾽ 5 οὐϊιίίοῃ '5 Ἄσομπιροδοα οὨϊοΗ͂γ οΥὗἩἨὨ Ξονθγ8] ρίϑθοοβ, ψὨο 1ἰσδιίοοι παὰ Ἰε υἡ- 
βηϊϑῃοά, θυ ποῖ εγα ἴοο να] 416 ἐο θα δἰδοχοίῃος οὐνιϊοα, ὙΠΟΥῪ σγογα οοτητηιηςαιοα 
Ὀγ Μν. ϑίζσγρο, νῆο ἴῃ 1700 ρυδ] με “δοῃε σεπμὲπε Ἰοπιαῦις ΟΥ̓ (δε ἰαίε ρίοις απὰ ἱεαγπεά 
“Ψολη 1 ἰρλοοῖ, Ὦ. 2." ἴῃ ϑνο. [ἢ ρτσγεορατγίῃρ ἢΪ8 οἀϊείου, Νῖτ. Ῥιϊδη Ὧδ85 δαορίοα ἔοσ [15 
μδδὶβ {η6 Γοηάοη οδαϊίοη οὗἩ 1684, αηἰὦ ϑιγγρο᾿β δι ρρ᾽θιμθηία] νοϊυπηθ, ἱποοσρογαίίης ὑΠ6 
Δἀαϊείομαὶ τοδιξοῦ ἴῃ 1, ουβάρη᾽ κα οἀϊίοῃ ; δῃὰ, Ὀγ ἰπά οι μα ῖα γαβοᾶγοῖθβ, μ6 μα5 βυσοοθάοα 
ἴῃ Ὑροονοσίηκ βοπῖθ ρίδοθβ οὗ 1 Ἰσηιοοι 5 στη τοῦ ΠΟΥΟΥ Ὀοίογα ρυθ] δηθὰ. Νεν 
Ἰπάοχοα δηὰ οἵδμοσ ἴβο: ἰε165 οὗἉ τοίδσοποα ἀγὸ αίνθη ἱπ [ἢ6 σοποϊαάίης νυ] απ οὗ τμἰβ εαἀϊείοη. 
7 15 θὰ υδιῖςα ἴο δὰ (ῃαὲ {Π6Ὺ ἀγὸ ποδί]ν δηΐὶ σοσγθοῖν ρῥτίηϊθα, δηα ἔγομι [Π ΘΓ τοαϑοπδθὶθ 
Ῥτὶσθ, ἀοπηδηὰ ἃ ρἷδοα ἴῃ. δυβῦυ 1] 1οαὶ Πΐρσασυ. [πο ογάεσ ἴο σοτηρίεία τ 1 ἰρμείοοι 
Ηοτα Ηοδταῖοα εἰ Ταίπμαϊΐοσ, ον Ἡδεδνγει ακπαὰ Ταϊνεμαϊοαὶ Εἰ χεγοϊξαξρπδ οἡ ἐδ Νειο Τεεία- 
γπεπί, τ Ὡϊσἢ Ῥγοσθοα πὸ ἤιγίπον ἔμδὴ πο τες ΕΡΊ8116 ἰο 6 Οατιης ῃίδη58, Ομ τἰϑιδα ϑοηοετ- 
ακνῖῦβ Ρυθ] εποα 

10. Ηοχῷ Ηδοργαίος οὲ Ταϊπιυάῖοο ἴῃ [Ππϊνογϑυση Νοναπὶ Τ βέλη: Π), 
4αἰδυ5 Ηοτγῶ 40. Πρ δυοοῦ 1π. 110. 18 Ὠ:βίοσι δ Βαρρ  ηξαΣ, Θρ᾽80016. οἱ δροοῦ- 
᾿γρϑβὶβ δοάθπι πιοᾶο 1} υϑταπίασ. Ὀγοβϑάς, 1789. 2 ἴοπ18 4{0. 

ἴῃ ("18 οἰαδοτγαῖθ σψόογκ, δομοεϊσοηΐιβ ρά58685 οὐνοῦ ἴῃ6 βαπι6 ὑοοΐκ5 οὐ ψὩϊρῇ. σ, ἱκῃείοοι 
[88 ἰγορβιρα, 88 ἃ δυρρίοτιθης, νἱϊθους ἰουςδίης ἴΠ6 ἰορὶςβ αἰγοδὰν ργοάἀυοεὰ ἰῃ ἴη6 ΒῺ]15}} 
ἝΟΥΚ ; αηὰ ἴπθη σοπίΐημοβ ἔῃ Ἰδίξον ἔο {πο ϑηᾶ οὔ {6 Νανν Ταβίδιηρηί, (ζορίαβ, ἴῃ χοοὰ 
ςοηήιξῖοπ, ζοΏοΥα γ 56}} ἔτοτι ἔνο ἴο ἔδγοα χυΐηοδε. 

11. Νονυπι Τοβίατηθηίαπι ὃχ Ταϊμαᾶθ οἱ Απῇαυξίαίθυβ. ΠΟ Σοσυὰ 
1Πυβιίγαίαχα, ἃ Φομδπηο (ἀογβαγάο ΜΕυΒΟΗΕΝΙΟ. [1ρ5ϊ8, 1786.. 4ϊο. 

πὶ {πὶ5 τνοῦῖκ δ ἰπϑετίθα νβσίουβ ἰγεαιῖβοϑ ὈὉῪ Ὠδησίυϑ, Ἐποηΐογά, ϑοιιοϊϊι8, δηὰ οἴποσβ, 
ψῆο πανα δρρὶοὰ (δΒοιηδοῖνος ἰο (η6 ΠΠ]μυβιταιϊοη οὗ {Π6 Νεν Τεϑίδτηθηξ ἔγοτῃ, [86 «}6νπῖδὶι 

, τε ηρ5. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΠῚ 

ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΟΒΒ, ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΕΒΒ, ΑΝῸ ῬΑΒΕΑΡΗΒΑΒΤΒ ΟΝ ΤῊΣ 

ΒΟΕΙΡΤΌΒΕΞΒ. 

ἃ 1. ΟΟΜΜΕΝΤΑΝΙΕΒ ΒΥ ΤΗ͂Ρ ΕΑΤΉΞΒΗΒ, ΑΝ ΟΥ̓ΗΒΕΗ ὈΓΨΙΝῈΒ ΟΕ ΤῊΚΒ 

ΟΗΕΙΒΤΙΑΝ ΟἩΘΈΒΟΗ, ῬΕΕΥΙΟΌΒΕΥ ΤῸ ΤῊΝ ἘΕΒΕΟΞΒΚΜΑΤΙΟΝ. 

ΤῊ ἐο]ονΐηρ ἀγα ὕΠ6 ῥγΐποῖρα]. οτητηθηΐϑίοσβ οἢ {86 βαογθᾶ τι άηρ9, 
ὙΠῸ 816 ἰο Ὀ6 ἰουπᾶ δπιοὴσ {Π6 ῬΕΓΜΙΤΙΝΕ ΕΑΤΗΚΕΒ ΟΕ ΤῊΗΒ ΟἨΒΙΒΤΙΑΝ 
ΟἩσΕΟΗ : δαΐ, ἴῃ σοπϑαπρ {πο ῖν πὶ ρσδ, [86 Ὀαϑὺ Θα 1018 ΟὨΪΥ βμουϊὰ 6 
Τοΐοσσοα ο, ββρθοίδ! νυ [πο86 Ὀγ Ῥτοίοβίδηϊβ ; 88 [86 δα] 1] 0η8 Βυρουϊπέθπα θα 
γ αἰνίπο8 οὗἩ 1π6 Βοιηΐϑα ΟΠυΓΟΒ ἃγΘ ποῦ ΟΠ]Ὺ ἔγθαυ ΠΟΥ οογταρίοα, Ὀσύ 
ΒΡυΣίοι5 Ὑν τὶ ΠΠΠρ8 ΓΘ 8150 οἴξϑη δϑονι θα ἴο [Π6 [δίῃ βσβ, ἰπ ογᾶθυ ἴ0 ϑυρροτί 
Ἐ16 Δη }-Βοσὶρέυγαὶ ἀορτηδβ οὗ [μαὲ βαοϊίοῃ οὗἉ [816 ὑηϊγοσβαὶ σμυτο 

[1.7 Οτοοῖ Καίλοτγ-ς. 

1. ΟΕΒΙΘΈΝΙΒ ἴῃ ϑδογίρίαγαβ ὅδοσαθ Οοιηηθηίασῖα, ααθοῦπαιο ατθοὺ γορο- 
τὶ τὶ ροζαθσαπέ. ἘΜ Ιἀϊ, ραγίλπι Ταῦ πὰ γογλξ, οὐ ἀπίνθσβα πο 8 οἵ οὔβθγνδ- 
ἀἰοηῖθαϑ Π]υβίτανὶῦ Ῥοίσι8 Πδπῖ6ὶ Ηποίϊαβ. οι Βοιηδρὶ, 1668. 2 ἐοῃ}}8 0]1ο. 

1 866 πυπηοτουβ ρῥγοοίβ οὗ {πὶ5 τουπδτῖς ἰπ Ψ8π|65Ὲ Τυθαίϊβα οὗ ἴδε (οτγτγυρίίου οὗἉ ϑογὶρίυτε 
Οουποὶ]ς ἀπὰ Ἑδίμπουα ΒΥ τΠ6 Ῥταϊαδῖεβ, ἄο. οὔ ἐπε οἰυτοῦ οὗ Εοπιο, ἔον τηϑὶπίθπδηςο οὗ ρΟροτΥ, 
ῬΡ. 1-27]1. ],οπάοη, 1688. ὅνο. 

τ 
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Οκισεν δουτγβῃοα ἴῃ ἴῃ Ἰδιίοῦ ρματὲ οὗ {πῸ βοοοῃά δῃπά (ῃγουρὰ ἴῃς ἤτοι ἢ] οὐὁἨἉ πὸ εἰιϊτὰ 
σοι υτΥ ; δπὰ τνᾶ58 ἀἰβιϊπσυ ϊθμοά ποῖ ταοσα ὈῪ [εἷἰβ Ἰρατηΐης [ἤδη Υ 15 ῥ᾽ εἰν δηά ο]οιιθῆςο. 
Ης ντοῖο Οὐπιπιεπέατίος οἡ ἴμ6 ΟἹ δὰ Νὲν Τοδβίδιηθηϊβ, ἔμπα ζγοαῖοσ ρατί οὗ το ἢ 15 ΠΟῪ 
Ἰοβῖ : {πὸ θεῖ βαραγαῖθ οἀϊιίοη οὗἩἉ τ ῆδὲ ἢα5 Ὀθθη ργοβογνϑα ἴ5 τῃ15 οὔ Ηυοῖ.0 Ηδ ε]5ξο νσγοῖς 
ΒΘ ΠοἾ α ΟΣ 5μοτί ποΐθβ οχρ᾽δηδίοτυ οὔ ἀϊβῆσυϊς ρβϑββαροβ οὔ ϑουϊρίυτα, ἴῃ τ ἈΙσὮ δα ΘΠ ΘΗ͂Υ 
αἰιοηδοὰ ἴο ἐπα ᾿Ἰτογαὶ βθηϑ6. ΟΥ̓ ΤΠ656 ϑ Πο 18 βοῖαα οχίγδοῖβ ΟὨΪΥ͂ ἀγα ργεβογυθὰ ἴῃ {Π6 60]- 
Ἰοοϊΐοη ταδάθ ὈὉῪ Οτορβοσυ Ναζίδηζθη δηὰ Β.45}} {πὸ Οτεδῖ, οπτ]οὰ ῬΛίϊοοαϊία, ἀπά ΡῸ 0] 5 ποὰ 
αἱ Ῥατγὶβ, ἰὴ 1618, 4.0. Ηἰς Ηομλ ]165, 'π τυ οὶ 6 δἀ ἀγοββοα ΠΗ πι86 1 ἴο ἔπ σαραοϊιῖος οἵ {Π6 
ῬΟΟΡΪΘ, 85 γχὸ}] 545 ἢ18 Ὠυτηθτοῦβ Οἴδοσ τοτκ5, θΟΓΒ ῥσαοῖῖσ4] απ σοηίτονογϑιδὶ, οὐ ᾿Ἰτη 118 
Ῥογιηϊξ υ8 ποῖ ἰο ἀσί4:}; δηὰ ἢὶβ οὐ ἶσα] Ἰαρουτβ οὐ ἔπ βδοσθα τυυιοηρβ ἀτὸ ποίϊςοα ἴῃ 
ΔΏΟΐΠοΥ ρᾶτῖὶ οὗἉ ἐμ 15 πογῖς. ἢ [Ι͂ἢ 1πῸ Οοτωπηθηΐδγιθβ αρονα τποητοηοά, Οτίροη ρανα Σ0}} δοορο 
ἐο ἰς Ἰρατηΐϊηρ δηὰ ἰτμαρίπαιϊίου, ἰῃ δὲ ρρϑασοά ἰοὸ Ὠἷπιὶ ἴο θὲ {πε ὨΙβἴουῖοδὶ, ᾿ἔτογαὶ, τα  5[168], 
ἈΠᾺ τηοτα] 56ηβ6 οὗὨ ἴπΠς ΒΙΡΪς.2 Οτίμοη᾽β στδπά ἔδυ 15 ἐπδὲ οὗ Α]]εζογίβίηρ ἔπ δεγιρίυγοι 
ἴοο τηυοἷ ; δηά [Πϊ5 τηοῖμοα οὗὨἉ ἱπιοτρτεϊδιίοῃ ἢ δἀοριοά ἔγοση ἔπε ΑἸεχαηάγιλη Ῥἢ 1] ΟΒΟΡ]ΙΟΓΒ, 
ἴῃ [6 Πορδ οἵὨ 6ϑβϑιδ}] βῃϊησ δὴ ἀπίοη Ὀεΐτσοοη Ηοδίποη ΡἢΣ]ΟΒΟΡὮΥ δηὰ ΟΠ σίβιίδη ἀοοϊγὶπο. 
ΗΪ5 [υπάατηοηεδὶ σϑηοη οὗὨ οτγι(ἰοῖβτη τγ85, τὶ, τυποτονοσ (ἢ ᾿ἸζοΓα] βθηβ6 οὐ ϑουϊρίυσο νγ85 
ποῖ οὈνίοι5, οΥ ποῖ οἰ βατὶν οοπβίβίθης τὶ ἀὶδ ρϑου 8 Ὶ τοποῖβ, [Π6 ψογ8 γογο ἴο θ6 ὑπάογ- 
βιοοί ἴῃ ἃ βριτἰτ14] δηὰ τηγβίϊοδὶ 86η56; ἃ συΐα ὉῪ το ἢ σου φαϑῖὶγ ἰποογρογδαῖθ ΔΗ 
ἤληοῖοβ, τοῖον οὐ βίπαὶ οὐ Ὀοστοινοά, στρ τῃ6 ΟΠ γδίίδη οτοοὰ, Μοβμοὶπι ἢδ8 051} 
οἰαγασίογΞοὰ τΠΐ5 ἐΔΊ ΠΟ 85 οπο οὗ (π6 τηοβὲ Ἂπιϊμεπί οὗ ἴπ6 εὶῖοτβ οὐ ἴπ6 {πϊγὰ σοηίυγγ, γγῃο 
αἰπεϊηρυθῃοά ἐπ οπηβοῖνοβ ΟΥ̓ ἐποῖν Ἰραγπθα δηᾶ ρῖοιιβ ργοάἀιοίϊοηβ ; δὰ 85 “ἃ πΊδῃ οὗ ναϑί 
δα υποοϊηπηοη 801} 1{|68, (Π6 ρστοδῖοϑὶ Ἰυτηΐπατυ οὗ [μ6 (τ βείδη του] τη δῇ [815 ἀρ ὀχ Ὠι ιἰοα 
1ο νον. Ηβὰά ἐδδ υβίπθ55 οὔ μἰβ αάσπηομὶ ὕθθη θαιαὶ ἴο {116 ᾿τητηθηβὶτν οὗ [}15 σϑηϊυ5, [Π 6 
ξετνουν οὗ Πὲβ ρίοίγ, ἷ8 ἱπά δε κ40]6 ραϊίοηςο, μἷβ Ἄχίθηβινα ογυάϊτοη, δηά 1118 ΟἿ᾽ διαϊηθις 
δηἀ κι ροσγιοῦ ἰδ] θη 8, 41} σου τ τ5 ταδὶ μανο [8]]6ῃ δῃοτί οὗ 15 τηοῦιῖ, Υ οἵ, 516}} ἃ5 ἢ ν᾽ 88, 
ν)18 νυἱγτίῃοβ δῃά ἢϊ5 ᾿ϑθοιιγβ ἀθβοῦνα ἴΠ6 δα τϊταϊΐοη οὗ 4}} αθ8; δηὰ ἢϊ8 ἤδιὴβ νψν1}}} δὲ ἴγδη8- 
χοϊτοὰ τι μΒοηοὺσ ἐῃγοι ἢ ἔπ ΔΉ Π8}5 οὐ {ἰπ|6, 88 Ἰοπρ 88 ᾿ϑαγηΐπ δημαὰ σοηΐαβ 5}14}} θῈ 
ἐδ οΙ ΘΑ διηοηρ τηοη.᾽"5---- ρ ἜΧΡΟΒΙΓΟΤΥ τυτὶεἰηρ οὐὨἮ Οτίροη 43τὸ ἴοὸ "6 ἔουπά ἴῃ (Πς 60]- 
Ἰοεςιῖνο φαἀϊεῖοηβ οὗ 1115 γογκβ: [6 πιοξξ σοιαρ]οῖο ἰ5 ἴῃ6 οαἀϊτίοη ρου] 15Πῃ6ἀ Ὀγ Μ,, ἀε ἴὰ Ευο, 
ἀπ ἴουτν νοῖς. ἔο]ϊο, Ῥατγίβ, 17385--59, στ ῃϊοἢ νσᾶ8 γορτυϊηϊοα ὃγ ΝΜ. Οδογ τ, δὲ Ὑ υτοθθυγρ, ἴῃ 
15 νοῖ5. ϑ8νο. 1780 δηὰ [Ὁ] ον ἱπρ γοάγβ, δα αἷἰδὸ υγ Ὦγ. Ο. ΗἩ. Εὶ 1 οτητοδῖθοι δὲ Βου]η, ἴῃ 
518} οοἴανο γνο]ιτηος (1888--45), ἐνοπῖν -ἰγοα οὗ τ ῃϊοἢ να ὕθοπ ρυ ]} 188 6α. 

2. Φοδπηῖβ ΟἨΠΥΒΟΘΤΟΜῚ ΘΘΓΙΠΟΠ68 {Υ68 ἴῃ ΘΠ 681} ; ---- Οὐδίθον Ηοτμ]12 
1η ΕΒΆΪΠΊΟΒ ; --- ΕἸΧΡΟΒΙΟ ρογροΐυδ 18. Νονυμ “658 ΟΠ χβιὶ Τοβιδπιθηΐαχα : 
0110. [Ι͂ἢ 186 ναγσίουβ δα! οη8 οὗἁ 15 οο]] ον ο ψγοσ 8. 

ΦΟῊΝ ΟΗκΎβοβτομ, ψγῆο ἢουτὶδ)οᾶ ἴῃ 6 ΤΟυτῚ ἢ σοπίυτυ, γγᾶ8 8 ρῈΡ}} οὔ Ὠιοάοτυβ οἔ 
Τάγρυβ, το πα Ὠἰπη86 1} θθ θη ἃ ἀϊβοῖρ]6 οὐ Οτίροηβ. Ηθ νγχοῖίθ Βοιη! θα οὐ ἔπε στοδῖοτ 
Ρδιί οὔ πο ΟἹ Τοβίδιηθηΐ, ἀπά οα {πΠ6 σῇοϊα οὔ τὰς Νενν Τοείδηθηΐ, τυ ἢ 186 οχοορίίΐοη οὗ 
4:6 ΟδιΠο]ὶς δορί βι]ο5. Η18 Πουμι]θ8 οὴ ἰῃ6 Νενν Τοβίαπηθηΐ ὅσα ΘΥΟΥΥ ἩΔῪ ὈΓΘΙίΌΓΘΌΪο ἴο 
(ΠἸοπο. οὐ ἴΠ6 Ο]Ϊά. Ἑτηοβιὶ ἰς οὐ ορἱπίοῃ, ἰδὲ ποηθ οὗ ἔδεε ρτοἀμοζίοις οὗὨἨὨ ἐμ ἔδέμοιβ ἀγὸ 
οηυαὶ ἐο ἔποβο οὗ Ομγυβοβίοτα οἡ 8ι. "διυ]}5 Ερβεϊοβ ; δπά τΠπαΐ 41] βυ δϑοχυθπὲ Οτθοῖ οοπι- 
τηρηΐδίοσβ ἡ {ἰοπὶ ἰἰᾶν οχο]υβίνοὶυ Ὁ] οσσοα πἰθ. Οἡ ἴπ6 ἢἰἰδέογιςαὶ Ὀσοκβ, μἰβ οοτὰ- 
ΤηΘηΓΑΤΥ͂ οἡ ὅ8ι. Μδείπον 15 ᾿ποοταραγαῦὶν (6 αβὲ δῃὰ τηοβὲ Ἵορίοιιϑ, δῃὰ 15 ρῬαγίϊ ο τὶν 
ΨΌΤΙΠΥ οὗἨ Ῥοίηρ ρεγυβδοά. ΟΠ βοβίοι 8 ΤΏΒΉΠΟΥ οὗὁὨ ἐχρουπαάϊηρ 15 1Π18: Πα ἢγϑβε ἴαϊκοβ ἃ 
γογβα οὗ ϑοτρέυτο, ψ ἢ]ο]ν πῈ Ἔχρ]δίης ; δὰ {Πθη ἱπνοβιϊ ζαῖθα δηὰ οἰτποιάαίας Π6 τηοδηϊηρ οὗ 
Ῥαγεϊουϊατ τψοτγάβ, ροϊπεϊπρ οὐξ {Π|6 5θορα οὗἨ ἴδ6 ββοσθὰ διυΐδοτ, ῃοβθ βῖν]6 δῃὰ ρϑηΐυβ Π6 
ΘΧχδιηΐποβ, δη ἃ τε οσιρ 41} ΗΘ τγαῖβτιβ ὈῪ δαυϊναϊαπὶ ᾿πι6}}} 1 0]6 Οὐσθοκ ὀχρτοββίοθβ. Ης 
τὨτουσῃοιξ δά]νεγοβ ἴο 1π6 ]ἰϊοτγα}] βοηβα, το ἣν ταασϊηϊαϊηθα ἴο 6 ἴπ6 ἔγιὰθ οθθ. Τῃὸ 
ΠΟΠΊ1]165 ἀγο ἰουπαὰ ἴῃ ἴπ6 θοδα ] ἀπά τηοβί δοουγαίς ἘΔ ο Ῥυΐποορς οὐὨ ἢΪ5 τροῦῖζβ ρυθ- 
᾿ἰδῃθὰ ὈὉγ δι. Ηθητυ ὅ6ν}]6, ἰῃ 8 νοΐβ. ἔ011ο, Εἴοιῃ, 1612 ; δηά ἴῃ Μομπεαιοοι β οἀϊίοη, 
Ρυθ]δπεά δὲ Ῥατὶβ ἰῃ 18 νο]δβ. ἔοϊίο, 1718--1788, ἀπά τορτιπιθὰ δὲ Ῥαγὶβ Ὀθένθθη ἢ 6 γὙθαγβ 
1834 δῃὰ 1859, ἴὰ τἰλτίοθη νου] απιο5 τα ροσῖαὶ ϑνο.Ό Απ δατιϊγαο Εσοης ἰγαηϑβίδεϊοι οὗ ἃ 
βϑϊοοείοη ἔγοτη ΟΠγυβοβίουν᾽ β ἨἩτλ ] 165, δη ἃ οἴον ὑγοσκϑ, γὰβ ρεϊπιοα Ὁγ τὸ Αὐδό ΛΔυροτ, 
αἱ Ῥαγῖβ, 1785, ἴὩ 4 νοἷβ. ϑνο. [π 1807, Μδι δ ρυ ὈΠ 5Π θα 592 οὗὨ 5 Ποση ΐἶοβ αἱ Μοξοον, 
ἴῃ 8νο. ψ|Γἢ ναγίουβ τοϑάϊηρσβ, ἃ σοΟΤη ΤΠ ΘηασΥ δηὰ ἱπάοχ", [1ἢ 1840 ἃ δοδιυ} οαἀϊείοη οὗ 

Ἰ δθο Ψο]. 11. Ῥαγὶ 1. ρρ. 21] --91]“. 
5 248 Επο τ ἀϊοα Ηοττηθηθυίοεθ Οοποτγα]β, ὑρ. 163, 164. Α ἔμγίποσς δοοοιπέ οὗ 

Οτῖρθη᾿β ὀχροβίίζογυ ἰδρουτβ τὺ θῈ βθθὴ ἴῃ Εἰγωθϑεῖ β [πϑιϊταϊτὶο Τπιογρτοιὶβ Νονὶ Τοβίδιηθηιὶ, 
Ρν. 286, 9387.,, ἀπά ἴῃ Μογιιβ᾽5 Ασγοᾶβδθθ βΞ'ρῈῦ Ἡουηθηοαξῖοα Νονὶ Εαάοτγὶς, ἰοπλ. [ἱ. 
Ρν. 250--256. ; 1ηὴ Ποβθητ } }6τ᾿85 Η]Ἰϑιοσία Ἱπιογρτοίατοπῖβ 1ἀρτοσγιιπὶ βδογοσατη, ἴομη. 1. 
ΡΡ. 17---156., ἀπά δπιοηβ ΗΪβέ, Οτίι. ἀὰ Νίθιχ Τοϑὲ. 1ἴν. 111. ον. 'χ. ρρ. 439---442. Ὁ 

5 Μοββθῖιη 8 Εςο], ΗΪδὲ. νοὶ. ἱ. ρ. 270. οάϊξ. 1806. Οπ ε]Ἰ τπουῖῖ8 οἵ Οτίβοη δα δῇ ἴη- 
Δογρτοῖοῦ οὗ ΠΟοΙγ Ὑνσιῖ, ϑθα Οομυ οαγοἾβ Βαπιρίοῃ 1, θοΐιγοβ ον 1824, ρρ. 131] --- 145. 

ὁ δόνοσα) οὐϊείοηβ οὐὗἨ ΟΠ γγυβοβίοτω᾽ 5 Ηου]Π165 ἀγα οπιπηογαίοὰ Ὁγ Ηδτὶου, ἴῃ Πἰς Βτονίου 
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16 Ρυϊποῖραὶ ἐγοδίϊβοβ οὐ (Ὁ γυβοςίοταω νχαὰβ ρυ] εΠοἀ δὲ 1, εἰ ρσῖρ, πε} ]οὰ “9 οδῃη8 ΟΠ συ- 
ϑοβίοπῃ!: Ορογα ῥγεβιδης ββίτηα Οτδςο οἱ 1, διϊπο,᾽" 'π οηδ ἰαγρο νοϊιης 4105. ΑἩ οαϊίίοπ 
Ἄοοηϊαϊηϊης ἴῃ6 Οτεοῖς Τοχὶ δἴοπθ νγα5 ρυ ] 5 μα δὲ ῃ6 βαπια {ἰπ|6 'ῃ πο νοϊαπι6 ὅνο. 

8. βίαποι; Ῥδίγὶ8 ποβίσι “Ὁ Πη18 ΟΠ τ ϑβοβίοπι!, Ασομ ορβοορὶ Οοηβίβηεπο- 
Ῥοϊδηὶ Ηοτ15 15 Μας δι. Τοαχίαμα δὰ βάδθῃῃ ΟοάϊοῦθΒ Μ855. οἱ 
Μογδίοπαμα διηθηάδυτ, ργθοῖραδτηῃ 1 ΘΟΙΠΟ 18. ναγθίδίθπι Δάβου!ρ8:, δαποία- 
ἘΙΟΒΙΌι5 ἈΌῚ ορυβ ογδῦ, δῦ ΠΟΥῚΒ ΠΟΙ ᾿πβέγυχι ΕὙΙΔΘΓΙΟΒ ΕΊΕπΡ, Α.Δ]. 
(δηλ γιρία, 1839. 8 Τοηλ18 8νο. 

Α θοδυι αι} δπὰ οοτγσγεοὶ οαϊίοη, πὶ Ῥγορασίηρ τ Βῖο ΝΜν. 16] οοἰ]δίοα ἔθη τηδηυποτὶρῖβ 
ψὮ ἢ δὰ ποὲ ὑδίογο ὕθϑθῃ οχδιηϊηθα, δῖ 65 ἔπο Ατιπθηΐδη νογείΊοη. Τθο τοχὶ 8}]5 ἵνο 
νοϊυπιοθ, 8πα ἐδ (Ὠἰτὰ σοπίδὲῃ8 πὸ ποῖθ5 δηὰ ἔσυν ἰπάοχοβ. 

8.5 δαησί! ῬαίγΙΒ ΠΟΒΙΓΙ 08 Ππη18 ΟΠ τυ βοβίομωϊ, Ασομ ορβοορὶ Οσηβίδηςπο- 
ΡΟ δηΐ ἴα Ῥδ0}} ΕἸ βίοϊαπι δὰ (ὐογ  ΙΠ108 ροδίθγίοσθμι Ἠ π]1 χχχ. ἘΔΙΠῸ 
πον δὰ βάδιηῃ Ἄοοὐΐϊουπι ΜΌΝ. οὐ Υ ογβίομυση δηθαυαγαπι. [Εαιϊθα ὈῪ {16 
Βον. ΕὙοάοσιοκ ΕἾο]α, Α.Μ.1 Οχοηὶὶ, 1845. 8νο. 

ΤῊ βδπι6 ἰϑατηΐπο δπα δοουγαου, ψ οι οπαγδοίογῖϑε Μσ. ΕΠ61ἀ᾿ 5 οἀϊΐοῃ οὗ ΟΠ γνβοβίοπι᾽ 
Ἡοοτο5 οὐ ἔπ Οοβρεοὶ οὗ δι. Μαίίπον, αγὸ ἤουπά ἴῃ [Πϊ5 γοϊ πιο, το σοπίβιῃβ εἶ 6 
Ἡοιη]ῖο9 οὐ ὅ8ι. Ῥδῃ}5 βδοοουῃηὰ Ερι5]6 ἰο ἴπῸ (ογιπίΐαηβ. πὲ τπουβαηά σορίθβ ᾿γογα 
νγογκοά οΠ δἱ εἶ []ηϊνουβιῖν Ῥγοβα, Οχίογα, δὲ ἴπ6 ὄχρϑῆβο οὗ {6 ϑοςοϊεῖγ ἔοσ Ῥτοτηοζηρ 
Ὁ τιβείδη Κυον]οάσο, ἔοτ αἰδιγ αο διποηρ ἰῃ6 οΟἸεΓγρῪ οὗὨ 116 ατοοῖς Οπυτγοῦ, (ψῃὸ 
τοραγαὰ ΟΠγγϑοβίου 85 4] ἰγϊ ᾿πϑριγθα,}) τ τΠ6 ΓΟ] ονσίπ 111]6 :--- Του ἐν ἀγιοις Πατρο5, 
ἥμων ἴωαννου Αρχιεπισκοπου Κωνσταντινοπολεως του Χρυσοστομον Ὕπομνημα ἕις τὴν προς 
Κορινϑιους Δευτεραν Ἐπιστυλην. ἘκδοσιΞς' Καϊνη ἐκ παλαίων Αντιγραάφων «Ἐτυπωδὴ συν θεφ 
τὸ παρὸν Βιβλιον ἐν Οξονιῳ δι᾽ ἐπιμελείας Θωμᾶ τοῦ Κομβιον τυποϑετον τῆς Ακαδημίιας, καὶ 

ἐτελειωϑη μήνι Ἰωνιῳ ες ετους (τντ. (“. υ. 1845.) 
Ττδηβ]ατομβ οὔ ἔμ Ηου]168 οἵ (Ὠγγβοβίοσα οὐ ἴα Οοβροεὶ οἵ δι. Μαίΐίπον δα οὐ ἐπὸ 

Ἐ;Ρ 531165 οὗ Ῥαὺ] ἴο πὸ Ποτηδηβ, (ον Ββίδηβ, Οα]διίδης, Ερβοβίδης, ΡΣ Πρρίδμβ, (ΟἹ οςβίδηβ, 
1 δῃὰ 2 ΤΠο558]οηἾδη5,1 δηὰ 2 Τιπιοίθγ, Τιῖυ5 δηὰ Ῥῃίϊουηοιι, ἔστι νοΐβ. 4---- 7. 11, 12. 14. 
δῃά 15. οὗ 1π6 ρυθ]οαιίου οα]]οὰ “ Α ἸΛΡτατυ οὗ τς Ἐδίμοῖς οὗ τπὸ Ηοὶγ Οδίμο] 1. Ομ υτοῖι 
δηίογιοσ ἴο ἴμ6 1)ινϊβίοη οὗ Εδϑί δηὰ ὟΝ εδὲ ; ἰγαῃβϑὶ αἰθά Ὀγ Μεσιρετβ οὗ ἔμο ἘΠ ρ}155 Ομυτοῖ,᾿" 
Οχίσσά, 1839--.44, ἴῃ δὅνο. Τΐβ τυοῦῖς τὰ σοὶ ραῖν οἀϊξαὰ Ὀγ ἔπ6 δν. Ψ2οη Ηδητν 
Νονιηδῃ, ΝΜ. Α. (στῆο ἴῃ 1845 τοὶ οὐὸῦ ἴο ἴΠ6 σοϊηπηυπίοη οὗ ἴῃς τηοάρτγῃ σῃυτοῦ οὗ 
Ἦοιμθ.) ὉΠ [Ο]]ονίης τὸ [ἢ6 Παῖηθ5 οὔ (Π6 ἰγδηβίδίοσε : ---ΤῊς ἴον, δὲς ὅοο. Ῥτανοβὶ, 
Βατί. ἰταπβ]αϊοα {6 Βοπλ1]165 οα 6 Οο5ρε] οὗ Μείον ; ἴπη6 ἔν. 7. Β. Μοζγτῖς, τῇοβε οῃ 
{Π6 Ερί5ι:]6 τὸ {η6 Βοπηδηβ ; {π6 ἔδυ. Ἡ. Κὶ, (ογπίϑη, Μ. Α., δῃὰ τε ἔν. Ζομ ΜοαΪον, 
Μ. Α., το86 οὔ 1 δῃάὰ 9 (ὐουϊ με μίδηβ ; 1Π6 οι] ο5 οὐ ἴπ6 Εἰ ρίξε ἰο [6 ΟΔ] δι πη ἅγὸ 
ὈΥ δπ ἈΠΟΠΥΤΏΟΙΙ5 ἘΥδη δου ; (Π6 ον. ὟΥ. .. Οοροϊηπά, Μ. Α., ἰγδηβίαιϊοά [Πο56 οὐ πὸ 
Ἐριϑ 16 το 1Π6 Οαἰβίϊδης; (δα Εδν. Υ. (. Οοιίοη, Μ. Α., ἰοδο οὐ τὸ ΕΣ ρίβε]ϊς ἴο τἰ|ιὸ 
ῬΒΠΠΕρρίαπα; [6 Εδν. 7. Αϑῆνοτει, ΝΜ. Δ., {ποθ οὐ {6 Ερίβε]α ἰο {π6 (Οοἱοβειθηβ; δπὰ 
6 ον. 7}861).5 Τνοοά, Μ΄. 4., 1πο86 οἱ 1 δπὰ 2 Τῃοβιδ)οηίδῃβ,  δπὰ 249 ΤΙπιοίῃγ, ΤΙ 5, 
δηαὰ Ῥμιδτιοη. 

4. ΤΒΕΟΡΟΒΕΤΙ, ΕΡίβοορὶ Ογγθπβίβ, ΕἸΧρΙδηδίίοποβ ἵπ Ῥϑὺ}} ΕΡ β[οἿαβ 
Οὔλῃ68. [πίον Οραχα, Ῥδγιβι18, 1608, 2 ἐοταΐ8 ξ011ο. Ῥαγίβι15, 1642, 4 ἰοτη 8 
ἴο]]ῖο. Ἡδ]ς, 1769--74. δ ἴοτμ!5 ὅνα. 

Τηξορομετ, Βιβῆορ οὗ ὕγτιις, οὐ Ουτορο δ, ἰῃ ϑυτία, σγοῖθ τη ἢ ἢ σοηίυτν : τΒοι}} 
Π6 οἰ οῆγ [Ὁ]]οννβ ΟὨγγβοβίοτα ἰῃ ἢ 5 δοτητηθηΐατυ οὐ 8ι. ῥδι}}5 ΕΡΊ 5168, ἢ6 ᾿δ5 δά ἀθὰ τηδην 
πὸν δηὰ κι κῖηρς ΟὈβογυδίιοιβ οὐ ἢ15 οὐσῃ, δῃὰ [88 βιιοοοββι]γ νἱπαϊσαῖϊοά την ῥᾶββαροβ 
αραϊηβί {π6 Ατίδπβ, δὰ οἵμποσ βθοίαγιοϑ οὗ ἢ15 τηθ. Τῇ οὔ εῖοδ] ταοτὶῖς οὗἩ Τποοάοτοῖ 45 δῇ 
Θχροβίϊογ οἵ ϑουϊρίυσο σοσο ἰηνοβιϊραίοα Ὀγ Ε΄. Ο. ΕΙοὨίοΣ ἴῃ ἃ ἰγοδίῖβα ᾿πεἸοὰ 1)6 ΤΠποοαο- 
τοῖο Ερϊεϊοϊαγατα αι παγυτὰ [πὲεγργοῖο Οομηπρηίαγὶυ5 Ηἰςίοτίοο- ΕχοροίοιβΒ. 1,105ϊ6, 
1822. ϑνο. Αἡ Ερ] 5ἢ} ἐταπδίατοη οὗ ΤΠοοάογοῖ Β ΟΟΙΤ ΘὨἸΔΕΥ οὐ ἰδ ΕΡΙ 5116 ἴο {10 
Ποχηδηβ 15 ῥγίηϊβὰ ἴπ ἐπ τὐυοηϊγ-ἢγοι δὰ ἔ] ον ηρς νοϊυπιο5 οὐὗὁἨ 106 “(ΟἸτιβι δ Ες- 
ΤᾺΘΤΥΔΏΘΟΡ. ἢ" 

ὅ. ΝΌΝΝΙ Ῥδμορο]τία ΜΟΙ ΔΡὮ ΓΆ518 Εὔνδη 6 }}} Φοδληποὶ. Ιὐθοοηϑυϊ, [ω06- 
τἸοπυπιατα νᾶγὶοίδίο ᾿πδίσωχις ΕἸΆΠοίβουβ Ῥαβϑου 8. Αοορββιῦ Εὐνδηροίϊαπι 
“οδηπίῖβ. Ποίαποίο Ῥαββονὶο δαϊλομθαλ ουγαν! ΝΙΟΟΪδυβ Βδομυθ. ρ818, 
1888. 8νο. 

Νοιίεῖα 1 Διοταΐυτε τος, ρΡ. 739---741.; ἴο πΒλοῖ τγογκ, 8 τν0}} 65 ἰο ἔποβο οὗ Ετηοςιὶ 
δηά Μογιβ, αὔονο γοίουγοα ἴο, ᾿νγὸ τὸ οἰϊοΗ͂ν Ἰηδοδιίοά ἔον {πὸ ἸΟΠΟΎΎ ΗΕ ποίϊοςος οὗ ἴῃ. (οπλ- 
τχρηϊδτῖοβ οὗ ἴῃ Οτοοῖ [Δ ἢ 615. 

τά 



280 δαογοά Ῥβιϊοϊοσψ. ΓΡατὶ 11. ΟΕ. 

Νοννῦβ, οἵ Ῥαδηοροὶβ ἴῃ Εὐμγρί, ᾿ἰνοὰ ἴῃ πα οδυῖν ρατί οὗ (πὸ βἤοοπίῃ οοπίυτγ. Ηΐς 
ΡἈΓΑρΡἤγαβο οὐ 8. Φοππ᾿5 Οοβροὶ, ψὩϊοῖ 15 τιτθη ἴῃ Οτθοὶς νϑγβο, σορ δἱἢΒ βοῖηθ ΨΆΣΙΟΙΙΒ 
τοδάϊηρβ σι ]σἢ μάν Ὀδοη ποιϊςεὰ Ὀγ Μ|]), Βου κε, ἮΝ εἰδεεἰη, Οτιοβρδςοῖ, δὰ ϑομοΐζ, ἴῃ 
1Ποἷγ βανογαὶ οἰ τοδὶ οἀϊξίομβ οὗ ἐπ6 ατγορεὶς Τδείατηθηῖ, Ῥδδββον 5 εἀϊιϊοῃ οἵ Νοπηιβ 15 {86 
Ὀοκὲ (παὶ Πδ8 δυοσ ὕδθθῃ μι} 5 οὰ, 

6. ΤΒΕΟΡΟΕῚ Δηϊοομοηὶ, Μορβυσβίλ ἘΣ βοορὶῖ, αὰθ Βαροσβαμῦ ομπηΐδ 
οαϊάϊ Αὐρπυβίυβ ΕΥΙἀοτίουβ Ὑιοίου ἃ ἮΈΘΝΕΚΝ. οὶ. 1. Β γο πὶ, 1884. 
8νο. 

ΤΙ5 νοϊυπιο οοπίδί 58 [6 Θοτητηοθηίδσυ οὗἁὨ ΤΠοοάοτο, ΒΊ5ΠοΡ οὗ Μορδιυεβίία, οα {πὸ ἱτνεἶνο 
τοΐποῦ ργορμοῖβ, ψ Ὠΐϊσῃ 15 ἴῸγ {[Π6 ἤτγβε {ὑἰπηὸ ρυ 8 ποὰ ἴῃ Οτοοῖς (στ ἃ [,811π ἐγδηβ]βί! 01) 
ΔΙ͂ΣΥ ἃ ᾿ῃδηιβοσιρέ τὼ τῆς [τηροσίαὶ 1 ἸΌΤΑΓΥ αἱ ψΊΘηηδ. 

Π:.} 2 αξηπ Ταίλετ. 

Ι. ΗΙΕποΟνΥΜὶ Θυεφδβίίομοβ ΗθΌγαῖοθ 1π (ΘΠ 681} ; --- Ἐ) ιϑάθηχ (ὐομηταθη- 
(ΔΥ}1} 'ἰπ ΕποΙϊοβί βίο ; ἀὰθ ἰπῃ (ὐαπίὶοαμῃ (ὐδημοογυὰ ΗΠ], ὁχσ ατῷοο 
Οτὶσϑηΐβ ; ---- ΟΟπητθηζαἹ ἰῃ 1Θβδίδτα ; --- ἩΟΣΏ11185 πον π᾿ Υ Ἰ8Ι0ὴ68 18818, 
εχ ἀγθοο Οτρβηΐβ ; --- (ὐοτηηθη δυ 8 ἴῃ Ὁ ΟΥΘΙΏΪΆΠῚ ; ---- ΟΟΙΙΤΩΘΠΓΑΣΙ ἴῃ 
ἘΖοοΒίοίθα 110γὶ ΧΙ. ; --- (ΟΠ πη ΑΓ118 ἴῃ Πδη οίθα. ἩοΙΣ ΟΥΡΘΠ18 
ΧΧΥΙΠΙ., Ἐχραπδίοημθβ ᾿π «6 γοδὴ οὐ ἘΖϑο οἴθὴ ΘΟΕ ΠΘΩΐ6Β ; -- 
Οοπιπιοπίατϊὶ ᾿ἴπ ΧΙ. Ῥγορμοίαβ ΔΜΙΙΠΟΓΘΒ  ; ---- ΟΟἸηπηθηἴασι ἴῃ Μαιπουπι 
ΤΠΛΌΣῚ Ι΄. ; ---- (Ομ  ΑΣΙ ἰπ ῬῈ}} ΕἸ ̓  Βί0145 δὰ (ἀδ]αίβϑ, Ερμιϑβϑίοβ, Τιζασα, 
οἱ ῬμΠοιοποιω, ἔοἰϊο. [ἢ {86 αἰ βοσθηῦ δαλεϊοηβ οὗ ᾿18 ΟΣΚΒ. 

ὅπϑΟΜΕ, οἵ δ] πὸ 1, βίη Δ Ποτ8, Π85 σοπάοτσοα {πὸ πιοβὶ ἱτπηροτίδης βοσυῖοος ἴο ἴπ6 ΟΠ τιβεῖδη 
τον], ΟΥ̓ Ηἷ5 οἰαθογαῖθα (οιμηγθηίδσυ οὐ ἱπὸ δετγιρίατοβ, δὰ Πῖβ ῥγοίδοθς ἴο ἴη6 αἀἸβογους 
Ὀοοῖ5. Ηἰδ σοπητηθηΐδτυ οὐ πὸ Ῥτγορἢοίβ 15 σοοκοηθὰ [πὸ Ῥοδὲ μαζί οὗ [18 σοσκβ. ΤῸ 
Ῥγϊποῖραὶ οἀϊῖοηβ οὗὨἨ {Π15 ΘΙ ΠΕ ἰοδσηθὰ (δ ποτ ΟΣ 8 ἀγὸ ἴποβα οὗ Ῥασγὶβ, 1693--] 706, 
ἴῃ ἢνο νοΐβ. (οἷϊο, δῃὰ οὗ ψογοῦα, 1734--]742, ἴθ οἰονθη τοἶΐβ. [Ὁ]]10. 

2. ἨισΑκπ Οὐτητηθηίδεὶυβ ἴῃ ῬΒΔΙσοβ οἱ ἴῃ Εὐνδηροϊίαμα Μδ μι, {0]10, 
ἴῃ [Π6 ναγίουβ δαἀϊτομδ οὗ ᾿ὶ8 νου. 

Ηΐσιάκυ, Βίβμορ οὗ Ῥοϊϊοτβ, ἴῃ ἴη6 Ἰοατίἢ σοηΐυγγ, τ τοῖα Οοσηπιθηΐαεῖοβ οἷν ἔῃ Ῥβαϊἶπιβ, 
Δηἀ οἡ {ἰὸ (ἡοβροὶ οὗἩ 8ι. Μαίίον, νι ῃϊοὶι σομπβὶσε τόσο οὐΚἱ τ δὲ 6 ὑυοτγονοα ἔγοτα Ογί θη 
{μ8π Οὗ ({π0 τοϑ 5 οἵ ἢ158 ον βιπαΐοβ ; δηὰ οἡ (ἢ 5 δεσουπὲ Μοτιβ 15 οὔ ορἰπίοη, {πεῖ 1116 
Δϑ5ἰϑίδῃςβ σδη ὑδ ἀογινεα ἔγοπι σοπβυἰησ θὰ. ΤὨΪϊΒ διυιῖμοῦ τητδβὲ ποῖ θ6 ςοπουηάοα ψἘῈ 
Ηατν, Ξπασηδηηοὰ ἴἰμδς Τοδοοῃ, ἔσοπι ἔπ οΟβῆσα τ ΐςῃ πὸ ΗἸ]οὰ ἴῃ τμ6 Ομυτοῖ δὲ ἤοτηο ἴῃ {Ππ6 
μαὶα {16 οὔ πὸ ἔουτιμ σοπίιν ; δη το ττοῖθ 8 Οοϊῃπιοπῖδγυ οὐ 8ι. Ραυ} 5 ΕἸρίβε]οβ, τ Ὠϊοὶι 
15 ὑῥυϊηϊοά πὶ {Π6 βοοοπά νοϊατηα οὗ {πὸ Βοπράϊοιίη δαϊεΐοη οὗἩ Αταῦτοβο᾽ β τ οῦΐκ5 (Ραγ]5, 1686-- 
1690, 2 νοΐβ. [0]10}» ἴο τσβοπα {ΠΟΥ͂ ἀγα Θγγοπθοιϑὶν ἀϑουι οα, 

3. Αγ} ΑΥΟΘΙΒΤΙΝῚ ΟΙΩτ ΠΑΡ: ἴδπι ἴῃ γοίυβ αὐλὴ πῃ Νονυμὰ 
Τοειαποηΐπ), ΘΧχ οἸμηῖθ5 ο] υδάθιῃ ᾿συγαι Ομ θὰ οΟἸ]Θοῖ. Θιυάϊο οἵ 
Ἰδῦογο οδηηῖ8 (ἀὐδδί. ὙΜαμποῦλϊθ, 1748. 2 νοΐβ. 4ϊο. 

Αὐσύστινε, (86 Το]εργαίοα Βίβῃορ οὗ Ηΐρρο ἴω Αἴτγιςα, πὰ τπ6 ἔουτι ἢ σεηιγυ, τοῖο 
δον γα] Γυραςβο5 οἡ ἴΠ6 ϑογρίυγος, πὰ μαγίσυ αγῖγ Οοτησθθηϊαγίοβ οἡ ἴη6 Ῥβαὶπιβ, πὶ {ΠῚ 
οἵ νηοῦ ὅτ ποῖν ποϊὰ ἴῃ τηυςὶ δϑιϊπηδίοη, ποῖ Πϑιδηάϊπρς 6 ὨἰρσὮ ταπκ Ὧα οὶ ἴῃ 
ἐςοἰ 5 αβεϊοαὶ Ὠἰϑίογυ. Ηἱ8 ρἱοῖυ, ἱπα οἴει 40]. δρρ ϊοαξίοη, 500]: πλ6 χεπΐυβ, τη γθασι θα ριτ- 
5.1 οὔ ἰτα }, δηὰ (Π δουιΐθηθδβ οὐ ἢ15 νὶΐ, ὅτ ὉΠ ΊνΟΓβδΪν δ᾽ ονγοά, “ [τ 18 πονονοσ σοτίαϊη," 
δαγ8 Μοβοίπι, “(παῖ ἴ[Π6 δοσίγαου δηα 580]1 01 γ οὗ ἰδ Ἰυάρτηθῃξ τοῦθ ὈΥ ΠΟ ΤΉΘΒΠΝ ΡΓῸ- 
Ῥοτίοη4}}1]6 το 186 Θπληθης 8] 65 πον πηοπεϊοηοα ; δηὰ ε{Ππῶὶ ὩΡΟΏ ΤΔΩΥ Τσσδβίοηδβ ᾿6 τγᾶ5 
πῖοτα συϊάοα Ὀγ [πο νἱοϊθηΐς ἱπλρι]56 ΟΥ̓ α γαγ ἱπιαρὶ παίίοη, ἐπα ὈΥ τ 6 σοοἹ] ἀϊςξαϊο5 οὔ 
τοθθο ἀηα ρῥτγτυάθηοθ Ἡρπος {παῖ διηθὶσυΐ νυ τῇ ]οἢ ἀρρθαγα ἴῃ ἢ8 τυ ημ5, πὰ ψ ἢ ϊοἢ 
Ἦδ5 βοιμοῖιπλθ8 γοπαἀογοά ἴῃς τηοβὶ δἰϊθηΐῖνο γοϑ θυ υποογίδϊη ψῚΓ τοδροοῖ ἴο ἢΪ5 το] βϑητὶ- 
τηρηῖβ ; δπαὰ ἤδηοθ αἷβδο {86 ἐιιδὲ δοτηρ αἰηΐβ ]ο ἢ τβὴν να πιδᾶς οὗ ἴῃ6 σοηιτγδαϊοἰϊοἢ5 
{πᾶΐ ΑΓῸ 50 Τγϑαϊθιΐ 1η ἢ)18 γοῦκβ, δηὰ οὗ {π6 Ἰονν πὰ ῥτεςοϊριἰδεϊου τυ ἢ) νυ Ὠς ἢ Πα 56ῖ Πἰτη- 
56] 10 ττῖῖθ Ὡροῦ 8 νϑγίοιυ οὗ βυ ]οςῖ5, θοΐοσγο πο ῃδὰ Ἔοχδηγϊποὰ ἔἤθτ τ] ἃ κυ δοϊοηξ ἀοστοα 
οἵ αἰξοπίίοη δπὰ αἰ χεησο. "1 «9048 Π65 γουπαγκοὰ {πὶ τπ6 σοϑηΐυβ οὗ Αὐριυδεῖης γοϑοπῃ}}οα τπαὶ 
οὗ Οτίρϑη γβῖμοσ τπδη (δὶ οὗ Ψεγοῦλθ, ἴο θοΓἢ οὗ τυμοτ ἢ νγ8β ζτοϑῖυ Ἰπίοσίογ ἴῃ ᾿θαγηΐ πα, 
θεῖς τοῖα! γ Ἰσρπογαηὶ οὗ ροῦτον,, δηὰ ὑυϊ τηοάογαίοὶγ νεγθοὰ ἰπ τσοὶ. 15 Ττοδῖῖβοβ οα 

ἱ Μοϑποῖπι ΕΟ] και σαὶ Η ἰδΐοτυ, νοΐ, 1. ᾿. 363. 
2. 2ΔΏη, Εποδιτιἀϊοη Ηογπιθποι ες Οοηοσδὶ δ, Ρ. 167. 



ϑεοῖ, 1Π. 81.] Οὐπιπιοπέατίοα ὃν ἐδ  αίλογδ. 28] 

1:6 δοτιρίυτοβ ἔογτα ἴΠ6 [ϊτὰ, δηὰ ἢἷ5 (οτηπηοπίδγιοβ ὁπ ἔπε Ῥδδ]πὴ5 (86 ἔουτι υοΐϊυτος οἵ 
1:6 Βεηπεαϊοσίῖηα εὐϊίοη οὗὁὨ μὶ8 ψνοῦκα, Ηδὁ δοοοτησηοάδιοβ ἴμ6 ϑουὶριίυγεβ τ οτο ἰγθαι θΠΕ]}Ὺ 
ἴο δ΄᾽5 οσῃ ἰάθϑβ (ῃδῃ Ὠε δοσοτητηοάδιοβ ἴΠ 656 ἴο ἴΠ6 (Ὄττηοσ, δηὰ 15 ρογροῖυδν λωπέϊησ ομέ 
ταγ βίο γ}65, Θσρθοίδ}}ν ἴθ πυτραγβ δυσὶ νᾶβ (ἢ6 δυϊμοτγὶυ ἴῃ τ ἢ [Π6 τυ ηρε οὗ Αὐρυ- 
πὸ ψψογο ᾿ιοἷά, ἐπὶ ἢ 8 ὀχροβιτἰομβ οοπιϊπυοα ἰο θὲ (Ο]] ον οα Ὁ 4}} 1,αἰΐπ ᾿πιογργοίουβ ἔγοτῃ 
Π18. {{ππ|86 ὑπ} τἰπ6 Βοίογπιδίίοῃ ; ψο πᾶν βεϊθοϊοὰ δχροβίτοηβ ποῖ ΟὨΪΥ ἔτγοπι ἢἷ5 ρῥγο- 
[οββθϊυ Ὀ10]1. 41 Ἰαῦουγβ, θυϊ αἷδο ἤγοτη ἢ οἴμπὸῖ ῥσϑοῖῖοαὶ δηὰ δοῃίγονογαῖδὶ πτιἰηρα. 
Αταοης ἴδ Ρτυϊησῖραὶ σοταρίἸδίϊομα οὔ 15 Κὶ πὰ 18 1πΠ6 Οἰοεα, οὐ βῃοτί ἱπιογρζοίϊδιίίοη οὗ δίγαῦδο, 
νγΠἰς ἢ 15 τηϑηποηρα ἴῃ ρᾶροὲ 283. Νο. 1. 

8." ΒΟΓΙΏΟΠΒ οἢ οϊοοίοα 1,6 880}8 οὗ (86 Νονν Τοϑίδιηθηΐ ὮὉγ Κ. Αὐυριδίϊπο, 
ΒΙΒΠοΡ οὗ Ηἰ'ρρο. Χο]. 1. Οχίοσγά, 1844. ϑνο. 

ὙΠ εβ6 δουποῃβ ἕοτπιὶ ἴπ6 5βἰχίθοηζῃ υοϊυπιο οὗἨ 1πΠ6 “ 1ἸΌΓΔΙΥ οὗἩἨ ἴῃς Ἐδίμοτβ οὔ ἔμπα ΗΟΪΚ 
Οδίθο!ς ΟΠτοῖ :Ὁἢ ΠΟΥ γα ἐγαηβαιοὰ ὈῪ ἴῃς ἔδυ. ἢ. Ο. Μδοπι]ει, Μ. Α., δηὰ ἴθ γ 
ΟΧΡ δῖ ῥά55ᾶρ68 ἴῃ (Π6 Οοβροὶ οὗ 8ὅι:. Μειίπεν. 

[1.1 Ζ᾽αἰον 1) τυΐπμε8 οΓ ἐλε ατεοῖ απα 7, αὐη Ολμγολεδ. 

ΟΥ {π6 οοίονβ, οὐ Ὠῖνιηθ8 οὗ 16 ατθοῖκ δηὰ 1,Αὐπῃ ΟΠυγοΐσθα, τ]ὸ 
βουγβμθα δαύνθθη {Π6 βἰχίμ δηά ἐουχίθθπι ἢ σσηίαγίθβ, [π6 [Ο]]Ο ΠΡ ΔΓΘ 
τορυϊοα ἴο 6 {π6 πιοϑβύ }πἀϊοίουβ σοΙασαθηίδίουϑ. 

᾿ (1. Φροοῖ Ἡπίμοσσ. 
1. ΤΠΕΟΡΗΥΓΑΟΤῚ Ατοβϊορίβοορὶ Βυ]ραγθ ΕΠΔΓΤΑΙΟΏ68, δῖνα (Ὁπ)- 

τηθηΐΑ ΓΙ} ἰὴ Ι΄. Ενδηρο]α, ἀγωοο, Βοιλδ, 1642. ἔ0]1ο; ἀτοθ οἱ 1,δὔϊπο, 
ῬΑΓΊΒ118, 1681. [Ὁ]10. --- Ἐ) υδάθτλ ΕἸΧΡΙ] σα ΟΠ 68 ἴῃ Αοία Αροβίοϊοσυτω, ασθςα 
οἱ 1,αἴπο, ΟοἹ]οηΐ, 1567. [0]]10. ---- Ε) υδϑάθτα (Οὐοσασηθηΐασι ἴθ ἢ). Ῥδυ]ὶ 
ἘΡΙ᾿βίοϊδβ, ἀσθοθ ὀΐ Γ,δἰΐπο, ᾿οπάϊηὶ, 1686. {0]10. ---- ἘΠ] αδϑάθτῃ (ὐΟτητη θη Διὶ 
1η ΕἸ! βίο0148 οἵ 1η αἰϊχυοί Ῥγορμοθίδβ ΜΊΠΟΣἝβ, 1,δίΐπο, ῬΆΣΊΒ118, 1642, {0]10. 

ΤΗΣΟΡΗΎΓΑΟΥ, τηοϊγορο  ἔδῃ οὗ Βυϊχατγία, ἤουτϑῃοα ἴῃ 86 111} σοπίυτγ : δ᾽8 βϑομοὶα οἢ 
1Π6 ρῥγίποῖραὶ Ὀοοΐκε οὐ ϑετὶρίυγτα αγ ομοῆγ δοτι ἀρσοὰ ἔτοπι ΟΒγγδοβίοωΩ. Ὑδοδα οὐ ἐπ ὸ 
Οοερεὶς, Αοῖδ, 3ϑηα 8ι. Ῥαι}᾿ 5 ΕΡρ 5:}68, δαγὸ ραγε οι δῦ} ναὶ υδθΐθ. “ Ῥγοβοη(ῃᾳβ ἴο 1.5 ΠΟΕΆΤΪΥῪ 
81} {παὶ 15. νδ] υ80]6 'π Ομ γγβοβίοτη Β δχρδηδίϊοηβ οἵ ϑδοσιρίυσο, (συ! !}γ ἴῃ Ἰῃ6 ΤΟ ΓῪ Ἰνοσάβ 
οὗ ἢἰ5 διυιῖμον, ἐμοῦ ἢ 'π δὴ δου ροά ἔοτη,) 16 Ὠϊ5 στοαῖ τοοάθ] ἢο 18 οἰθασ, γαίἰομδὶ, δα 
ογτιποάοχ. Νοῦς πᾶνε νὰ 8ὴγῪ τὶρῃξ ἴο τοραγὰ Ὦϊπὶ 85 ἃ τῆεσ δοϊῃρίϊοσ. Ηθ δὐουπᾶβ ἴῃ 
Ῥϑβδαζοβ οὗ στοδῖ τηοτὶΐ, τυ ἢ τὸ δυο χοοὐ γοϑβοῦ ἔοσ {ΠΩ ΚΊΠΩ οὐ αἰ]; δηα 6 Οσσββι ΟΠ} }Ὺ 
οἰΐοβ ἴμ6 ορὶπίοη οὗ Οῃγγβοβίομι τ Ὦ ἃ τούσδ θυ ἀφοϊάεα ἱπιϊπιδίϊοη οἵ ἀΐβεθης. (8οτὶ- 
ΘΟ Βυρρίοτηοηὶ ἴο ἐπ δυϊποτνῖδοὰ ἘΠ ρ 15}} Ν ὁγείοη οὗ ἴ6 Ννν Τοβίδιηθηϊς, γο]. Ἰ. Ρ.. 129.) 
Ῥτοίεββϑοσ ϑιιυδγί, ομδυγδοίοσβίησ τπῸ Οτοοὶς Οοτησηθηίδίουβ οἡ ἴπ6 ΕἸΡ.51]6 ἰο τὸ Ἡφῦτγον, 
οὔβογνοβ (πὶ “ ΤΠΘΟΡὨγἾαοὲ 15 ΌΥ ἔδτ ἴπΠὸ πηοδῖ ἀργθοδῦΐθ, οβρϑοῖδ ιν ἴον Ὀορίπηοσβ ἴῃ [ἢ 6 
βίυαγν οὗἨ Οτθοῖκ (Οοτητηθηίδσυ. Ηδ δοιηργ 565 81} ἰΠδὶ '5 να] 04 ]6 ἴῃ ΟὨγγϑοείομα, δηά [Ὁσ 
16 τιοβὲ ρδσί, ὨθδΥΪΥ ἴῃ ΟΠγγβοβίοτη β γοτάβ; ψἢ}]6 δὲ ἴῃ βᾶπηδ {ἶἰπλθ ἢ Ὧδ85 σίνθῃ ἴοὸ ἴῃς 
ὙΠΟΪ6 ΤΏΟΤΟ 6896, 5ἰτηρ] οἰ γ, δηὰ σοτηρβοίΐηθθβ ϑοϊἀοπὶ ἀοθ5 [6 νδηίυσο ὩΡΟῺ ΔΩΥ͂ ΠΟῚΥ 
ορἱπίοῃ οὗἁὨ δὶ8 οσῃ; δῃά σβθη ἢα ἀοοβ, ἰὲ ἰ5 νὴ στοδὲ ἀείδγοησο ἴὸ [18 ργθάθοθββοτιβ. 
(Οὐοτημηθηίδγυ οα ἴπὸ Ηεῦτον, νοὶ. ἱ. Ρ. 8345.) Το Ἀοδὶ οδαϊίοη οἵ Πἰ5 του κβ ἰδ ἴπδὲ ρυὉ- 
᾿15Π64ἃ δὲ Νεηῖοο, 1754--1768, ἴῃ 4 νοΐ. ἔ0]1ο. 

2. (ἔσύυμενχναη Ο(ομμτηθηίδσία 'π Αοία Αροβίοϊοσυμι, ἴῃ ομπμθ8 Ῥϑὰ]} ΕΡ18- 
[0148, οἵ 1 Εἰ ρ᾿βϑίοϊδβ (ὐδίμο οδβ οῦπθθ. αἊἀἀδοθββογυπί Ασϑίῃβ, Οδρρδάοοϊδ 
ἘΡίβοορὶ, ΕὐἸχριδπαύίζοηθβ ἴῃ ἀροσδγρδιη. Ὕατοθ οἱ 1,αἴϊπο, συγ ΕἸΘά. 
ΜοΥῸ] 1. Ῥαχ 8118, 1681. 2 ἰοχμηῖ8 [0]10. 

(ξουμκνιῦ8, Βίθθπορ οὗ Ττῖίσοα ἰπ ΤΠ ϑδαῖγ, ἰοτσαγὰβ (6 οἷοβο οὔ {π6 ἐδηίῃ σοηίυτγ, τυσοῖο 
Οοτηχαθηΐδιϊοβ οὐ ἴπ6 Αοῖς οὗ ἴ8 Αροβί]θβ, ἀπά 1Π6 σῇο]ο οὔ ἴῃς Εἰρίδ:].5β. Ης ἰ5 8150, 
τορογίοα ἰο παν νι θη ἃ ΘΟΤΙΩΤΩΘΏΪΔΓΥ ΟἹ ἴπ6 ἔοιιγ Οοπρεῖδ; θυξ {5 Πδ5 ποῖ γοῖ θθθῃ 
Ῥυυ δ ηοὰ ἴῃ Οτοοκ. ἴη 1543, Ζοη Ἡδηίθηϊι5 Ρυ] 156 ἀ ἃ 1,διΐπ ἰγδηβ δίίοη οὗ α (οῃ- 
ΤῊΘΠΙΔΓΥ οὐ ἴδε ἔοιις Ο5ροῖβ, νυ ϊοἢ ΟΥ̓ ΒΟΙ.6 ὙΓΙΟΤΒ 85 ὕθθῃ δϑοσὶ ροα ἴο (Βευτηθηῖι5. Η5 
οοτηϊποηζαγῖο 5 8ΓῸ 8 ἡπἀϊοϊουβ οοπιριἰαξῖοιι ἔτοτη Οτίσοη, (μγγβοβίοτῃ, Εὐυδοῦθ 15, δηὰ οἰ υβ. 

. ΠλλιΡαοῖ ποι, ΠΙῚῸΟγ, ν». 670. 8 
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71ι 15 πουῦγ οὗ οὐβογυδίίοῃ, {παὶ {πὸ οοπίτονοτίοα οἶδυδα ἰπ δὲ. Φο μη δ ΕἸἾτεὶ Ερίξιϊο 
(1 Φοδιη ν. 7.) νγαβ ποῖ Κπονγῃ ἕο [18 τ τι ευ. 

8. ΨΟΙΥ β:πλ]ν ἴο [86 ψΟγΚΒ οὗὁἨ ὙΒοορὨγ]δοῦ δηᾶ (ἘΠ ουπιθηΐα8 ἈΡΟν6 
ποίο64, ἃ [86 ΟΑΤΈΝΣ, ΟΥ ΟΟΠΙ ΘΠ ΑΓ68. Οἡ ἴΠ6 δογιρίυγοϑ, ΘοηβιβθΣηρ' οὗ 
ΒΕρΡΑΓαῖΘ ραβ8Άρ6 8 ΟΥ̓ ᾿Π ΟΓΡΓΘΙΔΙΟΠΒ οὗἉ [μ6 αι γ8, τεἀυοοα ἴο 1ῃ6 οτάον οὗ 
ομδρίθυβ ἃπα υϑσβθβ οὗ [6 ῬΟΟΪΚΒ; ὕΠΕ6Υ ἃγὸ ἀθποιηϊηδίθα (ὐδίθηςθ, θθοδῦδθ ἃ8 
ἃ Ομδὶη 18 ΘΟΙΠΡΟΒΟΑ οὗ Β6υ γᾺ] Κ8 σοηποϑοίθα ἰοροίμοῦ, 80 [8686 6ΟΠὶ- 
ΡἸἸδοη8 οοηϑβὶϑί οὗ πυμλθσουβ αἰ θσθηΐ ραββαρθϑ, Οὐ 186 δβαῃίθῃοθϑ 8ηα 
δχροβί ἤοῃβ οὗ αἰ βδσθηΐ τυγ 6 γ8, 80 οοπηοοίβα ἰοροίμοῦ ἃ8 ἴο [ΌΤΏ] 9Π6 60ῃ- 
τἰηπ6α νψοΥκ. 

Το οδγ]ϊοδὲ σοιρῖϊοῦ οὗ α (δίομα νὰβ Ῥτοσορίι5 οὗ ὅδζα, υυῆοδβε δηξίγο σοσκ ὁ ἴΠ6 
δογίρίιγοβ 85 πόνον Ὀθοη ῥσχϊπίθα ; βου ρὴ ρασιϊςυἶδὺ ροτγίϊομβ πᾶνα θθθα ρ 5 μοα, δ5 ἢ 18 
Οδίθμα οἡ ἴπο Οεἰδίουςἢ, οἵ οεἰρῃὶ ἤτβε ὑθοοΐκβ, ἰῃ 1,διϊη, Τίχυτιὶ (Ζυτ!ςδ), 1.555, ἴο]1ο : οἡ 
6 ἱνο Βοοῖς οἵ Κίηρβ δηὰ (μτσοηῖοὶοα, αν. 1,1. 41ο. Γυν. Β81ῖ. 1620 ; ἃ βρϑοϊπηδῃ οὗ 5 
(ὐδίοπα οὐ ἴπο Ηορίδιίουο,, οΥ βουθὴ ἢγξξ θοοΐβ, δηὰ οἱ ἴμε ϑοῃρς οὗ ϑοϊοσιοη, οἀϊιοά ὕγ 
Ἑτηοβιὶ, 1,οἰρβίς, 1785, 4ἴο. ; οῃ 158ἴδῃ, οἀϊ θὰ Ὀγ Οουτίϊον, Ὁ] 1ο, Ῥασῖβ, 1580. Ῥσοοορῖι8β 
νγα8 [Ὁ] ονσοὰ Ὀγ ΟἸγιαρὶοάοσιιβ, νγίιο 15 βυρροβοὰ ἴο ἴᾶνο βουγίΞῃθά ἰῃ (ἢ βαυθητῃ σοπίιτν ; 
58 Οδίθπα οὐ ἔπ Βοοῖκ οἵ 7100 νγ8β ρυ }15)οὰ δὲ ψεηΐοα ἴῃ 1587, 4ἴο.ς Α (δίοῃα οἡ 20}, 
Ῥεαὶπιβ, Ναϊπονν, δηὰ Ψψοῦη, νν᾽ὰ8 ργϊηϊεὰ ὈΥ Ρ]απιΐη δὲ Απίνοσγρ, ἰῃ Οτοοὶς δηὰ 1, διϊη, ἴῃ 
δούθῃ τοἶβ8. ἔοϊϊο, 1690, δπὰ [οὶ ον ης γοατε. Ομ οὔ {6 τηοβὲ ν᾽ δα τνογῖκβ οὗ (πϊς κὶπὰ 
ἰ5 {6 (ὐδίοπα οἵ ΝΙοορβοτυβ οὐ ἴῃς Οεἰδίθιοϊ, ἴπΠ6 ἴννοὸ ΒοοΙκ 5 οὗὨ ϑαπιυεὶ, διὰ ἴηο ἔνο Βοος 
οἵ Κίηρε; ἰξ 18. ἃ σοπιρ!]δίϊοη ἔτοτῃ ἢγ- Ομ" τ οΥ5, απ τγα5 ρα] 5ῃμοἀ πῃ Οτοεκ, ἴῃ ἵνο νοΐϑ. 
ἔο]ϊο, δὲ 1,οἰρβῖς, 1792. Ῥοξϑίη δηὰ (ἯἽγάργιις ρ0}] }5ηθὰ 4 (δίθηδ ἴῃ Οσθοὶς δπὰ 1, δΐϊη, οα 
16 ἔουν Ενδηρο  βῖ5, ἴῃ 1628, 1630, 1646, δπὰ 1647, κα Αηΐνοῦρ δηὰ Τπουΐουβο, ᾿π ἔουτ 
ἴαγζε [ὉΪ0 νοϊυπιθβ; δπὰ α Οτθοκ (δίεπδ οὗ Μὶοΐον, ἃ ργεβυγίοσ οὐ Απιίοςς, απὰ οἶος 
ἴλιϊιοτα, οα {πΠ6 Οοβροὶ οὗὨ δι. Μασγκ, ψαβ εἀϊιρὰ Ὀγ ΔατΠεὶ, δὲ Δίοβοον, 1775, ἴῃ 2 νοΐϑβ. 
8Βνο.: ὙΤμα ον. τ. δπὰ Ῥτγοίεβθος Οκάμεσκ ρυ δ] 15 :οἀ α Οτοοῖς (δίθμδ οὐ ἴδ6 Νὸν Τοβ- 
ἰδτηθηΐ, ἔγοτλ 8 ςοἸ]αίοη οὗ Μ55., δὲ Οχίογά, βοΐνθοη {πΠ6 γοδτε 1838 δηὰ 1844, 'ῃ βουθῃ 
νοϊυιηρβ, ὅὃνο. ; νυἱζ. οἡ {ἶἰἰὸ ο5ρ6]8 οὗἨ Μδιμονν δηἀ Ματγὶς ἴῃ 1840. απὰ οἡ ἔδοξα οἵ 1,0Κ6 
αρὰ Ψ920ῃη ἴῃ 184] ; οὐ 86 Αοἴβ οὗὨ τῇς Αροϑεῖθβ ἴῃ 1838; οὐ ἔΐο Ερί5:}08 οἵ Ῥαὺ] ἰο {πα 
Ἐλοπιβηβ 1 1844; ἴο ἴη6 (ον: Δη5 ἴῃ 184] ; ἰο πΠ6 Οα᾽δεϊαπβ, ΕἸ ρμοςίδηβ, ῬΏ  Π ΡΡίδη5, 
πὰ Ηοῦτγονβ ἰπ 1843 ; δπὰ οἡ ἴδε δι μοὶὶς ΕἸ ρ βεϊοβ, ἐο νοὶ δτο δά ἀ δὰ ἐδ οοπιχηθηίδγίος 
οὗὁἨ Ατρίμδβ, δηἀά οἵ (ξβευμηοηϊιβ οὐ εἶα ΑΡροσα υ 86 11 1840. 

Α Οαΐομα οὗ Νιςοῖα5 οἡ ἴΠ6 σοβρεὶ οὗ κα 15, ον {16 θτϑε εἴταο, ὑγιηϊθα ἴῃ νοὶ]. 9. οὔ 
Οατάϊπαὶ Αὔροὶο Μαὶβ “ δογίρίογυση νοίογυση πονϑ (οἰ ]θοῖῖο α Ψαισδηὶς Οοάϊοϊθιυ5 οὐϊα,᾽ 
ἤοιπα, 1837. 4ϊἴο. 

4, ΕΤΗΥΜΙ ΖΙρΑΌΘΠΙ ΜοηδΟΐὶ (ΟΟΙΩΤΘΠἰΑΤΙΙ ἴῃ ῬβΔΙπλοθ, ατῶοο οἱ 
Τ,αἰϊπο ; ἀρυα ΤΒΘΟΡΏΥ]δοΙ Ορόγυτὰ Τομι. ΕΥ. πο δ, 1768. [Ο]1ο. 

ΕΔ  γ μ11} Ζισαῦθῃι Οομπιπηοηίαγιιβ ἰῃ ᾳυδίπογ Εν δηρ θα, ατςο οἱ 1,Αἰἷπ6. 
Τοχίαμι (ἀταουῦπλ πυπαῦδηλ δηΐοα οαϊίιη δα Πάρι ἀπογιηι (οάϊσουπι Μοπη)- 
Ὀγαηδοθογαπι ΒΡ] οὐ μοοαγαστα 5. 5. Θυ πο] ΜΟΒαΌ ΘΠ 818 δυοίογ!Β εεἴδίθ βουῖρ- 
ἴογαμη, αἰ Προ πο Γοοθηβαϊ, οὔ τοροῦα Ν᾽ γβϑίοηθ 1,δἰἰηδ “ΦοΑπη18 ΗἩσπίοπὶὶ 
δι βα6 Δα) οἴ18 ΔηἰηΔανβοθὰ8 οαϊάϊς ΟΠ τ βύζαηιιβ ΕὙΙ6σ, ΜΑΙ. 
1 ρβια, 1792. 8 ἰοτῃβ ὅνο. Ποργι θα εὖ Βου]η, 1845, ἰῃ οη6 γο]ηλο, 8νο. 

Εσυτηυμιῦβ Ζισλβενυβ, ἃ τηοῦκ οὗὁἩἁ (οηκίδηϊίπορϊο, ἴῃ [Π6 ΘαΥν ρατί οὗ ἴπ6 ἐν  Δἢ σοη- 
ἴυτγ, τστοῖο σοτηπθηΐδγὶοβ οἡ αἰ δγοηὶ ρϑτγῖβ οὗ (6 Β10]6, [πς σῃοὶο οἵὨ τι ἢὶσἢ ἢανὸ ποῖ θθθη 
Ῥτϊηβα. Η15 ρῥυίηςϊ ρα! ψοτκ 18 ἃ σοπιπιθηίασΥ οἡ {Π6 ἴουν Οοβρεῖβ, ρ Ὁ] 1564 Ὁγ Μαιπὶ 
αἱ 1,οἰρεῖο, ἰη 1799, ἴῃ 8 νοΐβ. ϑνο.0υ Τὸ Ὠεποσῖο ἱποάϊιθα Οτθοῖ ἰοχὶ ἰ5 αἰ] χα πεγ στονϊβοὰ 
ἥτοπι ἵνο Μ5 5. ἴῃ πὸ ΠΙΌτατΥ οὗ ἴθ ΗΟΪΥ ϑυποᾶ δὲ Μοβοονν, νγιεΐθη ἴῃ τη 6 εἶπηα οἵ 6 
δυῖποσ. ο]. 1. σοῃίαϊη8 {Πα ῥτοίβοος δπὰ Οσοβρεὶ οὗ δι. Μαίίπον ; οὶ. 11. (86 ΟοΒβροὶς 
οὔ 8ι. Μαῦκ δπὰ 8... 1|Κὸ; Νο]. 111. 6 Οοβροὶ οὗ ὅ8ι. Ζοπη, νἱὶτ Ηοηϊοηΐυ5᾽5 1,διΐῃ 
Μογϑίοῃ οὗ ἴμ6 μος οὗ ΤΠ γτη 55 Οὐοτητηθηίαγυ, ἢ15 Οὐ 1681 Ποπλαγκϑ, δηὰ τῃοβο οὗ (π 6 
Ἰραγηθά οἀϊΐογυ. Εὐτηγταῖθ5 Οοτηπηοπίαγυ οὐ (π ἘΒΑ]πη5 νγὰβ ρῃ Ὁ] 5 θὰ τ ἢ ἐπ που 5 
οἵ ΤἜΘοΡΥ]δοῖ. 

᾿ Μοτὺυβ (ἴοπι. 11. Ρ. 258.) [45 δῃιυιπιογαίθα βονθσαὶ σπίομεβ οἡ ραγίϊου τ ραγίβ οὗ ἴῃ. Νεν 
᾿εβίδιμοηί. Ὅθο μ65ὶ βοσομηὶ οὗὨ ἴ 656 σοι ΡΙ]δίϊοτα ἰδ το Ὀ6 ἑουπα ἰπ Περὶ 5 ΤΥαοίαίως ας 
Οαἰεκὶς Ῥαένγωπι, 1,οἰρβὶς, 1707, ϑ8νο. ; δηὰ ἱπ Νοοββοὶ β Οὐεεγυαίϊΐοπες αε Οαἰεκὶς Ῥαίγμπι 
Οσταοογι ἵπ Νοῦμηι Τεείαπιοηέμηι, ἘαἾα, 1762, 41ο. 89 850 Δ δὶοὶ ΒΡ] οίποθοα ΤΏοο- 
Ἰορσὶςδ, ὸὃ ἵν. ῃΡ. 388----589]. 
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ὅδ. Ἡ Καινη Διαϑηκὴ μετα Υπομνηματων ἀρχαιωὼν εκδιδομενὴ νπο Θεοκλητου 
ΦΑΡΜΑΚΊΔΟΥ. [πὸ Νὸνν Ταβίδιθηῦ πὶῖ ἀηθϊθηῦ (ὐοταπιοηίλγ 68, οι θά 
ὈΥ Ὑμοοοϊοῖαβ ῬΗΛΔΒΜΑΟΙΡΕΒ]: ἐν Αϑῳηναις. [ΑἸΒ6η8.} 1842.--44. 6 νο]8. 
δ8νο. ᾿ 

ΑὮἢ εἰεζαηξ δηα δοσυγαία στορτὶπὶ οὐἁὨ ἴῃ ἰοχί οὗἉἩ ἔπε Νενν Ταβίδιηθηΐϊ, ψ ἢ τη Ο(οτητηθῃ- 
ἰλτὺ οὗ Ἐπ δ γπιῖι5 οὐ ἴῃ ἔουτ Οο5ρο]5, δηὰ οὗ (ἘΕουπιοηΐυβ ὁπ ἴπ6 Αοἰβ οὗ ἴπε ΑΡροϑί]65, 
οὐ ἴδο ψποὶς οὗ ὅι. Ῥδὺ}᾽ 8 Ερ᾽βι165, δια οὴ ἔπ6 Ο(δίμο)ϊς Ερίβϑι]ϊε5β. Τῇ ἀϊδροίεα οἸδυβο 
ἴῃ 1 Φοἤη ν. 7. ψ θοὴν (458 ρους βέαϊο) 85 ποῖ πονῇ ἴο (ΕἸ οιιπιοηΐυ5, 15 οταϊ 6 ἀ ἴῃ με ἰοχὲ 
οὗ {πῖ5. οὐϊπίοη : "υξ (πΠ6 οἀϊέογ, Ῥματγηηδοὶάθβ, 85 ρτἰπιρὰ ἰξ ἴῃ ἃ ποῖϑ, σῖτα 1Π6 τοσπαγκ 
θαι {15 τοδα ὈῪ οἴδοσβ; δυϊ {Ππξ ἢ6 [88 ροττηϊἰοὰ ἴΠ6 τοβὶ ἴ0 βίδπα δ5 16 ἔοιιπα 11 ἴῃ 
(Εςουτηοπίι5. ᾿ 

(2.) 1 αἐΐε Ἡξγίξογδ. 

1, ΒΙΌ11α ὅδογα οὐπὰ (]οββα Ογάϊηατία ἃ ὟΝ δἱαἴγ ἀο ΞΊΒΑΒΟ ; οἱ Ῥοβῇ]]α 
ΝΙΊΘΟΪΙ ΠΎΥΒΑΝΙ, ποοῆοῃ Δα: ΟΠ θ 5 ΘῈ} ΒΌΓρΡΘη 815 ΕΡΊβοορὶ, οἱ Μαί ἢ ]α 
ΠονϊηρῚ ΓΘΡΙ1ο185. υδοῖ, 1617. 6 ἰογῃῖ8 [0]10ο. 

ὙΔΥΆΈΚΙῦΒ 5ΤΚΑΒΟ ΟΥ ΘἸΒΑΒύβ, ψῆο ἢουτὶβηθα ἴῃ (86 ὨΙΠΝ οοπίυγγ, σοτηροβοά 8 νου 
οὐ ἴπα ψῇο]6 ΒΙΌ]6, νο ἢ τγδ8 οδ] θὰ Οἱοδεα Οταϊπατία' οΥ τπαγρίπαϊία; Ὀδοδυβα ἴΠο οητῖτα 
ΤηΔΙρὶπ, ἃὲ ἴθ ἴορ δηὰ Ὀοϊίϊοπι, 88 τν 6]] 85. οὔ δδςὶ κἰδ οὐὗἉ 1Π|ὸ ραξϑ, νχας ἢ]]εὰ τ ἢ δηπο- 
ἰδῖῖοη5. Ἧ!Πδ5 ὙΟΥΚ ᾿ς, τη [δοεῖ, ἃ σαΐοπα οὐ σοἸ οςξίοη οὗ οσοπητηθη(5 ἴτοπ αἱ {π6 1,δἴϊη 1 ἢ οΥ 5 
ΨΠῸ ρῥγοοραρὰ ἰϊπὶ, δὰ ραγίϊου δΥ]γ ἔγοπι Αὐρυκέηα δά ἤδραπυ5 Μίαυτικ, τ οβα ριρὶὶ 
ΔΊΓΑΡΟ ψγ85, δῃηὰ ψ|ὸ Ὑτοῖο 8 νοϊυϊπΐηοιβ σαέενα οπ ἴἰϊ6 Οο5ρε] οὗ δι. Μαίίπον, απ ὅ8ι. 
Ῥαιυ}5 Ερίβ:]65, Ὀθβιθ5 δὴ ὀπίϊγο σοπτηθηξ οὐ ἴΐθ Β10]6, ἢ ῖς ἢ 15. 51}}} ἰπ τηαηυδοτίρε. 
ϑίτγαῦο δηάθανουγβ ἴο ἐμὸν ἴδ Ἰἰτογαὶ, ἸἸἰϑιοτγὶςαὶ, δηᾶ τηογα]ὶ 56 η86 Οὗ ἴπ6 ϑεγιρίυτοβ, θα οὶ 
ΔἸ ΑΥ8 ὙΠ βυσσοβς, ΕῸΤ ΤΩΔΠΥ γ68Γ5 ἴΠ6 ἰΔΡΟΓΒ οὗ δίγαο σοηεϊηοα ἴο θὲ τοςοϊνοα 85 {πὸ 
5οῖ6 δυυιϊποτιβοά ἱπιογρσοίδιϊοη οὗ ἐς ΒΙ0]6. ΤΏς θ65ὲ οαἀϊτίοη οὗἉ 5 σγοσῖς 15 {πδΐ οὔ Απίνοτρ, 
1694, [0]1ο.} 
ΝΙΟΗΟΓ ΑΒ ὉΚ ΓΎΒΑ οὗ Τυβάνῦβ, 30 ς᾽] θα ἔγτοτα ἴπ6 ρ͵αςθ οὐ [ἷ5 παιϊνιν, 1, 1τ6, ἃ 514}} 

ἴον 'πῃ Νοσγωδησν, ἰβ γορυϊεὰ ἰο πᾶν ὕδθη ἃ 96νν Ὁ. ἀοεβοοπέ, δι πανίηρς οαυταςοά (Βγῖ5- 
εἰαηϊῖγ, Πα οπίοσγοα ᾿ηἴο [Π6 το] ρίουβ βοοϊοῖν οὗὨ Εσῖδῦβ ΜϊηοΥβ δὲ Ψοσγηο], Ηδφ βουτγιοεά 
ἰοτναγ 5 {πὸ Ροριπηΐην οὔ πο ἤουγίοοπίῃ σοπίυτΥ ; αηα ἀρβοευθαϊυ ΒΟ ἀ5 ἃ ἀϊβιϊηριυ θα γαηῖ 
ΔΙΠΟΏΡ σοτηπηοηίδίογβ, ἢ18 Θχρἰδηδίϊομβ οὗ {δ βοτιρίατος Ὀοΐηρ ΓὯΥ ΒΌΡΟΤΙΟΥ ἴο 1Π|6 ΤἸΏΔΠΠΟΥ 
δηὰ 5ρί τὶς οὗ 16 ἂρ ἴῃ υ]Ἱιϊο ἢ βουτίβῃοά. Ἡ]8 δσοπηροηάϊουβ οχροβίτϊομβ οἵ ἔπος Β10]6 
ὙγοΓῸ οα]οἀ »οδέϊι8, ἴγοιι 18 τηδπηοσ οὗ ρ]δεὶπρ ποτ, νἱΖ. ὅτβι ὀχ Βἰ Ὁ εἰς [Π6 βδογεὰ ἰοχί, 
Δηα ροϑὲ {πα (ἴον ἴΠ6 νοτάβ οὗ {πε ἴοχι), οἴὔογίηρ ἢΪ8. οσσῃ ὀχ ρ] οδίῖοη. ὙΏΉΘΥ ὑπσοσα γτορϑδῖ- 
οαϊν ῥγϊηϊθά ἴῃ ἔπ Ἰαιίοτ ρατὲ οὗἩ 6 Πδοητ ἢ δηὰ ἴμ πα ΘαΥν ρᾶτὶ οὗ [πὸ δἰ χίθοπιἢ σθηΐισΥ ; 
δηὰ (85 'ἰπ {π6 οἀὐϊτοῦ δρονο ποιῖοθὰ}) σσογα βογηθεϊπηθϑ ριξε ἴῃ σοηὐυηοίίοη τ ἱτ ἴῃς ρ᾽ο58 
οὗ δίταῦο. ἴῃ [8 ρῬοβἕ! δ, {τὰ βιιονν8 ἃ βτοδίοσ δουδιπίδηςα ψ ἢ ἀπο ἸἸ[ογα] βθηβ6 οὗ 
ϑοτγιρίατα ἴδῃ ΔΗΥ͂ ργοοθάϊηρ σοπητηθηίδίου, δηᾶ μᾶ5 δνδὶ]οὰ ἢ: πη] Γ οὗ 15 ἱπτὶπιδῖο Κηον - 
Ἰοεάσε οἵ Ηροῦτεν ἴο β8εἶθοῖ (6 Ὀεβὲ δοτϊωπηθηΐβ οὗἉ ἔδπο τηοβῖ ἰορασηθὰ ἘδΌθΙη5, ρδγεσυ Αγ Υ 
ψατοῦ!. Βοῖπσ, πονγονοῦ, 1655 ἰεἰηηδέοΥ δοαιιαὶπιοα τὶ Οτοοὶς (δὴ ἢ Ἡοῦτον, 6 15 
1658 ὮΔΡΡΥ ἴῃ ἢἰ5 Ὄχροϑβιτἰο οὔ ἴῃ Νὸν Τοδίδπηθπι πδη τὰ πόδα οὗ ἰμ6 Ο]ὰ. Ηἰβ ποῖοβ 
86 Δ] οννϑα ἴο ὕῦ6 νῈΥῪ ἡπαϊςίου5, δηὰ 116 ρτὶ ποῖ ρΑ ΠΥ διίοπάβ ἐο {Π6 Ἰἱῖογαὶ βθηβο, τυ (ἢ τ ΒΊ οἢ, 
Πούγονοσ, ἢ6 ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΪΥ ἱπίογπιίη σ᾽ 65 [6 δι 011} {165 οὗἩ ἐπ βεῃοοϊγηθη. “1 18 πο ἱποοῃβὶ- 
ἀογαϊο ῥσαῖθα ἰπδί, Ὁ. 16 σοῆογαὶ βου πάηθ85 δπὰ 191 655 οὗἨ ἢ͵8 Θχροβιτίοηβ, Βα αἰϊγαοϊοα 
ἐς δατηϊγαϊίοη, δηὰ οοπίσιυυοα ΡτοραὈΪν ἰῃ βοίηο τοθϑβογε ἴο ἴῃς ᾿πβίγυςσιίοη οὗ 1,Ὁ ἘΠ }6Γ ἀπὰ 
οἴ δἰ5 στοαὶ σοδα αΐοτξ ἴῃ 6 σοσκ ΟὗὨ τοξογπγαϊίοη." Το Ρεβὲ οἀϊείοη οὗ 1ἃὡγτ8᾽5 δοιησπθη- 
ΔΥῪ ἰδ ἴῃ οἵ Απίνοτρ, 1634, ἰῃ 6 νοΐβ. ἕο ο; 115 αἰδο ἑουπὰ ἴῃ τπ0 Βέδέα Μακίπια, οἀϊεὰ 
υγ Καΐμογ ἀθ ἴα Ηδγυο, ἰῇ 19 νοἱβ. [Ὁ]15.ἁὨ ἴχ,υχγὰ “88 αἷἶδο ἴΐ6 δυίμον οὗ δίοσαίία, οὐ Μοχαὶ 
Οοταπηδηΐασιθβ Ὁροὴ θα ϑογιρίυζοβ. 3 

2. Τβοπ ΔΟΟΙΝΑΤΙ8, οοίουβ ΔΑΠρΟ]1ο,, Οὐοττηθηΐασία ἴῃ ἀυοβάδπι 
1ΙΌγο8 δ οίθγβ οὐ Νονυϊ ᾿βϑίδιμθηί ; 80 1]16οῦ, ἴῃ «700 ; Ῥυΐμηα Θιυϊπαυδρθηδ 
Πάν 418; Οδπθσαμη Ομ ΘΟΓΌΙΩ ; Εβαίδια ; « ηγίδτη, οἱ Γι θης 0}68 : 

1 Μυςἢ συτγίουβ ᾿η οττηδίϊοη γο]δεῖνο ἴο {πΠ6 δ δία ΟἸοεϑθαία, οὐ ΟἸ 8565 οη ἔνα ϑοτιρίυγοβ, 
ἷ5 οοπίαϊποὰ ἴῃ Μδβομ᾽ 5 εἀϊξίοη οὗἩ 1.8 1,οησ᾿Β ΒΙΡ]]οἾμοοα ὅδογα, ρατὶ ἰϊ. νο]. 111, οᾶρ. 1]. 
βοοῖ. 11}. Ρ. 353. οἱ 566. 

᾿ Μαεςοδ᾿ 8 οαἸτίου οὗ [ζε Ἰοηρ᾿β Βἰ ] οἴμεοα ὅ΄δοσα, ραγί 11, νοὶ. 111, ρῃ. 357---962. (οηγ- 
Ὀοατο5 Βωιηρίοη Τοοἴυτοβ ἴον 1824, ρρ᾽. 910---9] 5. 1 γγα᾿β συ ΤΠ ΔΤ Ὸ5 πγοσο αἰϊδοκοά Ὀγ 
Ῥαι], υἰβίιορ οὗ Βιιγροβ (αι 5 Βυγρο 515), ἃ σοηνοτίοά ον, ἀπά τόσο ἀοίοπάοά Ὀγ Μαι- 
(πϊὰ5 οσίηρσ, 1018. ρρ. 363, 3564. Ὑα]εἶν: ΒΙ]Π]οΙοςα  ποο]ορσῖςα, νοὶ]. ἵν. ρ0. 396, 9597. 
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ἴῃ Εὐνδηρο]ὶα βεουπᾶάσμι Μαιίμοουια οἱ ϑόοδηποια; Οδίθπα Αὐγοα ἴῃ αυδίθοῦ 
Ενδηρο]1α ; 6χ ἀϊοῖ]Β Ῥαΐγαπι σομποχα; Οοιημθηίαγδ ἴῃ Ομηη65 Ὦ. Ῥϑὺ]} 
ΑΡροϑίοι!! ΕΡ:βίοϊδϑ ; [Ὁ]10, ἰπῦοσ ὀρϑγασῃ ΤΌΠιΟΒ ΧῚ-ΧΥ. Ὑ μοί 8, 15698--94, 
θ651465 πυϊλθγουβ Θαἑ[0η8 οὗἉ ἀοίδομοα ΡοΟΓΓΟΠΒ 1π γ ΑΓ ΟΙΒ 51268. 

Τηοόμὰβ Αούϊναβ, ἃ οοἰοργαϊοά 93ομοϊαϑίϊῖς ἀοςίον οἵ ἐδ ἐπϊτίθοπι οοπίυσγ, (το τᾶς 
οδποηϊζθά οσ δῃηγο ]θὰ ἴῃ (116 οαἰαίοσια οἱὗἁ βαἰπῖβ νεπογαϊθα οἵ δάογεά Ὀγ ἴμε πηοάδγῃ σῃυσοῖ 
οἵ οπηθ,) σοπιρ θὰ ἃ (ὐδίθμδ οἡ ἔῆε ἔουνς Οοβροῖβ, ἴστοπι υρναγάς οΥἁ εἰν Οτεεὶ δπὰ 
1δἴη ἤδίμετθ, νἤοβ ποσγὰβ Ὧδ σὨΙοΗν μῖνοθ, τϑῖμογ ἴμδη ἐμεῖς τλοδηΐηρβ, δηά αυοῖεβ ἴδ6 
στοεκ ἔβίμεγβ ἔγοπι 7, αὐΐπ σεγείοπα οΥ̓͂ (μοἷγ ᾿ψογκ8. Η59 οοπιπιεηΐ Ἰοηρ Ποἰ ἃ ἃ ἀϊξεϊσυϊθμοά 
Ρἶδοθ ἴῃ {π6 Ἦ ἐβίεσπι σατο. Απ ἘΠ 8} ἰγδηβδιΐοη οἱ 50 τηυοἣ οὗἉὨ ἰΐ 45 τοϊδίεβ ἰο 1μ6 
ἢγϑι ἴῆσθα Ο5ρ6]5 τνᾶ8 Ρυ ] 5 ῃ 64 δὲ Οχίοτα, δηὰ ἱπεοὰ 

2. Οδἴθπδ Αὐγθᾶ. --- Α ΟΟΙΑΠΙΘηἴΔΓΥ οἡ ἴμ6 ΕΌὰΓ ΟΟ5ρ6]5, οοΟἸ]οοἰοα ουῦ 
οὔ {π6 δ ογκβ οὗ [86 Εδίμοσβ ὈῪ 5. ΤἈοσηδδ Ααυΐη88. 184]--48, 8 νο]8. 8νο. 

οἹ. 1. ἴῃ (ἢγϑα ραγίβ, σοῃϊαϊηβ ἴπΠ6 (βίοπα οὐ ἴμ6 Οοβροὶ οἵ Μαζί] ον, ἰγβηβ]διοὰ Ὁγ [Π6 
ἤδν. Μαγκ Ῥαιίβοη, Μ. Α. ; Νυ]. 11. το Οδίθηθα οὐ Ματγί, ἱγαηεϊδιοα Ὁγ ΨΦοδη 1)ορτέο 
Βαϊ χαίτη, Μ. Α. (σβο ἴῃ 1845 ννοπί ονοσ ἴο {πε τηοάογῃ σα γο οὗὨἨ Ἰζοτηθ) ; δηὰ Μοὶ. 111]. 
ἴῃ ἵτνο Ραγίβ, ἴπΠ6 (δίθηδ οὐ [μ|κο, ὉγῪ ἴΠ6 ον. Τβοπιδα Ὠιιάϊογ γάεν, Μ. Α. Το σοῖς 
νγὰ5 οὐϊιοα Ὁγ Νγν. Νεισπιαη. ; 

ἼΒΘΓΘ ὙὙ6Γ6 ΒΟΎΘΥΟΓ ἃ ἴθ, ἐβουρῇ Ὀυΐὺ ἔδυ, 1πίογργοίοσβ οὐὗὨ δαοιίοσ ποῖθ, 
ὙΠῸ ἢουγὶ 8164 ἀυγὶηρ [Π6 ρογιοα ΠΟΥ ὕπο γ σοπβιἀογδίίοη, δηἃ 80 [Ὁ] α 
ἃ θα οΓ τιοάςδ οὗ ᾿πϊογργοϊδιοη, Υ 6 888}} ὈτΙ ΘΗ δηυπιογαΐα ΓΒ θτὴ. 

8. ΒΕΡ Ἐχροϑιεῖο ἴῃ Πἰῦτοβ Ηἰβίοσιοοβ  οίοσ!β Τϑβδίδτηθηθ, πὶ ἸΙΌσα μι 
ΤΟΡΙΘ, Φουα, Ράγαθ 0145 ϑδ]οπλοηῖβ, οὐ Οδηϊοα δηίοογυμῃ : ΕἸΧΡΟΒΙΪο ἴῃ 
Νονυπὶ Ταβίαπιδηΐαπι,, Εοἰγϑοίδι 68 οὐ υδοβίίομοϑ ἰῃ Αοίδ ΑΡροβίοϊογυπι, 
ἴ0110. Ιῃ Ὧ18 ψοΡ8. 

ΤΊα νοποσδῦ]ς ΒΕΡΕ, το ᾿ϊνοά ἴῃ ἰῃς εἴσῃ ἢ σοπέυγυ, οοτηροκθὰ 8 (ἰδίθηδ οὐ θα (Ππ6 
8016 οὗ (πὸ Νὸν Τεβίδιμθηξ, ἔγοπι ἴῃ 6 νυ τηρςΞ οὗ {116 ἰβέμοτβ, ἰῃ ΠΟ Π6 ἱπέοσεροσβοά 
Ὀυϊ ἔδνν τοπιαγκβ οἵ ἢἶβ οσπ. ΘΟΡΙΥ νογβοά ἴῃ στο ᾿οταΐυτα, μῈ Β85 (Π6 Ῥθου ἶδν ῥγαῖϑα 
οὗ ἀγανίης ἴγτοτα οτἱσίηδὶ βουγοοβ, 

4, ΑἸΟΌΙΝ, ἴπ6 οουπίσυτηϑῃ Δηα ΘΟὨ ΘΙΏΡΟΓΆΓΥ οὗ Β6ά6, δοτωρ θα 8 σοτη- 
ΤΑΘΠΪΆΓΥ ΟἿ ΒΟΠῚ6 Ραγίβ οὗ {μ6 δου ρίυγαοβ, ἰῃ τυ ΐοἢ ΒΘ πη 856] 6 οἴ] 008 ἔγοηλ 
Ψογοιηθ, Ομ γγβοβίομι, ἀυρυδβῆηο, Βοάθ, δπα ΟἴΠΟΥ ἩΓΙΘΣΒ; ποῦ δἰ 8Υ8 ΤῊ 
{π6 Ὀοβὺ Ἰυάστηθηῖ, ΗΪ8 Ὀ10]164] ἸΔΡΟῸΥΒ ἅτ οοηϊαϊποά ἴῃ [86 οἀϊῖοηΒ οὗ 
1.18 οοἸ]Θοίθα ὑγογκβ, ρυϊηἰθά αὖ Ῥαγὶβ ἴῃ 1617, δπὰ δὲ Βαΐίβθοι ἴῃ 1777 ἷπ 
ἴτνο γ ΟΪΠ165 [0]10. 

ὃ 2. ΒΟΉΟΙΙΑ ΟΝ ΤῊΒ ΕΝΤΙΒΕ ΒΙΒΙῈ, ΟΚ ΤῊῈ ΘΕΈΑΤΕΕΝ ΡΑΕΤ 
ΤΗΕΈΕΟΕ. 

1. Φοδῃηΐβ ΜΑΒΤΑΝ  Βοθο 1α ἰπ γοίυΒ οἱ Νονυσμὶ Τοβίδιηθηίυτη. ΡΆΑΣΊ8, 
1620. [οἸ]ϊο. 

2. Ἡυσονχιβ ΟΠΟΤΙ Αππηοίδιϊοηθβ δα γοίυϑ οἱ ΝΝονυ Τοβίδιηθηίζτη. 

ΤΉ ϑόΠο}18 οἡ ἔπ ΟἹ 'Τοβίδτηθηϊ τσοτα ἢσχβε μι] 1 8ῃθα δἱ Ῥαγὶβ, ἰῇ 1644; δπά ἴποβα οὐ 
(1πΠ6 Ναὸν Τοβίδιηθηΐς δὲ ἴΠ6 βατὴθ ρἷδςθ, ἰη γα ν Ἰ τ τη 68, ἴη 1641, 1646, αηὰ 1650. Το 
816 8150 (ο θα οππά ἴπ {πο ἔουτγί νοϊιπια οἵ ἢ185 Ὄρεγα Τηεοίορίοα, ( Β451}, 1782, [Ὁ]10,} 85 
ψ0}} 65. ἴῃ ἴῃς Ογίξοί δαοσγὶ, δῃηὰ ἰῃ (δ]ονιι8᾽5 Θὲδίἑα Πἰμδίναία. ΠΟΥ ψγοσὸ σορι Ὁ] 5ποά 
ἴῃ 41ο., τ πυπιοσγοῦβ σογγθοίϊοηβ Ὁ Νομροῖΐ, νοὶ]. 1. Η ]α, 1775 ; νοΐ. 11. δπὰ νοὶ]. 11}. σϑγὸ 
Ρυ δμοὰ ἴῃ 1776 Ὁγ Ποράοιϊοῖη, το, πὶ 1779, Ρυ] 5ηθα δὴ Αἀκοίατγίμπι, 4150 ἴῃ 4ϊἴο., 
ὙΠ ἢ γγδ8 βορδγαίοὶυ βοϊὰ ὑπάθσ ὑπ {116 οὐὗὁἨ ϑολοίία ἐπ 1, ἰδτος Ῥοείἑοος Ῥεέετὶα Τεείαπιεπίὶ. 
Αἡ οἀϊείοη οὗ (θὰ τα ρυ ] δοαά ὈὉγ Μτ, Μοοάγν, ἰῃ ἔτο νοἱβ. 41ο. 1 ,οπάοη, 1727 ; δηά ἢ} 5 
βοῇο] 6 οὐ 16 Νὲν Τοκίδιηθης ὑσοσο γορχιπῖοα δὲ Ετίβηρς ἴῃ 1755 δηὰ [0] σης γ6ϑγε, ἴῃ 
41ο. ἴῃ 1830, ἃ ντῪ ποδὶ οὐἀϊίίοη οὗἩ {Π6 βοῇ δ οὐ 16 Νὰνν Τοβίδιγοηὶ δρρθασθὰ αἱ 
Οτοπιηροη, ἰῃ 8 νοΐβ. 8νο., ἴῃ δῃοηυτῖουϑ δἀϊίον οὗἉ τ μι ἢ ρτοίδϑβοβ {παι ἢ6 σΔΥΘΆ]]Υ σοΥ- 
τοοϊοὰ [Π6 ὨυτΤΏΘΤΟΙΙΒ ΟΥΤΟΥ5 τυ ΒΟ Πδ6 σγερὲ ἰηΐο ὈῬγεοθάϊηρ ἐπ ργοββίοηβ, 6 παν Ὀθοη ἴπυ5 
τηϊπυῖα ἴῃ βίδιϊηρ ἴπ6 οὐἀϊίομβ οὐὗὨἨ Οτοῖϊις᾽ 5 59 0118, οὐ δοοοιπε οὗἉἩ πεῖν ᾿πίσϊηϑὶς να. 
Ἐδίπος (δ πιοῖ [858 ογὶ (ἰοἰθθα τηδηΥ ρᾶτγίδ οὗ {πθτὰ νυ ἐ{Π ργθαὶ βουθγ γ, ραυιου]αγν Πἰ5 ῥσο- 
ἴλδας ἴο δὴ Ἔχρ᾽δπβίϊοη οὗ {πΠ6 (ὐδπεὶςοῖϊοθ. “ Οτοιΐυβ," βαγ5 τ. οαάτιϊ ἀγα, “ [88 ἀοῃα 
τποσα ἴο ᾿Ππςέγαϊα {πὸ δοτιρίυτον, ΌῪ δὲ 15 βθηθσα! νυ ο4]16ἀ ῥτοίλπο ἰοασηῖπρ, [Π8Π ῬοΥ 805 
Αἰπιοσὲ 41} τ6 οἴμοῦ σοτημηοηϊβίοτβ μι Ἰοροίθοῦ ; Ὡονου ἢ 6 1058 ἢ ἴοο οἴη σίνοβ ὮὉΡ Ῥγο- 
Ρδοςΐο5 ψ ]ςῖ, ἴῃ (Ποῖν οτὶ ρίμδ] βοηβ6, τοϊδία ἴο {πὸ Μαεβδια. 15 ποῖοβ οῃ βδοῖθ ἰοχἕβ ἃγὸ 



ϑοοῖ, ΠΙ. ὃ 2.} ϑολοῖία οπ ἐἦδε ἐπέϊνο Βιδῖο. " 28ὅ 

ἰαυε δπὰ Ἰοδσποὰ ἀϊδβοσίδιιοῃς, τ Βίο ταϊσθς Πᾶνα ργοβίδοὶΥ ὕθοη ρυ] 15 64 ὈΥ ἐποιϑοῖνοβ." 
“ Ηἰ5 ᾿Ἰοδγηΐϊηρ," 5878 8η οἱπίποηΐς ὈΪ0]1ο 8] οτι το οὗἨ (6 ργεϑθηΐ ἀδύ, ““νγᾶβ ΥΘΣῪ οχίθῃβῖνο ; 
ἢ8 ὁγαϊ το ὑσγοίουμα ; ἃπὰ Ὠϊ8 τποάἀογαϊίοῃ οὐ 50) εοἰ5 οὗ ΟΠ ΓΟΥΘΥΞΥ ΠΙΡὮΪΥ ῥταιβοογίῃγυ. 
Νὸο τωϑη ρμοββοββθὰ 8 τίοτα δχίθηῃβινε δηὰ δοουτδαῖίς κπον]οάχα οὗ ἐπ Οτϑοὶς δπά 1,αἰὶπ 
ὙΥΟΥΘ; δηἀ ΠΟ ΙΔ ΙΏΟΓΤῈ διισοοββί ἢγ Δρρ] θὰ ἔποπιὶ τὸ ἔπε 1]Πυδέταϊίοη οὗὨ ἴἢ68 8δογοὰ 
ὙΤΠΙηρ9. Ηδο 15, ρϑγῆδρ8 ᾿υδιγ, βυβροοϊοὰ οὗ δοσίηΐδη 56 ῃ Εἰ ΠΠΘ (5 ; δηὰ 15, 'π σΘΠΘΤΑ), 50 
᾿πίθμξ ὕρου ἴΠ6 ἐέεγαὶ τηοδηϊηρ οὗὨ [6 ϑδογίρέυτγοβ, 88 ἴο ἴοβα βίῃ οὗ ἔπ δρὶ τυ]. (Ὁ τ. Α. 
ΟἸΑτκο ) ουἡ τὲ Νεὲν Τοβίδιηθης, τοί 15 ραυιοι ασν υδ]υδῦὶς ἴὸσ υπαοτβιαπάϊηρ ἴμ6 
ΒΙΞΙΟΣΥ δηὰ Ἡφυγαϊβδιηβ. Ὅμο οἤαγδςοίοσ οὗἩ Οτοῖϊιβ 85 ἃ σοτητηθηϊδίοσ 15 ὈΟΐἢ δὶ εν δηὰ δὐΪν 
οϑεϊ πιο Ὁγ Μίν. σόοηυθοᾶγο ἴῃ ἷβ Βαπιρίοη 1,δοΐυγοβ ἔονς 1824, ὑρ. 259---2692. 

8. θιοόράτι (Φ08|Π} Απποίβδιοηβ οα {π6 ΒΙ1Ρ]6, (γα ηβϑ]αιθα ἔγοτῃ {Π6 14] ἸΔη. 
Τιομάοῃ, 1664. ἴο0]1ο. 

ιοάαδιι, νγᾶβ δῇ οταϊποης [{4] δὴ ἀϊνίηθ δπά τεοΐοστωοσ ἴῃ (ἢ 6 Θϑ ]γ ρατί οὔδο 176}} σοπέυτγ ; 
᾿ἷβ δηποίδιουβ 8Γ6 ὈΤΟΡΟΓΙΥ ϑολοίέα, ταῖμου ῥσγδςίῖςδὶ {ἰπ8ὴ οΥ ἶσα], θυ σοπίδὶ ΠΩ ΤΠΒΩΥ 
υβοῦι! πἰηΐα ; 8 σοΟβι ΘΓ Ὁ]6 ροτγίίοη οὗὨ ἴοι τν88 ἱῃισοἀυςοθα ᾿πΐο πὸ “ς Α556γ}} γ᾽ Απηο- 
ἱπεϊομ5.᾽ ποιϊσοα ἴῃ Ρ. 994. Νο. 5. 

4. 3ο. Ο γῖβί. ΕὙ14. ΘΟΗσ ,Ζὰ οὐ ὅθο. [Δ0γ. ΒΑΌΈΠΙ 'οδο] ]α ἴῃ Μοίυβ 
Τοβίδιηθηίη. Νουαρογρο, 1788--1797. 10 νο]β. 8νο. 

ΤὮο ἴὔγοο ἤγϑθε νου πιο5 ΟὨΪῪ οὗἉ ἴΠ686 Ἰεασηθα βομο] 8 Ἰτοσο οβέεπείδίν πτὶ τη Ὀγ Ῥτοίδεβξοῦ 
Βοῆ12Ζ6 5, ψτῆο βἰδίοθϑ 1η ἢ15 ργχοίβοο, {πδῖ, 1Π ᾿παϊδίϊοη οὐἁἨ Ποβθητη } ]οτἘ ϑοῃο 6 οὐ {Π6 ΝΟ 
'Γεοιατηρηΐ, Π6 τιηἀοτγίοοῖς 5: τας 5μοσί ποῖθϑ ου {πὰ ΟἹά Τοκίδιηθηῖ. Ἐρτ (5 ρΌΓροβο, πα 
)δ5 τηδᾶὰρ οχίγασίβ ἔσο πὸ θθδὲ ὈΒΙ]Ο]ορῖςσαὶ δηὰ ογι εἰς] ὅθ. Πο}1α, οὨϊοῆν ἔγοτη Οοστηδη 
ΨΚ πο ἢ δτὰ ποὶ τ δα γ Δοσοββὶ Ὁ] 6 ἴ0 οΥ 1π|6}}110]6 Ὀγ ἸΌΟτοΐπιοτβ ; [15 15. ὯῸ 51η8}} δά - 
νδηΐδρο; δηᾶ, ἱπάθροπάθην οὗἁ ᾿ξ, ϑοῦυζα 89 δά ἀφ πυτίθγοιιβ οὐ 108] ποῖος οὗ [18 ον, 
Βοβιά68 τη6 σοπε θυ [05 οΥ̓͂ εἷς Ἰοατηρα ἔγίοηἀ8. (Μίαιγ᾽Ξ νιον, νοὶ. ν. Ρῃ. 406----412.} 
Οπ ἴδε ἀθδίῃ οὗἁ ὅϑ.δι1Ζο, Ῥγοΐεββοσ Ββδιιοσῦ σοηε θα [86 σοσκ, δηὰ ρυ Ὁ] 156 {6 τετμδίῃ- 
ἴῃς βενϑιὶ γοϊαπη68 οἡ {86 86π16 ὈΪΐδη. 

ὅδ. Ἐτποϑί, Ευϊά. αν. ἘΟΒΕ ΝΜ ὕμβΕΕῚ βομ]14 ἰπ Μαῖα Ταβίδιηθηίυτη. 
Τ1λρβῖ, 1795ὅ--1826. 18 νο]β. ϑὅνο.Ὀ Ἑαιο Νονα, δυοίϊοῦ, γ0]8. 1---28, 
1828ὃ--8ὅ. 

Τῆς βοἢο}16 οὗ {πθ γοιιηροσς Βοβοησ !οσ πᾶν Ἰοηρ οπ͵ογεα ἃ Ὠἰχἢ τορυϊδιΐοι οη ἴῃ 6 
Οοπεϊπεπ. θη. 6 θεβδῃ ἴο ρυδ)ξἢ (6 ἢγβι δὐλίου οΥὨ πὶ ψοσγκ, Π6 νγᾶβ ἃ πεοϊορίδῃ 
οὗ ἴ)6 Ἰονγοβὲ οἶδα Ιἷῃ 16 ποὶν απο, μα ἢδ5 γίνη ὉΡ τοδῃΥῪ οΥὗἨὨ ἴΠπ6π οἴξδηβίνο ἰθηοίϑ. 
Ἧς πον δάπιϊ(5 [6 Ῥεηίδίθιεο ἴο ῬῈ ἔῃ οοτηροδίτίοη οὗἔἨ Μοβο8β, δηὰ διμὰβ ργοαϊοιϊομβ οοι.- 
ςοτηϊηρ ἴπΠ6 Μοββίδη δἰτηοβὶ 88 οἴθη δ8 οπα οου]Ἱά ἀθεῖγο ; δ μου δοῦρα ἴδυν οὔ ἴπ6 ρβαὶπιβ 
Βα 8Ε}}} σοῃβιθῦβ 88 μοὶ ταίοσγιηρ ἴο τἴπ6 Μοβθίδῃ, Βυΐ ποῖν δῃὰ ἐποη 186 Ψ8ΥῪ σοϑᾶοσ ψ]]}]} 
Ῥἰδί]Υ 866 ἐπαῖ, 88 ἴο δὴγ Ὀϑ] εἶ 1η ἱπδριγαϊίοη, Π6 15 811}}} 85 τυ ἢ ἃ σα  ομ ἶδὲ 88 ονοσ ἢθ 
γγ5. 716 5ἰυάοηϊ ν}} δηὰ ἱπ τηοβὲ οὗἁὨ μῖβ ψοσῖβ υθγῪ ἱτηροτίδηςξ ἴγϑάβιγος, ἢ ἢ6 Κπον5 
μουν ἴο τῆϑίκα ἃ τρίς υ56 οὗ πο. (Απάονοσς Βδ]ἰςαὶ Εθροβίζοσυ ἴον «64. 1832, ρρ. 915--- 
215.) ΤΏ ποὺ βἀὐϊξίοη οὗ Ἐοβϑηπι τ ̓5 Ἰασροσς ϑοῃο}16 ἀρροδτοὰ αἱ 1,εἰρεὶς ἱπ 16 [0]- 
Ἰονίηρ ογάοτσ : --- 

Ῥατίβ 1. ἀπά []., σοπηρτίβιης ἴ[Π6 Ῥοπίδίθυςἢ. ΥὙοϊ. 1. ΟΘδποςὶβ, 182]; Μοὶ]. 11. Ἐχο- 
ἀυ5, 1822; Νο]. 111. 1ονλεῖςιβ, ΝΟ θοῦ, Πθυϊογοποῦηγ. 

Ῥασὶ 111. 1918, 4 νοΐβ. 8νο. 1818--1829--]833. 

Ῥατὶ ΕΥ̓. ΤῊΘ Βοοῖς οὔ Ῥβαϊπλς, 8 νοἷς. 182] --1823, 
Ῥατ Ψ. Το Βοοῖκ. οἵ 2ον, 1894. 
Ῥατὶ ΨΙ. ἘΖοκὶοῖ, 2 νοὶς. ϑνο. 1896. 
Ῥαῦὶ ΝἼΙ. ΤΏ Μίμηοσ Ῥυορβδοίβ : οὶ. 1. Ἡοβοα δπὰ [06], 1827; Μοὶ. 11. Απιος, 

1 ΤΊ τοΐδγομοθ ἄθουθ, 48 νγ6}} 88 ἴῃ ἔπ [Ὁ] ονσίησ ρηζος, ἰο τβ. Ποάἀάτί χε δηὰ Αἄδῃι 
ΟἸἴδσγκο, ἄγ ἴο ἔπ “ 1,ϑοΐυγοβ οὐ Ῥυθβο ηρ " ΟΥ̓ 1Π6 ύγπιεν, ἰηδοτγιθα ἴῃ ἴπ6 ΠΝ νο]υπηο οὐ 
ἢἷ8 ἀοίδομοά ογκϑβ, ργϊπιθα δὲ 1,βθάς, 1804, Ρ. 471. οἵ 564.. δηὰ ἴο ἴδ ““ Οἐπεγαὶ Ῥγεΐαοε" 
οἔἩ ἴπποὸ ἰαέέεγ, ργοῆ χϑά ἴο νοἱ. ἱ. οἵ "8 (οσησηθηΐδγυ οὐ ἔπε ΒΊθΪθ, ἢ] ἢ 15 ποιϊοοὰ ἴῃ 8 810- 
βοαισηὶ ρᾶ,6. 

3. 7}640π αἰδττηβ (πδὲ (ΠΟΥ ὑνασο ποῖ τυσϊ θὰ Ὀγ δοίυἶζο ὨΙτηβοϊζ, δυὰς Ὀγ δολόσεν ἀπᾶοσ ἢἷ5 
ΠΆΓΩ : δηἀ Πα ἤιγίμοῦ δας, (παῖ, 1ῃ σόπογαὶ, οἡ αἰ βῆ συ Ῥαβϑαχοβ, Δη δηςθηΐ δηά ἃ τά ογη 
ἱπιογρτοίδιίοιι ἰβ ρίνθη, δηὰ ἴπε ἀθοϊδίοη Ὀείτγθοι {Π6πὶ ἰ5 ἰοῆ το ἴδε τοδάθτ᾽β Ἰυάρτηορηῖ. 
(ϑανη, Εποδίσἀοη Ἡροτγταθηθι σε θηθγα]β, Ὁ. 173.) ὙΥΠοΊΠ ον δοσάοτ οὐ βοιυΐζο ν τοῖα 
1π6 ἄτβε ἔσθ νοϊ υπλ685, 15 ποῖ τηδίθυὶ πον ἴο Κπον : 560} 85 (ῃ6 ψψοτῖκ πα θβεϊομΌΪΥ ἰδ, 
{6 τεδάθυ βῃοιυ]ϊά " ἽἹπίοστηρά {πδὲ ἴπ6 δυῖποσ μ88 δάοριοά τῇ Πγροί 6515 οὗ τηϑν Οθσσηδῃ 
αἰνίηοβ, ἰμαῖ Μόοβεβ νγὰ5 8 οἴδυθγ πιψίλοίοσιιο, ὯΟ ουτιρ θα ̓ γῖ9 ΠΙδίοσυ δοπι οοτίβι ἢ τυγ τὶ 
οΥ ἱγαά!εϊοηδὶ παγγαῖϊνος  ΤῊ15 ΠΥρο 6515 15 4180 δἀορίοἀ Ὀγ Παίπε; δῃὰ ἰὲ νψὰβ οτηυτδορα 
ΒΥ {με Ἰαίς Ὦγ. σϑάάοβ ἴῃ ἢϊα νϑυβίοῃ οὗ ἔῃ Β10]6. ὅθε ἰΐ ὀχαπιίῃθα, δπὰ (νὰ ἰγυβὶ 5διϊ5- 
[αλςίοτγ}) τοπιτοὰ, πῃ οὶ. Ι΄. ὑρ. 6---8. 
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Οὐδαΐδ}), αηὰ ΨΦοηδΒ, 1827; Μοὶ]. 11. Νδῆαηι, Μίοδῃ, δορὰ Ηρα κυ ; Μοὶ]. ΙΝ. 
Ζορ]δηΐδι, Ηδαρραὶ, Ζεομαγδῃ, δὰ ΔΙ δοιὶ. 

ῬΑ Ύ 11. Ζογοιηΐδῃ, 9 νοὶς. 1896-- 97. 
Ῥατὶ ΓΧ. Ὑῇο τίη ρ8 οὐὁἨ βοϊοτηθοη, Δ ΐβ. ἴ. απὰ 11]. 1829. 
Ἰατὶ Χ. Ὁ δηϊοὶ, 1839. 
Ῥαγτὶ ΧΙ. Τίνα Ηἰβίονιςαὶ Βοοῖο: Μοὶ. 1. Ζοβῆυα, 1832; Μοὶ. 11. Τυάροβ, 1855. 

6. ἔτη. ΕΥ14. αν. ΠΟΘΕΝ ΕΒΙ δοΠο118 ἴῃ Υ. Τ᾿ ἰπ ΟὈμροπάϊαπι 
τϑάροία [ἃ «“οᾶππ ΟἸ ΓΙ βίορμοτο Γ.ΕΘΗΝΕΒ]. ὙοΪβ. 1.--Ἰ. 1Τώρβία, 
1828--86. ὅνο. 

“Φ]ῃ 4 ὑτγιοῖ ρτοΐδβοο (ὁ ἴπ6 ἢτγβι νοϊυπηο, [Π6 δυῖμοῦ βίδίος τπδὲ ἢ δὰ ἔγοαυ θη ὕθθη 
βο᾽ οἰ οὰ ἴο ρυ ] 8 δὴ αὐτιά ροῦ οαἀϊτοη ΟΥ̓ 18 σορίουβ οὔ ρίπαὶ πνοσὶς, τοῖο διηουπέβ ἴο 
[υρνγαγάβ οἵ] ἔνοπὶν νοϊ υπηο5 ; δ βευθσαὶ Οἵ ΠΟΓΒ δγὰ γεῖ ἴο ΡῈ δά ἀοά, ἰῃ ογάδν ἴο οοτηρϊοῖα 
ἢἰ5 ἀοβῖίζσῃ. 76 ργίσθ οὗἉ [ἢ18 8 50 πίῃ, ὄνθη πῃ ΟΟΣΤΏΘΏΥ, ἴπαΐ ΤΏΔΩΥ πγΠ0 νγιϑἢ ἔοσ {6 
ὙγοΥῦκ, 8Γ6 ὈΠΗΌΪΟ ἴοὸ ρυγοῖαβα 1. ῬΥΙΠΟΙΡΑΙΪΥ ἢ ἃ νῖονν ἴο δοσοτητηοάδῖο ρογβοῦβ οὗ {19 
οἾἶ455, ἴπ6 δυΐμπουῦ [85 υὑπάογίακοη ἴο ΡῈ] 15 ἢ ἃ σοτηροημάξιπι οὗ δἷ5 οτἱ μα] τοσκ. ΤΉ 
Ἰανοιις 6 Ῥογίοστῃβ 'ῃ ἴδ τηϑ1η ὈΥ ῬΤΟΧΥ. Τμο ροητ]οπδῃ τὴ δοίιιδ! ν οχθοιίοβ ἔῃ 6 ἐδβὶς 
18 Ὠδιοὰ Ζοη (τ βίορμοσ ϑιμχιϑδιυπά ΤΙΈΘΗΝΕΚ, δηὰ 15 δνοηΐηρ Ῥγθδοδοῦ δὲ δὲ. Ῥδι]}"ς 
ΘΠυΤΟὮ ἴῃ 1 μοἱρζο. ὍΤμα ῥγο θββου βρϑᾶκβ οὗ πίτῃ 88 "νἱγ οἰ δι  ββίσηι8, [ἢ 5ΒΟΓΑΥΌΣΩ 11 ΘΓΑΤΌΣΩ 
ἀοχίγο νοτεαῖυβ.᾿ Ε115 σοτημ βϑϑίοη 8, ἴο 86 ]θοῖ ἴγοτω ἴῃ ἰδύζεσγ σοϊωϊωθηΐασυ τ πδῖονοσ ρογ- 

" 1ΔΙ108 10 ἴῃ6 ΘΟΧρ]δηδίίοη οὗὨ ἴΠ6 τηδϑηλι πὰ ἔογτιβ οὗ τνογὰϑ ἴῃ τυ ]οἢ [γα 5 δὴν αἰ ΠσΌΪΕΥ ; 
αἶβο, ψμδίθνου 18 γραυϊβιίς ἰῃ ογάοσ ἰο ρίνθ 8 οοτγθοῖ υπάοτβίδπαϊηρ οὗὨ ἔδεοϊβ απ δυθηΐϑ, 
δηκίοηϊ τἱΐοβ, 1ῃ6 ΠΑΠ168 οὗ ρούβοὴϑ δηὰ ρίδορϑ, δῃὰ οἵποῦ ἐμ ῖλμ2 5 οὗἁἨ ἃ οἰ ταῦ παΐυστο. [ἢ 
Ῥαββαζεδ οὗ βρϑοΐὰὶ] αἰ θη σα] γ, βοσηα δοσοιηΐ οὗὨ ([Π6 νῖοννβ οὗ οἵδουν συ τἰο5 5 σίνοη. Ψασγίουβ 
τοδαϊησβ {Ππδὶ ἀγα ἱπιροτίδηϊ ἄτα 8150 ποίϊοοά. Τῇ σοτητηϊφδίοη Ὀοϊηρ ὁχοουϊοα, Π6 τΒοΐα 
18 τουϊοισοα Ὀγν Βοβθηπλ} ον τ) 56 1]; σογγθο ]οἢ5 ἄτα σηδάδ οὗἁὨ ἢ15 ἔοτπλοῦ ορίπῖοηβ τ Βογο 6 
ἀδοιῃβ ἐμοῦ ΠΟΟΘΒΆΆΤΥ ; ΠΟΥ δηά [Π6 πον σηδίζοῦ 15 αἀὐἀρά ; αηα ἃ τοΐδγθηςθ 15 τηδάο ἴο λιῃ- 
ῬογίβπεἪε τοσκβ οἡ νϑγίοιβ 8ι.0]6ςεἴ5 Ρογίδιηἱηρ ἴο βδογθὰ οὐ Ἰοἴϑτα, 1 ἢ πάν θθθη ΡῈ] 564 
8'ποο {86 48: δἀϊοη οὗἉ {π6 ἰαγροῦ Οοτητμθπίασυ. δϑιιοῖ 15 Ππ6 ρ]δη οὗ (6 (οτπηροπάϊιμ ; 8 
σοῦΐ τ ὨϊοὮ, ἰπ τ ΔῊΥ σοβροςοῖβ, Μ}1}} θ6 ὑγοϊσοτηα ἴο 81} ἴῃς ἔγιοπάβ οὗ ββοτϑὰ ᾿Ἰοσαΐασο Μν. 
ΠΟ ΠΏΘΓ ΔρΡρϑδτβ ἰο ἰᾶνα δχϑουϊεὰ δ15 ἰδϑὶς ψ τ ἢ τοδὶ αἰ σοποα δηα οατθ. Ηδ σουηδίμβ 
στα ἴο Πἷ58 οτἱ σίμδὶ {Ππσουρηουί, 50 ΤᾺΣ 85 1 ἤᾶνο ὕθϑθῃ 40]6 ἴο τηδία ἴΠ6 σοπιραγίϑοθ. Ὅῇο 
αἰἰρῃῖ ἀϊδγοηοοβ, ἐπᾶὶ ποὺν δπὰ (θη ὁσοιγ αίνγοθῃ ἐπα δρυιἀροτηθηὶ δηὰ (86 ογισίπαὶ, 1 ῥτο- 
Β.1Π16, 8Γ6 ἴο ὑῈ αἰϊἰτιυυϊοὰ ἴο ἴῃς δυυΐῃοῦ ὨΙτηβο] , δηὰ ποῖ ἴο 1η6 ψγυῖῖοῦ οὗ (Π6 Ο(οταροηὰ."" 
(Ρτοΐξββον διυδτγῖ, ἰπ ἴπ6 Απάονονς Βί Ὁ) α] Ἡ θροκιζοτυ ἔον 1832, νοἱ. 1ἴ. ῥ. 211.) 

Τῆς νοϊυταθβ πἰτποτῖο ΡῈ] 5μοὰ οοηίδίπ τΠ6 0] οσσίηρ, Βοοκϑβ οὔ πο ΟἹὰ Ταβίδιηθηϊ, νἱζ. 
οὶ. 1. τῆο Ῥοπίαϊουςἢ ; οὶ. 11. βαῖδῃ; Χο]. 111. ἰῃ6 Ῥβαϊπιβ; Χο]. ΙΝ. τα ῬοῸΚ οὗ 
“Ζοῦ ; οἱ]. Υ. τς θοοῖκ οὗ Εἰζοκίεὶ. Βθβιθβ ἴθ δυγιἀοπιθηὶ οὔ ξοβθητ  }] γ᾽ 8 ϑοῃο] ἑα, {815 
νου πη6 ΠΟΙ 865 ἃ ᾿ἰἴογὰ] [1,811 ἰΥβηβ]δίίοη οὐὗἁὨἩΘ {πὸ ἐοτίϊθίη, ἔοσίγ- χει, δὰ ἔογίγ- ϑεσοπά 
οΠαρίοτβ οὗἁἩ Ε;Ζο 0} 5 Ῥγορβοοῖθβ (Π]πἰβιταϊοὰ ὈῪ ἔγθα οπρτγανὶπηρβ τοργοβθητηρ ἴῃ6 οΪδη οὗἁ 
16 ἰοηιρῖθ 45 ἀοβοτι ροὰ Ὀγ ΕΖΟΚ161), οχοουϊοὰ ὃν Ψυ]υ8 Ετοάογιοκ Βοριίοθοῦ, τσ ο 85 
οπἀρανουτοά ἰο εἰυοσϊάδίε [π8ὲ νοῦν ἀμπἤου ροτγιϊοη οὐὁὨἨ 1πΠ6 ρῥτορῃθῦβ Ὑτηρε. οὶ. ΥἹ. 
οουἴαϊῃβ τῃΠ6 ταῖποσ Ῥγορποῖβ. 

7. . 6. Βοβενμ 1 ἘΠῚ ὅσ μ0118 ἰθ Νονυπὶ Τοβίδιηθηΐαση. ἘΔ. Νονα. 
Νογθογρ, 180]1-1808. ΕΙῦΟο βοχίβ, 1827 οὖ δηπ18 βοαυθηυ8. ὅ γνο]8. 
8νο. 

ΤΠΘς6 ϑόῃο]α οἡ ἴῃ6 Νὸὲν Τεβίδπιθηϊ ἀγα νει Ὀγ ἴπα δίμον οὗ [6 δυίμποτ οὗἉ ἴδ ὑτὸ- 
οοάϊηρς ὅς ΟἹ. Ηἰ8 ποτκ 15 ομαγδοίοσίβρα Ὀγ Ῥσούδδβοσ ϑειαγι 88 “ἃ ΥΘΥῪ ποαὶ βροοΐμηθπ 
οὗ ἢ βοοομὰ ογάδσς οἵ δογπαπηθηίδγυ, ἴπδὲ 15, δὴ Ἔχρ απδίϊοῃ οὗ ψογὰβ δπὰ ργαβοθ. Ηδὸ ἰς 
αἰπηοβῖ ουοσΥ ΠΟΤΕ ἃ ἰοσαὶ ἱηνοβεϊραῖον ; δη ἃ βοασοοὶν νοῦ ἀ065 Π6 [ΔΚ 8 ξἰδηά, ἔγοτῃη τὶς ἢ 
.6 Ἰοοῖβ οὔ δηά βυσνογϑβ (πὸ ψ Ποἷο θὰ πὶ νη ϊοῖ Π6 15 Ἰαδουτίησ. Ηἱἷ8 ΡΠ] οΙοργ, 1 {86 
τηδῖῃ, 18 δδίθ, δῃηὰ νγοσίῃυ οὐ Ἴγοάϊε : ὕυξ Π6 18 ὁπ6 οὗ ἴῃοδο δοτησμθπίβδίοσβ ὙΠῸ 8.6 ΠΟ 5110- 
σ655[μ] ἱπ οχρ αἰ πηρ ἐαεν ἴπδη αἰ σας (Ὠηρθ. ὙΒοτα γοὺ τποβῖ ποοά οἷά, γοιι ἢπά γοιτ- 
56] οἴϊθη ἀδβογιβα...... ΤΊ βιυάφηξ ταιιϑὲ ποῖ οχρεοῖ ἴο ἢπὰ ἴῃ Εοξοην !]οσ ἐμοβα σὴ δηὰ 
σοι δηαϊπς νίονσα, τυ ἢ οἷν βιιο ἢ ἃ 8 ἃ5 (αν Π τῦδβ οαραῦΐἷα οὗ ἰακιηρ, ὙὉΠὸ ἀθνοϊοροπηθης 
οὗἉ ταϊϊοοϊηδιΐοη, ἀθϑῖστι, δὰ ρζγοδὲ οὐ)οςῖ, αΥθ ποῖ ὮΪ8 Ῥσουύϊῃςθ. Δ βθοοπάδτγυ, θυΐ ἃ μ᾽ οβϑδῃῖ, 
δὰ ροηογαὶν δοουγαΐο δηηοίαίοῦ οη ἔπ ΡὨ]ΟΙΟΡῪ οὗ Ρᾶγιϊου ασ ρϑοβαρο8 δα Ἔχρτγοββίοῃβ, ἢ 
4ν}}} πὰ ἴῃ αἴπ|...... Μίυς!ι οἵ Ποκοπση }] τ᾿ 8 σοπηηΐατΥ 15 Κα τὰ6 ῥτοαμςζίοη οὗ τΠ6 ρηοῖ, 
τ ῃο ογασα ἰηϊτοάύμυςαβ. --- Τγοσοηΐοβ τὰ ποτὰ νοτβῸ 5 δίαπα ρεάε πὰ πο. [11 ταῖσῃς θα 
ττιτθη, απᾶὰ ἀουῦ 655 τνὰ98 νι κίοη, Οὐ Παπὰ. [11 15 ποπθ ἴῃ6 τοῦθ ἴον {Πΐ5, 80 δ 845 ἴΐ 
τοβροοῖβ 1πΠ6 Ὀασίπηον ἴῃ ἴδ6 δίμ!αν οὗ ὀχορεβϑίβ Βυΐ 6 τηυδῖ οὶ οχρεοοί ἴο οδίδϊη ἴσοι ἰξ 
ἴΠ6 πἰσμον απὰ υ]εἰπιαῖα οπαά 8 οὗἉ σοῃπη ΘΠ δΥΥ οὗὨἨ {π6 ἤἢτϑι οτάοθσ ; ἴο τηθοῖ δῃπά ἴο βοῖνθ ἴοτ- 
ταϊάδυ]α αἰ οὐ 165; ἴο γον βίγους ᾿ἰρσις ὁπ τ[Π6 σόπογαὶ οουγβα οὗἉ ἱπου μῆς δπὰ σοδβοπίηρ ; 
ἴο δοίηρασγα τῖτἢ οἵπον τυτὶΐοσβ, δηα θάυοα ἃ Παυτηοηϊοι5 56 Π{Ἰτηθηΐ ἴγοση (ΠπῸ τ ἤο]6 ἢ ἴὸ ΤΠ Σ 
Ρτοπιϊηοηΐ ἴπ6 στοαὶ ἀοοίτιο5 πῃ ϊοῖ ἀγὸ ὑγροά...... ΗΪ5 Ῥοοΐκ νγδβ ἀοβιηθά, δ5 1 βοθῖῃβ ἴὸ 
ἴΏ6, ἴογ ἴγγοβ; δηκ, ῶ5 βιισῖ, ἰξ ΤοπΊβ1 4, ΤῸ γ}}}]ο] ορίςσαὶ ἔγγοβ, 511}} ἃ ὙοΎῪ νδ]υπῦ] 6 ΒοοΪκ."" 
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(Απάονον Β:Ὀ]1οα] Ηροδίζοσυ ἴον Φαπυδσυ, 1833, νοὶ. 111. Ρ. 153.) Τα δἰχιδ θα! ἰοῦ τγὰ8 
τονϊβοὰ δηὰ οἀϊεβὰ ὃν ΨΦομη Οτἰβίοριιον δι χίςυπὰ 1ποηνκκ. 

8. ΒΡΕΥΈΕΒ. --- Τ!6 ΗοΙγ ΒΙΌ]6, οοηἰαϊπηρ ἴπ6 ΟἹά Τοβίδιηθηϊς δπά 1ἢ6 
Νέον, ὑγσδῃβίαίθα ουαὖῦ οὗ [86 Οτὶρίηδὶ Τοηριθδ, απ πὰ [86 ἴοστηοῦ {Γ8η8- 
Ἰαύζοῃβ αἰ] σ ΠΕΥ οοτηραγοά δηά ταν ]βο. 1Ἰοπάοῃ, ρῥγϊπίθα ἴον Φομη ΕΕΕΨΕΒ, 
Ἐ5α.», 086 οὗἩ [86 Ῥαϊδοηίθοβ οὗὈ {Π6 οδῆοας οἵ Κίηρβ Ῥυϊηΐοῦ. 9. σν0]8. Τογὰὶ 410. 
9 γ0]8. τογϑ] 8νο. 9 οΥ 10 νο]β. σσονῃ 8νο. ᾿ψοπάοῃ, 1802 δηά [0] Πρ γΘ ΑΓΒ. 

ΑἸΕΒουσῃ πὸ Ὀδδυ κι} φαϊῖοπα οὗ {πὰ Β10]6 μοτα ποί(ἱσοὰ ἀο ποῖ ρτοΐρεβ ἴο "Ὲ δοπιτηθη- 
ἰδτίοβ, γαῖ, 88 ΠΟΥ͂ ἀγ6 δοσοιηρδηϊοα ὈΥ͂ βῃοτγί χ᾽ δηδίοτυ δηὰ ρὨ]]οἱοσίοϑὶ ϑομο] 8, 18 ψουἹὰ 
μὲ ἱπ)υδεῖςο ἰονγαγάβ Νῖτ Ἐθονολβ δρὶοη δ) δπὰ ρι]}16-δρὶτιεοα οβογίβ ἴο γτοπάον ἴΠ6 ϑογῖρ- 
ἔυτοϑβ δεϊγαοϊίἷνεα ἰο ἔΠ6 ἰσθμοῦ οἰαββθβ, ΤΟ γα [0 885 ἰἤθτα ἴῃ δἰΐθῃςαθ. οἷ {8 δοσοιιηΐ Ντ. 
Ἐθονοβ᾿ 8 ἀξ οΏ8 πιδῪ 70.51}} οἰαὶτι ἃ μας ἴῃ πα ῥτοβρηὶ 115. οὔ ϑςῃοΐα ου 6 Β10]6. Η!8 
ϑοΒο] 16 ἄγ βοϊροϊοα ἔσο ἴ6 ἰαῦουγβ οἵἩ Βίβῃορ Ῥαίγιοκ, ον, ΥΒΙΌΥ, δηα οἵου ; δηά 
[ιῖ5 τηοάο οὗ ργϊπεῖης ἴΠ6 ἰοχξ 18 δάτ γα 6. ΤΠ Ὠβίογιοαὶ ραγίβ, γος ἀΓΘ ἴῃ ῬγΌβθ, 8.6 
Ρτἰ πιο ἴῃ σοπεϊηυοιιβ ρΑΥ στ ΡΒ; δηὰ τῃ6 ροσίϊοαὶ ῥαγίβ ἀγα αἰνὰ ἰῃΐο νοῦβε. Εδοῖ 
μνοοΐκ 15 ἀϊνϊἀοἀ τηἴο βοεϊίοης, οοηίογηηβῦ δ ἴο ἴΠπΠ6 πνδίυγαὶ αἰνι βίος οὗ (ἴδ βϑύθσδὶ 5] οί ; 
δηὰ, ἰο ἔδοϊ δύο τοΐεγθηςο, [Π6 σπαρίοτε δη νϑῦϑοβ δσὸ ἀἰϑεϊηοΕ}γγ ροϊπίθα οὐ ἴῃ ἴΠ6 τηαγρίη. 
ὙΠοτΟ ἰδ ἃ ἰοδσηθὰ ργεΐδοο ἴο 411 ἴη6 οἀϊξίοηβ. [Ι͂ἢ ΟἿΤ δῃδ) γβὶβ οὗ ἔπ ἀἰβδγοηῖς ὕοοκβ οὗ 
δοτίρίυγχο, Ῥαγεςου]αυ]ν οὗ ἴῃς ΟἹ Ταβιαπιοηῖ, ψὰ πανο ἔγοηυθηῖὶν δάορίοὰ Μν. θονθβ᾿β 
βοοίίομαὶ αἰν βοηβ, τυ ἰο ἢ ἀγὸ [Ὁ {Π6 πηοβὲ ρδτί υοτὺ ἐπ ϊοϊ οι ΒΥ τηδάθ. [Ι{ τᾶν "6 ῬΓΟΡΟΓ 
το δά, παι [π6 ργϊπέης οὗἩ Μτ, θονοϑ᾿β εαἰεῖομ5 νγᾶ8 θχοσυίΐθὰ ὉΥ Νίοϑβσβ. Βιυϊπιοῦ ὅς (ο.», 
δὰ ὃν Μῖι. Βοιηβίου, δηὰ στωδυ βδίθ Υ ομδ ]οηρα οοτηροί του ἢ [86 τποϑὲ Ραδυι δ! κρα- 
εοἰτοθῃς οἵ Βγ ἰδ ΕΥΡΟργαΡΏΥ. ΤΏΘΓΟ δΓῸ 50116 ΟΡ Ϊ68 οσίδηϊ ἱπ [ὍυΥ νοϊιτηοθ, ϑνο,, σ᾿ τπουὲ 
ἴπ6 ὅς μο δ. 

δ 8. ΤῊΞ ΡΈΙΧΟΙΡΑΙ, ΟΟΜΜΈΝΤΑΤΟΗΒ ΟΝ ΤῊΕ ΒΟΒΙΡΥΠΕΕΒ ΘΕΝΕΒΑΙΤΥ 
: ΒΙΝῸΒ ΤΗῈ ΒΕΡΟΕΜΑΤΙΟΝ. 

[1.7 Τογεῖση (ογιπιοηέαέοτϑ 05. λὲ τολοῖο ὲδίρ. 

1. ᾽ΓΒα 1] υδβίσϊοιβ. ΓΟΙΌΣΙΘΣ, ΜΑΒΤΙΝ ΓΠΌΤΗΕΕ, τσοία (ΟΠ Θη ΑΓ 68. ΟἹ 
τηοϑὲ οὗ ἴμ6 ὈοΟΚ5 οὗ δογρίυγθ. Α οο]]θοίίοη οὗ Ππ6 νγῶβ ρυ] 864 αἱ 
ὙΠ ΘΏΡοΓρ, ἰπ ἴουΣ ψο]υτη68 20]10, 1649 ; δἀπὰ δὴ οοίανο οαϊτοη οὗ {ποῖ 
ΔΡΡΘΟαγϑά αὖ Εὐϊδηρ ἴῃ 1829 δπὰ [Ὁ]] ον ρ γοαγβ. Α1 116 τυΊιηρβ οὗ 118 
δτοδῦ 8 ΓΘ ἀΘΒΟΓΥΘΟΪΥ ΒΟ] ἴῃ [ῃ6 Βὶρἢθϑὲ θϑυϊπγαίοη ἴῃ (Οϑστωδηγυ, 6θρ6- 
ΟἾΔ}. 18 ΟΟΠΙ θη ἴΑσ 68 οἢ (ἀθπμοβὶθ, δπηαὰ οἡ δ. ΡΒ ΕΡίβ|1.08 ἴο ἴ8ὸ 
Βοϊηδη8Β δηά (ὐδ]αίίδηβ. ΗΒ Οὐ ΘὨἴΑΤΎ οἡ ἴΠ6 (ἀΔ]αἰϊδη8 18 68 Κπονη ἴπ 
ΠῚ8 ΘΟΙΒΊΓΥ ὈΥ ἃ {γαηβ᾽αίοη, νυ 0 ἢ} τγἃ8 γδὺ ρυ]ηΐθα ἴῃ 1680 1η 4ϊο. δἀπὰ 
ΒΕ ΡΒΘΑΌΘΒΌΥ ἴῃ [Ὸ]1ο, 8γο.. ἀπα ἴῃ ἔπγο νο]8. Ἰ2η0ο. ἿΪῃ 1821, τνδβ ρυ 1586, 
1η 8γο., ἃ ΓΔΒ] δίίοη οἵ ΠυΠ γ᾿ Β “ (ὐοη Ὠ ΔΓῪ οἡ ἴπ6 ἘΡΒ81Π}8 081166 ῬΡΒΔΙΤΩ8 
οὗ Τλόστοθβ; ἴῃ ΜΈ]ΟὮ, ΔΠΊΟΠ ΠΡ ΠΊΔΩΥ ΟΥΠΟΣ γ᾽ Δ0]6 Ὀ᾿ΒοοῦΓ868 ου [παν] άμ8], 
Ἡουβο ο]ά, ἀπά Οἷν}} ΑΠΆΙγβ, {πΠ6 δογιρίαγαὶ ΠοοίΓ 6 Γοβρθοίπρ [Π6 αἰνΊ πον 
Ἰηβτυοἃ Δηἃ ΠοΟπΠουΓΔΌ]6 Εδβίδί οὗ Μδισ ΠΠΟΠΥ 18 ΧΡ] πρα δηα ἀοίδηδοα 
δραϊηϑῦ [6 ῬΟΡΙΒἢ Ῥογνοσβίοῃ οὗ ϑηξογοθα (δ Ὅλον, Μοπδβίο ἡ ονσβ, Ογάθσα, 
ὅζο. ἄς. Τὸ ΜΒΙΟΒ 18 ργοῆχοα, Αη Ηϊβίογίὶοαὶ Αοοουηΐ οὗ [86 Μοπεϑῆς 1216, 
ΑΓ ΟΥΪ Εν οὗ [6 Μοπαβίοσιθβ οὗ Επρ] πα." 

2. ΤμΘ ὈΪΌ]1164] νυ πρβ οὗ ΦΟΗΝ ΟΑΙῚΝ, δηοίμογ 1] υϑέγ!ου8 ΓΘΙΌΣΤΩΘΓ, 
οοηβὲβί οὗ Οοστηθηίασιθβ, ΗΟ 1}168, δηα [,Θοἴ ΓΟ 8. οἢ δἰτηοβύ [Π6 016 οὗ 186 
ϑουρίαγ68 : ΒΟΥ ἃγο ἴο 06 ἔουπά ᾿ἰπ [ἢ6 [0110 οἀϊοπ οὗ μὲὶ8 σοῦ κ8, ργϊηϊοα δ 
Ατηδίογάδηι, ἰῃ 167], ἴῃ πἰπθ συ απηθ8. Ηἱβ Ηδγιηοηγ οἵ ἴδ6 ἔουγ Ἰδὲ ΒΟΟΚ8 
οὔ [86 Ῥοπίαδίθαο ᾿88 Ὀ6Θη ται Δηα ἀσΘΒογυ αΪὶγ δαμηϊγοα 1ῸΓ 118 Ἰπρϑπυ γ. 
ΤΠ6 ΒἰβίΟΓΥ οΟΠΙΔΙΠΘα ἴῃ ΤΠ 6ηλ ἔΌΤΤΩΒ ἃ αἸβίιηοΐ ραστί. ΤὨΘ Γοϑὺ 18 ΘΟ} ρΓ 864 
ὉΠΑΟΣ {86 [Ὁ] Πρ αἰ ν]Β10}8 :----1. ΤΉΏΟΒΘ ραϑδασῸ8 ῬΨΏ1Ο ἢ αβϑοσῦ {Π6 6χορ]- 
Ἰδῃςα οὗἁἩ [Π6 1ΑΥν, ὈΥ͂ ΑΥ οὗ ργείαςσε; --- 2. ΤΏΘ Τρ Οοριπιαπαάπιθηἐβ, ἈΠ ΘΓ 
ΘΔΟἢ οὗἁὨ ψ ΒΟ ἃΓῸ σοι ρΓ θη ἀ64 811} [086 ρᾶγίβ οὗ [Π6 αν τ ΒΙΟἢ σο]αῖθ ἴο 
[Π6 βαῖλα βΒ0)]6 οἴ, δηὰ {Π18 ΌΓΙῚΒ {Π6 στοαὶ ὈΟΔΥῪ οὗὨ [Π6 ΠΑΙΙΔΟΩΥ :;---ὃ8. ΤῊΘ 
ϑμγη οὗ ἐλ αι, σοπίαϊηπρ [0886 ραββᾶρθϑ Ὑ ΒΙΟἢ. ΘΠ] η ἴον ἴο (οα, ἀπά 
Ἰονα ἴο οὔῦ ποῖσῃθοὺγ;--- 4. ΤΠ6 ἔ78ε φΥ δε 7,ατο, πιὰ, ἸΔβΕ]γ, 11[5 ϑαποίοηβ 
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οὗ ῥγοχῃΐβεβ δηᾷᾶ (πγϑαίβ. ἼΒογα 18 ΒΟΆΓΟΘΙΪΥ ἃ σΟΙ]ΤΊΘΠἴΔΙΟΓ, ἔτῸ πὶ ὙΒΟΠῚ 80 
ΤΩΌΟΝ ΤΥ Ὀ6 ᾿οαγηΐ, 1 Ταραγά ἴο [Π6 το]! ουΒ ἱπηροτί οὗ [6 ΟἹ Τοβίδιηοηϊ, 
88 Οαἰνίη. Ἠδηοθ ἴπ6 ΟΠ θη Αγ θ8 πᾶ ΟἿ ΒΟΓ ΘΧΡΟΒΙΟΙΎ σὶρ οὗ (818 
ΓΓΌΪΥ ρτοδῦ ταδη ἤδν6 ΑἸ ΤΥ 8 ὈΘ6η ἀσβουυ  α]Υ οοἸορταῖθα δπὰ δἀπηϊγοϑα: [βου ρ ἢ 
16 Π88 ὈδΘὴ {86 [ἈΒΠϊοπη Ὑ1Ὶ} ΒοΙη6 τη οἄοση ἀϊνπ68 [0 ἀδρσχϑοϊαίθ ἤθη, οἡ 
δοοουηΐ οὗὁἨ μοϑ6 ρϑου δῦ ἀορτηαδ Ὑ ῖοἢ ΟαἸνῖη ἀραάπορα ἔγοπι [86 ϑ'ϑδογοά 
Ὑτηρβ. “΄ ΟΔΙν π᾿ Β (ΟΙ.πιθη ΑΓ 68," 8878 186 Ἰοαγηθά Μαδεῃον ῬΟΟ]6, ἴῃ 
186 ῥγοΐδοθ ἴο {86 ““ ΚΥπορβὶβ ΟΥ̓] ΘΟΓΌμα Θ'δογΟσ πα," πούοθα Ὀοονν, “ δρουπὰ 
ἴῃ 80]14 ἀἰδοιιββίομβ οἵ {μϑοϊορίοδὶ β0 0) οίβ, δῃα 1 ργϑοῦο 8] σα ρτουθιηθηίβ οὗ 
θη. ϑυθβοαυθηῦ ὙΣΙΟΥΒ πᾶνθ ὈοΓγουγ α τηοϑί οἵ {μ6ῖῦ τιδίθσ 18 ἔγομλ 
Οὐαὶ νίη ; δπα δ18 ᾿πίουργοίδ 9ῃ8 δάοσῃ (86 θὴΟΟΚΒ ουθη οὗὨ ἴποβα 0 ΓΟΡΆΥ 
ὙΠ61ν ΟὈἸσαύοη ὈΥ τοργοδολίηρ {πο ῖγν τηλϑίον. ΤΏ ρτοδῦ ογι ς ΑΟΔΠ ΡΟΣ Βαϊ ἃ 
{παῦ ΠΟ σομητηθηίδίου μδα Ὀοίΐοσ εἰύ {ΠπΠ6 56 η86 οὗ [πΠ6 Ργορμοῖβ πη (δ  νἱη ; 
8Πἃ ΔΗΟΙΏΟΙ Θπιηθηΐ οὐ ς οὗ οὔὐγ οὐ {ἰπ|6 (ΟΒθησα 1116 γ) Π85 γοιηδυκοα, 
{πᾶΐ ΔΙ ΒουρῈ Οδ]νῖῃ 8 ποὺ ἀθορὶν νογβοὰ ἴη Ηθῦγονν, γϑῖ 88 ἢ6 ροββϑββϑά 
85 δουΐα δηά 8000}16 σοπίυβ, 18 ἸΠΓοΡρσοίδ 08 οὐὨ βαῖδῃ ἴῃ ΡΥ ΟΌΪΑΓ, 
ΟΟὨἰΔΙἢ ΤΆΔΗΥ͂ [Π]ηρ08 ΜΉΘ 816 ΘΧΟΘΘΑΙΠΡΊΥ 86] ἴῸΓ υπάογβίαπάϊησ {Π6 
ΡΙΟΡΒΘΙΒ τηθδηΐησ, Νοίμίηρ, ἱπάθϑα, οδῃ το δα 8 οι συ] ουϊησα {86 
ΠΡ οϑυπηδίϊοη ἴο ἩΒ1Ο ἢ (86 ΟΟἸλμΘηἰαγῖ68 οὗ Οὐδ] νη ἅτ 811}} ΘΕ 164.ῳ ἔγοτ 
16 Ὁ101168] δι ἀοπί, [μΠΔπ [86 ἐΟἸ]οτηρ ουορίυηι οἵὗἩ οπ6 οὗὨ {π6 τηοβύ Ἰθαγηθ 
Ῥγο αίθβ ὑμδὺ ουϑὺ δἀογῃδᾶ {π6 Ομ υσοὶ οὗ Επρ]ΔΠπά:--- ΒΊΒηορ ΗΟΆΒΙΕΥ:---- “1 
 ι0]4,᾽ 88 γ8 6, “786 ΠΙΘΙΔΟΓΣΥ οἵ (δ᾽ νη ἰπ Πρ νϑηθγϑίίοη ; Ϊ8 ΤΟΥ Κ8 Πᾶνα 
ὃ Οἶδοθ ἴῃ ΠΙΥ͂ ἸΪΌΓΑΓΥ ; δπὰ ἴῃ {86 βίυαγ οὗἉ [86 ΗΟΙΪΥ ϑδογρίυγοβ, μ6 18 9Π6 
οὗ τπ6 Οομηηθηίΐδίουβ θοαὶ 1 τηοϑί ΓΓΘαΌΘΠΓΠΥ οοηβα]1. ““ὙΤμΘ Οοι- 
ΤΩΘΠΓΔΓ]68 οὗ (ὐΑ] ν]η,᾿᾿ 88 γ8 {πὸ Εν. Φ. ὅ. ΟΟΝΎΒΕΑΒΕ, “1Βουρἢ ἴῃ (Π6 6χ- 
Θγοῖβα οὗ οὔὐῦ ΟἸ γι βίδῃ ἸΙΘΓΓΥ Μ͵ὸ ΠΛΔΥῪ ἔγθοὶυ αυοβοη δπα ἀ15βθηΐ ἔγομα 
ΤΊΔΏΥ ΡῬοΟΪηΐ8, ὈΟΐΒ οὗ ἀοοίσ!πο δηὰ 1860 1}}1Π6, τα πα ηθα ὈΥ {μοὶγ 11 υδύγ]ουβ 
ΔΟΥΠΟΥ, ΓΘ γοῦ ΠΕΥΘΡ ἴο Ὀ6 ρΡογυβοά πλπουΐ Δἀταϊ γα] οὗ ἰπδίγυοίοη,᾽} 
Αἀαϊίϊοπαὶ ἐδϑιϊτηοηἶο8 ἴο 186 νδ]ὺθ οὗἉ Οδ]νὶ π᾿ 5 Οὐτη ηἴΑΓ168 ΤΑΥ͂ Ὀ6 566 ῃ 
ἴη “76 Μονί(β οὗ (Οὐδ νη ἃ8. δὴ [πίρυργοίο οὗ {86 ΗΟΙΪΥ δουὶρίυγοβ. 
᾿Γτγδπϑιαῖθα ἔγοτα {π6 ἀϑγιηδη οὗ Ῥγοΐδδββου ΤΉ, συ Κ3, οὗ Η4116, ΌῪ ῬΓοΐβββοσ 
Ὑγοοάβ, οἵ ἀπάονθοσὺ. Τὸ σ βοὴ τὸ δἀάθά, Ορίηίομβ ἀπ Τοβασωοηΐθβ οὗ 
ἔογοῖρῃ 8δπα ΒυιἸ8ῃ Ὀἱνῖη68 δηᾶ ΟΒΟ]ΑΓΒ 88 ἰο ἴῃ 6 ] 6 δπά προτγίϑησα οὗ 
1Π6 ὙΥ ΓΙ πρβ οὗ δομπ Οα]νίπ. ὙΠ ἃ Ῥγοίδοα Ὀγ [86 Βον. ὙΠ πὶ ῬΕΙΝΟΙΕ. 
Ιοπάοῃ, 1846." Ἰδτιο. ΤῊ τοῦ οἵ [Π656 ρᾶρ68 88 πού οἴδϑῃ μδὰ οσοδβίοῃ 
ἴο τοῖδσ ἴο 186 τυ πρβ οὗὨ ΟἸνίη ἰπ [86 ρῥγοβδουΐξίοη οὐ {μῖ8 πσοσκ ; γαῖ μ6 
[88 ΠΘΥΘΡ σΟηΒυ] 64 ΓΠ6πὶ θὰ πὶ δἀναπίαρο δὰ τυ ἢ ρ]οαβαγο. ὅϑ υ ταὶ 
οὗ ὶθ8 Οὐτητηθηΐασῖθ8 οα ἀοίδομοα θΟΟΚΒ οὗ ϑδογϊρίυγο (τ ῖοἢΒ ἤᾶνα Ὀδοη 
ἰγϑηϑ]αἰθα δηα ρα] 18ῃ64 Βοραγαίθ! γ) Ὑ11} Ὀ6 ἔθου πα ἀπᾶογ [86 Βου ΓᾺ] ὈΟΟΪΚΒ 
οὗ δογιρίυγο ἴο ἡ Ε]οἢ [Π6Υ τοῖοσ. τὸ 

8. ΙΟΤΟΕΙΝΌΒ ΘΤΕΙΟΘΕΙΙΒ νγ88 ΠΟΆΓΙῪ ΘΟΠΓΘΙΠΡΟΓΑΙΎ ὙΠ} ΓΌΓΠΟΓ δά 
(δ νίη, δῃαὰ πντοῦθ δγρυσηθηΐβ δῃα ποίθβ ἴο ἴ[Π6 τγ0]6 οἵ [π6 ΒΙΌΪ6, σοι 
ὙΘΓΘ ΡΟ] ΒΗ 6 αἱ αἰ δγοηΐ {1π|68 Ὀαΐνθθη [6 γοᾶγβ 1δ6ὅ δηὰ 1586, πα ἰπ 
ΨΆΓΙΟΙΒ 81Ζ68.2 ΤΉΘΥ ΔΓΘ τηποἢ Δατηϊγοά [ῸΓ {Π6]Γ Θχδοίηθββ, ρα ΟΠ] Υ]Ὺ 
μἷ8 Ὑπομνηματα οἡ ἴπ6 Νοὺγ Τοβίδιηθπῦ, τυ οἢ ἀγ6 ποία ἴῃ ἃ βυθϑαααθηΐ 
Ρᾶρο. 

4, ΤΙΥΡΟΥ͂ΙΟΙ ΡΕῈ Πιεὺ ΟΥοα βΐδογα, βῖνθ Απιπηδανθυβίομοϑ ἢ [068 
αυξάδηι αἰ ἘΠ 6] !οτὰ Ὑ οἰογὶβ οὗ Νονὶ Τοϑίδιηθηϊ. Ατηβιθοἀδηιὶ, 1693, [Ο]1ο. 

1 ΟοηΥΡθαζο᾽α Βιδπιρίοη 1 οοΐιτοβ ἴου 1824, ᾿. 937. 
2 ὕμπάοτ ([Β6 βυροτϊηἰεπάρῃος οὗ Ῥτοίδββθογ Τποΐυοκ, (τ Βὸ νδϑ δἰἀδὰ ὃν διηβ διγηϊςῃοα 

ΕΥ̓͂ ΞοπΊ8 ἔπϊοπάβ ἴο βδαογρὰ ἰἰϊθγαίυστο ἱπ Εησ᾽δπα,) ἃ πθῦν, ὙοΎῪ Ὡθαΐῖ, δηὰ οιθαρ δἀϊτίοη οὗἁ 
Οαἰνίη8 ΟὐταπηθηίδγΥ οἡ ἴπῸὸ Νονν Τοβίδιωθηξϊ τυᾶ8 ρυ ] 53μ 64 ἴῃ βουθῆ 51:}8}} ὅνο. υοϊιιτηθβ, 
θείῃ 1ΠῸ γρᾶγβ 183] δηὰ 1884. 

᾿ Μαβοῖ Βδβ ρίνθη (ἢ {{{|68 δπὰ ἀδίοβ οὗ 1μοἷν σοβρϑοίνο ρυῦ σαιίοης ; τοὶ, 111. ρρ, 424--- 
427. 
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Α νοτκ οὗ δοκηονϊεάσοα οπαγδοῖου : ““Ῥϑυῇδρβ ΠΟ τῇδ ΟΥ̓ΘΓ Ῥοββοββθά 8. ΤΏΟσο φΟῃΞ}Π|- 
πιδῖο Κπονϊεάρε οὗ ἴπε Οτθηίαὶ ἰδηριιαροβ ἴπᾶπ ἀθ Ὠΐθι, Ποῖ οηρὶογθα ᾿ἷ8 Κπον]οάσο ἴο 
ΤΏΟΤΟ υβ6 Ὁ} ρυγροβοβ." (Βίδ]οσ. Ὠ]ςοῖ. νοὶ. 11, ρ. 1235.) 

δ. ΒΕΒΑΒΤΙΑΝῚ ΒΟΗΜΊΌΠ ΟΜ ΘὨΓΑΡΙ ἴῃ (ἀαποβὶμ, οβυδια, Βα, Το ρ 68, 
δδιλαθίοη, Φορυ, Ῥβαίτηοθ, ΕΟ οβιδβϑίθη, [1θβϑαΐδτη, «ϑγϑιηΐαπι, Ηοβθϑμη, 
Ἐν ΔΗρΡΘ] τα “ΠΟ Δηπ18, οὐ ΕἸ ρ᾿βίο0148 Ῥϑὰ} δὰ Εοχηδηοβ, (λαἰαῖδδ, οἱ Ἡ Όσιοϑ. 
Ατροηΐογδί!, 1687, οἵ δπηΐβ Βααιθη τ 85, 4ϊο. 

ϑοθαβίίδη ϑοιταιαϊ τσὰ8 δἱ ᾿θαβί {π6 τηοδὶ ἰδθοτγίου δῃά νο]υ πηϊηουβ οοτητηθηίδῖογ οἱ Ἰγΐς 
86 ([᾿π βανθηίθθητῃ σοηΐυτγ). οβῃοὶ τ 5 Εσο]65. [1|5ῖ. νο]. νυ. ρ. 996. 

6. ΟΕΙΤΙΟῚ 'ΑΘΕΙ: βῖνα Απποίαία ἀοο  βϑἰ πόσα τα - Ἰτογατη ἰῃ γαῖα 860 
Νονυπὶ Τοβίαμπηοθπίστα; αὐἱρθὺ8 δοοοαυηὺ Τγδοίδιαβ γα γ1], ΤΠ ΘΟ]ορΊοο-]}110- 
Ἰοσὶοΐ, 9 ἐοηλῖ8 1 12 νο]υπληθιι8. Ατηβίοιοάδιῃ,, 1698, ἔ0]10. 

ΤῊ Ϊ5 στοαὶ ψόοτκ, ἤγει ρου] 15Π64 αἵ Ἰιοπάοη ἴῃ 1660, ἴῃ 9 νοΐβ. ἴὉ]10. απάφυ {86 ἀϊτοοιίοη 
οἵ Βιβῆορ Ῥρϑδγβοη, Φοῖι πη Ῥοάγβοη, Απίποην ϑδοδίίογροοά, δὰ Εταης8 ΟΘουϊάπηδῃ, 15 ἐοη- 
5: ἀἈΘΥ̓ΒΌΪΥ δι ρπιοηΐοι ἴπ ἴῃς αἴονο ϑοοοηα δη4 δεβὶ οἀϊἰοη. ΓΘ ποῖο8 οἵ Οτοῖῖιβ, Νδιαῦ]υ, 
δηὰ Ὀτγιϑῖις9, ΝΜ υηξίον, Οββίδ! 1ο, (Ἰδγῖι5, Φπηΐι18, ἀπ ΤΥΘΙΔΟ ἢ π5, ἀγὸ ἴἰο 6 ἔοι ἴῃ τἢϊς 
ςοἸϊδοιίοι, θο6β8: 465 ἃ πυυϊἰτἀο οὗ οοπιπηο δῖοσϑ οὐ ρατγίϊουϊΐας ὕοΟΚ5, αηα πυπηθγοιῦβ νά] 0 ]6 
ἀἰβαιυ ϑιιοη 5 οη ραγεϊοι ας βυ )θοῖβ, τ δ ἢ ἅτ οπυτηοταῖθα Ὀγ Ὧγ. Α. ΟἸάγκο ἴῃ ἴπ6 ροπογαὶ 
Ῥτγοίδοα ἴο Ὠϊ5 (τη ποηΐασυ, νο]. ἱ. ἢ. χὶ, ΟΥ̓ (ῃ18 στοδὲ τνοτῖς δὴ δηγηϊταῦα δοτι ἀρτηθαῖ 
45 Ὀθδη ΡῈ] 564 υπάον ἐπα {116 οὗ 

7. Ματτηκιὶ ῬΟΙΙ ΘΥΠΟρ815 οὐ Ποοσαπλ ΔΠορυαυα δ᾽. Τηϊογργοίαμ. 
Τιοπάοῃ, 1669--1674, δὅ νο]8. [0]10. {Π{γροδῦ, ὅ νο]β. ἔο]1ο, 1684; 4180 ΕὙδηΪ - 
[οτί, 1712, ὅ νοἱβ. 0110, δἀπὰ 1694, ὅ νο]8. ἰᾶγρα 4ϊο. 

Οη {ἢ }}5 τοοβῖ οἱ αθοσγαῖα τνοῦκ ἴῃ Ἰοαγπθὰ δυῖθοῦ 5ρθηΐ ἐεπ γϑᾶγϑ ; 1 οοῃβο ἀδέοβ Ψ}Π ρτοδὶ 
85Κ1}}} διιά σοποίβθηρϑς δἱἱ τπὸ Οσίειοὶ ὅδοτὶ οὗ {πὸ Τοπάοη εὐϊζίοπ ἱπῖο οηθ σοπιϊημοά ςοπι- 
τηοηῖ, ὑδε! ἀθβ τδΌΥ ν᾽ Ὁ]6 δαἀάϊξϊοπβ ἤγοιῃ οἵποῦ δυίΐίῃοτθ οὗ ποίθ, Ηδπιηποηά, ἅς. απ ἢϊ5 
ΟΥ̓ ΘΟΥΓΟΟΙΟΩ5 δηα ἀοςἸβίοῃβ ἰὴ βανθῦαὶ ρίδοοβ [ζ ἢδθ Δ ηΥ δανδηΐαροβ ονοὸῦ [Π6 Οτιοὶ 
β΄ οι, ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ Ροϊηίΐ οὗ 5126, θυ 4150 ἴῃ 1ἴ5 Δατη τα Ὁ] ἀτγδησοτηθηῖ ἀπά σοηοσρηϊγδίίοῃ οὗ 
ονϊάθηςρ, δηὰ ἴῃ ἴῃ δυςποτ᾽β τοηδυκβ; δηὰ ἴἴ ἔα γΠ θῆδ5 ἃ τηοβί σοτηρ]οῖα τβίοσια] ἱπάθχ ἴο 
1ῃ6 Οὐ οὶ δαου. (Ὧν. Ηδιεβ᾿β Απδ]γϑὶς οὗ ΟΒγοηο ορΥ, νοἱ]. 1]. ῥτοίδςο, Ρ. χν!,.) ΟΥ̓ΤΠΟ 
νατίουβ οἀϊιοηβ ἀῦονο ποίϊςρα, {Π4| οαἰοὰ αἱ Ττοοιε Ὁ Ῥτοΐσβδβου 1 δυβάθη, 15. ΌῪ ἔδλτ τὴ 6 
Ῥοϑβὲ απά πιοβῖ σοσττοςῖ. Ἅδὸ Ὁ1ϊο Εταδπκίοτι οἀϊτῖομ 15 ποῖ ὑνοτὶ ἢ Ῥυγχο παβίηρ, Οἢ δοσουηὶ οὗὨ 
118 Ἰησογγοοίηοβα, ὕπο 410. οαἸτοη, Ὡς ἢ 15. βοσιθν παῖ θοίζον, 18. Πονθσίῃθ] 55 ΥΘΓῪ ἰηδο- 
οσυταῖο : [ξ ἰ5 ὕδα]ν ῥχιπιθά, ἀπὰ 5361]5 δί ἃ νοῦὺ ἴον ῥτῖςο. 

8. ΒΙΡ]α ϑδστα Ὑυϊραίς ἘΙοπ18, διχ ν΄. οὐ (Ἰοπηθπιῖβ ΝΤΠ. Ῥοπί. 
Μᾶχ. διυοίογι ἰδἴθ τοοορηϊδ, πὰ Θσαπὶ 86] 6 οἱ 8 Απποίδιοη θυ 6Χ ΟΡ 18 ααἱ- 
Ὀυβαὰδ Τπίογρσθῖθυ8 Ἔχοουρ8, ῬΧΟΙΘρΡΟΙΏΘ 18, ΠΟΥ8 ΤᾺ}18 ΟἸ ΤΟ Ο]ΟρῚς 8, 
Ἡ!8(οτὶςῖβ, οὐ θορσαρῇ οὶ Ἠ]υβίγαία, 1πάϊοραὰθ ΕἸ Ρ᾿ βίοϊασιπι οὐ Ενδηρο- 
Ἰοσιιλ ααοΐαΔ. Ααοίονο “. Β. τὺ ΗΑΜΕΙ,. ῬΑΥΊΒ115, 1706. 2. Το 18 ἴο] 10. 

Τῆς Ῥτοϊοροτηθπα ἔγεδῖ Ἀγ θὴν οἡ τΠ6 σῇ δηᾺ ᾿πδρὶγαιίοη οὐ [Π6 ἩΪ. ϑοτὶρίιτγοβ, ἀπά 
οὐ τ|ιοῖτ γα βπιββίοη ἴο Οὐν ἔἰϊη 65, ἱποοῦγαρ; ΟἹ [86 διυῖΠοΥ  δηα νατίους οὐϊϊοηβ οΥ̓ [86 
Ηδερτον ἰοχί δὰ δπίΐρης Ψ ογβίοῃβ ; δηὰ ου ἴΠπΠ6 ὀχροβιίοη οὐ ἴμ6 Β10]6, ἱπεϊυάϊηρ 115 5 ν]ο, 
βχυγαῖῖνο ἰδηρσυαρο, ἀπα βρί τευ] βοηθθ., Α βῃοτγί (Ὁ ῃσοποϊορίοαὶ ἀπά Οθορταρ σαὶ Αρρϑμαϊχ 
ἷς 50 )οϊποά, 1π ψ  ΐοὶλ ἐπ 6 νεῖ 8, πιθάβιγοβ, δη ἃ ΤΏΟΠΟΥ οὗ ἴπΠῸ Ἡοὕγον5 δγὰ ἀϊξουκεοά, 

9, ΤᾺ ΘΑΙΝΤΕ ΒΙΒΙῈ, οχρ!ασέα ρᾶγ Ώᾶνι ΜΆΑΕΤΙΝ. Απηβίογάδαι, 1707. 
2 νο]5. ἴο]1ο. 

Μ. Μασιΐη σονιβοὰ {πὸ Θσπονα νουβίοῃ οὐ ἐπα Εσοης} ΒΙ0]ο, ἀπὰ σογγθοῖοα ᾿ξ 50 τη δίοτι}}Υ 
[Πδι ᾿ξ 15 ἔγοα υθπεν σοπβιἀογοὰ 49 ἃ πον [τα] αιίοπ, ᾿ΓΠῸὸ βἤῆοτιὶ ποίοβ, γιοῦ πὸ [45 δη- 
ποχρά, οοηίδί ταιιοἢ σοοα 56η5ο, ᾿θαγηϊῃ 6, δης ῥἱοῖγ. 

10. ΦΟΑΝΝΙΒ ΟἸἼἸΙΈΕΙΟΙ Τταηβίαιο [γτογαπὶ Μ οίουῖβ Τοβίδτηθηϊ, ΟὈπΠῚ 
67.846 πὶ ῬΑΓΆΡΉΓΑΒΙ ρογροίαϑ, (ΟΠΙτηθπίαγο ῬΠ]]ο]ορίςο, Ὀ᾿ββου αΠ] ΟΠ] θῈ8 
Οὐ ἰοῖβ, ΤΑ βαθα ΟΠγοηο]ορὶςοΐβ οἱ (ἀθορταριο18, [0]10, 4 νοΪ8. Αἰηβίβ]ο- 
ἀατηῖ, 1708, 1710, 1718. --- Ἐ] υβάδτῃ Τ͵ΥΔΠΒ] [10 οχ Απρ]οᾶ Τἰησιᾷ ΗρηνΊοὶ 
ἩδιηποΠαῚ ῬΆΓΆΡὮΓΆΒ15 οὐ Ααἀποίβιοπαμι ᾿π Νονι Τ οβίδιηθηΐυηι, Απιὶτηδά- 
ὙΟΓΒΙΟΗΪ 8 8115 1Πυβίταῖα. ΕὙδποοξυχίὶ, 1714. 2. νο]8β. [0]10. 

1,6 ΟἹοσοβ Τγαηβ᾽διίοιι ἀπά (στητηθηΐατυ ἀτὸ Πἰρ Ϊγ σοτητηρηάδοά Ὁγ Βίβιιορ δ αίδοῃ : οἵ 
Ὧν. Ἡδπιπιοη᾽ 5 Ῥαγαρῆγαβο απ Νοῖος οὐ {1ὸ Νουν Τϑεϊδιηθηῖ, θοὴθ δοοοιηῖ [8 δῖνοῃ 
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θεῖον. Μδηγ οὗ 1,6 ΟἸογο᾿ 5 ορβογνδίίουβ ἴσον στοδὶ Ἰέρὶνς οὨ ἔπε ϑογιρίωτοβ;; ἴῃ οἴποῦβ 
[88 ἱπαυϊχοὰ 15 οσὴ ἴδπου, απ, δὶ 15 τοδὶ ἴο δ τοσγοῖῖοα. [88 σοιρ] οίοὶν {τ ογοὰ 

ΔΌΎΔΥ ἴῃ πιρδηΐηρ οἵ ἴπΠ6 Ῥτορῃθοῖθα οοῃποογηΐῃρ οὐν ϑανίουσ, Ηδ σοηῃβίἀθγβ σωῖγβοὶεβ ἃ8 
οβδοῖβ οὗ ηδΐιισο Ηἰ5 σοπηπηθηΐαγὶθβ οἡ {πὸ Ῥτορίχρῖβ δῃᾷὰ οὐ πὸ Ηδρίορταρηδ ἀγα στθαιΥ 
Ἰηΐογιοῦ ἴο ἴῇοβο οἡ ἔμο Ῥοηϊδίθυοῃ. ΦΖόδῃ Ψιβέι5 τοῦ Εἰποπι Ρυ Ὁ] 56 ὰ 8 νοϊυτμα οὗὨ “4{πὲ- 
"παατεγείοπεε αὐ ϑυοαππὲε ΟἸετγίοἑ (Ογεπιδπέατίος, αἴ Μαρσάσθιτγρ, 1735, 8νο. 

11. ΟΒΤΕΕΑΙ (968η- ΕἸ 6710) 1.84 ϑαϊηία ΒΙΡ]6, ἄνθο 168 Αὐρυχηθῃβ οἵ 
Ἠδῆσχίομϑ. Νουϊομαδίοὶ, 1772, ἴ0110. 

Μ. Οπίεονγναὶ ἃ τγδβ δῇ διγϊηοηῖ ἀϊνὶπο οὗ ἔπ ΕΤοηςἢ Ῥτγοίοβίδηϊ σους, ὙὙΠο ΕὙΘΠΟΝ ἰοχὶ 
οὔ τα ΒΙΡ]6 18 (μΠαὶ οὔ 1ὴ6 Θοπονα Νοσείοῃ, γονίβοά δηὰ Ἴσογγοοίθαὰ ὈΥ δ: π|86 1; ψἤθηςσα ἰξ 15 
οἴτοῃ οοπβίἀογρὰ 85 ἃ πον νεσβίοῃ. Οὐ βίεγνδὶ δ αιζιυπιοπίβ δῃὰ γοβϑοιίοπβ δσὰ νὉΓῪ ν δ] 180]6, 
δηὰ παν ὕθοῃ θοαὶ ν σοηβυ θὰ ὉΥ Ἰδῖοσ σοπηπηθηΐαδῖουβ. Α ἀοίδοῃπρά ἐγαπδβίαίίοη οὗ [ΠΏ 6 πὶ, 
ἴῃ ἴζτοα νοΐβ. ὅνο., τγ85 ρυ}} 5μοα ὃγ Μσ. Ομ θουίαυηα ἴῃ ἴῃ6 ΘαΥ]Υ ρᾶσὲ οὗ της οἰ θοπὮ 
σθηΐογΥ, δὲ ἴπ6 τοηϊοβὲ δὰ υπάόογ {π6 ρμαίσοπαρε οὗ {Π6 ϑοςιοῖυ ἴοσ ῥγοτηοϊίηρ ΟΠ γ σε δη 
Καηονϊοάρε: [Π6 Ἰαῖον οἀϊιοη5 οὗ [16 ᾿ἰγρῃβ)] δι! οη ἃτθ ἴῃ ἔτσο νοὶ πη68 ϑνο. 

12. ΦΟΑΝΝΙΒ ΟΟΟΟῈΠ (ὐΟσωση θη ΔΓ} 1π ὅϑογαβ ΒΟΥ ΡίΌΓΑΒ, ἰῃ 6}08 Οροσιθαβ. 
᾿Απηϑίοοάδχηϊ, 10 νοΪβ. [Ὁ] 10. 

ΓΕ σοτητηρηίδσιο οὗ (οσοοὶυβ 8.6 880 ὀχίδηξ ἴῃ αυδγίο δπὰ [0]10, ὑπάοσ ἀϊβδθης ἀδέεβ 
85 ΠΟΥ τόσα ΡῈ] δηθὰ, [1 15 ἴη6 ἔκυ}ϊ οὗὁὨ 1ἘΠ15 Ἰοαστιεὰ πλδῃ, {πὲ Βα ἢδ8 ἴῃ ἴῃ6 ΟἸἹὰ 'Γεβία- 
τηρηΐ ἐρίγίἐμαϊεεα ἜνοΥῪ {πίη το 1Π6 υἱτηοβῖ : 15 σοτημηθηίαγὶθβ, μουσονοσ, ρϑγιϊου ασν οἡ [ἢ 6 
Νεω ΤοΞκιδιηοηΐ, δροιπά τ να] υαῦ]α 1} ϑι γαῖ ΟΠ 5, δηαὰ τ} ΒΙΩΡΙΥ ΤΟΡΑΥ πα ἰσοιῦο οὗἁ 
Ρότιιβα), Ηὸ ἰβ “ἃ σοπιπηθηίαίοσ ἔοτη ποτ ἃ ᾿υάϊοίϊοιιβ ΘΧΡΟΒΙΓΟΥ ΤΊΒῪ ἀογῖνα του οἢ 85- 
βἰβίδηςθ. Οἶοη ἐδηςϊία!, ἀπά ον δηδίϊοδὶ, Ὧ6 18 Ἰθαγηθα, ρίουβ, δῃὰ [ὩΣ πιοσο ἀἰβοοσγηΐῃ 
ἴῃ ἴΠ6 ἔτιιθ 56ορο οὗὁὨ ργορῆθου (ἴδῃ τλδΩΥ 0 διισοροαρά πἰτα." (1)γ. Αριδπουρθβ Πΐ5ο. οὐ 
ῬΓΟΡΉΘΟΥ, τοὶ. 1, Ρ. 106.) 

138. ΟΑΙ1ΜΕΤ. --- (Οἠητηθηίαϊγο 1[,{{6γᾺ] βὰς ἴοι 165 [γγοβ ἀκα ᾿᾿Αποίθῃ οἱ 
ἄὰα Νουνοδι Ταβίαμηθηΐ, ρὰῦ Αὐυριυδίη ΟΑΥΜΕΥ. Ῥατῖβ, 1719.--1726, 8 ἴοπγ68 
1η 9 γνοΪ8. ἔο]]ο. 

Ιε οσοπίαϊπβ ἔμο 1,δἰΐη ἑοχ οὗ τπ6 Ψυϊκχαῖο, δινὰ ἐς ΕὙΘΠΟὮ νογβίοη οὗ 6 Κ'δου 1ῃ Το] ]δΐογαὶ 
ςο]πιη5, Ψ 16 ποῖοβ δἴ {πΠ6 Ὀοίίοτῃ οὗ οδοῖ ρᾶσρο. [11 [88 ἃ ναϑὲ δρρδγδίιιβ οὗ ρτγοίβορϑβ 
δηὰ αἰββογίδίοηβ, 11 τν Ϊς ἢ Ἰτηταθηδο ᾿θαγηϊηρ, σοοά 5θηδβ6, βοιιπά ῥιιάρστηοηξ, αι ἀθαρ ῥἱοῖν 
ΔΓΘ ἱπνδυ δῦ ἀϊθβρίαγοα. “ ΤΗΪΒ 15 νἱίποιις ἐχοορίίοα ἰἢ6 θαβδὲ σοτημηθηΐ οἡ ἴπ6 ϑαογοά 
ντιηζβ αν οσ Ρρυ] βη θα, οἴου ὈΥ Οδίμο  ο8 οτ Ῥιοιοβίδηιβ." (Ὦγ. Α. ΟἸαγίι 9.) δία 
(Β15]. ΤΏ60]. νο]. ἵν. μ. 433,}) Παβ ὑχοποιιποοά δὴ θη 8}}ν δίτοησ ὑὕυυὲ το ]}- ἀοβογνοά οὐ]ο- 
ξἰατι οα 118 να] 4 0]6 ψοῦκ, ἴο τ ]ιϊο ψγὸ πᾶν θδθθη Ἰαυρεὶν ἱπάθθιθ ἴῃ (ἢ οουτβα οὗὨ {686 
νοΪ Π165. 

14, 1 ϑαϊηίθ Β1016 46 ὕϑηςο, δὴ 1, ἴῃ οἵ θὴ ΕὙΔηζαίβ, ἄνθος 468 Νοίθβ 
Τλυιόγαϊγοβ, Οὐ αυθϑ οὐ Η βίου 65, 468 Ῥγοίδοθ, οἱ Ὠ᾽ββοσίδιομβ, {ἰγόθβϑ ἀὰ 
Οοπτηοπίαιγα ἀ6 οι (ὐδἸμαοῖ, Αὐρέ ἀθ ϑὅβδηοῃθ, 46 ᾿᾿Αδθό ἀθ ὕϑηςο, οἱ 
ἀ68 δυΐγεϑ δι ύθυγ 168 Ρ] 8 οὐ] ΌΓΘ8, ροὺγ ἴδοι ἴον 1᾿1π|6]]  ρθποα 46 1 ΟΥΙ ΓΘ 
ϑδϊηΐθ; Θῃσομθ ἀμ Αἴ|48 οὐ ἀθ (ὑασίοβ (ὐόορτδρ ίαυθβ. ΟἸπαυϊδηηθ 
ὀαϊτίοη, βοϊσηῃθυβαπιθηΐῦ γτέόναθ οὗ δυρτηθηίέθ ἀπ συαπμα ποῦγο ἀθ Νοίεββ 
ΡΆΓ ΜΙ. ΒΑΟΗ, ΒδΌΡΙη σοηνοσίὶ, οἵ θησί οἶα ἀθ ποῦν 61165 1 Ββογ δ] 008. 
Ῥαγβ, 1827--1884. 27 ἰοπιθ8 ϑὅνο. ἄγνος Α1148. 

ΤῊϊβ νγγδϑ, οὐ σία ὶϊγ, ἃ τοργίπε οὗ {Π6 Β10]6 ρυ Ὁ] 186 α ἰ [ιδιῖπ ἀπά Εγοηςῖ ᾿γ 1,..ὄ Ε.. Εον- 
ΚΤ, ἤτβίὶ ἴῃ 1748 ἴῃ ἐοιιγίδθη ν ]πηθ8 αιδγίο, πα, ἃ βοοοπὰ ἵἴτηθ, θεΐνθοι ἴΠ6 γθασβ 1767 
δἀῃὰ 1774. ΤὮΘ ἀαῖα οὗ πο {πἰγὰ φα!ο τὸ πᾶν ποῖ ὈΘοη δΌΪ6 ἴο αβοογίαϊη. Τηδ ΕΤΘΏΘΝ 
ἰγϑηϑ]αιίοι, τσῖτἢ [Π6 ὀχοορίίοη οὗἨ 8 ἴδνν σοστοοϊοιβ, ἰ5 {πδὶ οὗ λίπον (γε το Βοβί 65 106 
1,αἰῖη ψυϊραῖς δηὰ Εσθηςῖ νογβίου, 118 τνοσῖκ σοῃίδιη5 ῥγοΐαδοθβ ἴὸ [Π6 βουϑῦαὶ Ὀοο 5, ποῖθβ, 
αι ἀἰπβοσίδι!οη5, σὨΙΘΗ͂ν ἰΑ Κοὴ ἕγοτα (δ]πιεῖ, θυ αὐτά ροά ἰπ βοπηὸ ρ]δοοβ, δῃὰ ᾿ῃ οἴμοῖβ 
δἰτογοὰ οὐ θηϊαγροϑα : τηοβὲ οὐ ἴπ6 αἰϊογδίίοῃβ ἀγὸ ροϊῃηίθα ουἱ-. Ὑθοῖτα δῖα αἷβὸ ποίθϑ, δηά 
ΒΟΥΘΓΆΙ αἰδβογίδιοης ἴστοπι {π6 Αὐδό »κ ΨἜΈΝΟΕ, διὰ (Π6 ἔδίοτβ ΗἩοιυδίχαηϊ δπὰ (αγσί γοβ, 
τἹ ἢ τη ηΥ δαἀαϊεοηβ ὈὉγῪ ΗΠοπάοι; (Ππουρ]ν ἔΠ656 ἰαϑὲ αὐ ποῖ νεσυ αἰβιϊηοι)ν βρϑοϊβοὰ. ὍΤῊΘ 
οὐιεἰςαὶ ἀπ Ὠἰϑίοτίςα] ἀἰββογέβι!οηβ, τυ ἢ ἀγῸ οο δυπάγοα δηὰ βουθηΐν ἴῃ ΠΌΡΟΥ, ἐγοαΐ οἢ 
νδτῖοιβ ρα588ρ68 ΟὗἩἨ δετὶρέιγο δηα Ὀ10]1ς 8] βυ))οςῖβ. ὙὭοΓΘ ἃτὸ βαυθη ἰαύζο ἱπάοχϑβ χοἰαἶνα 
ἴο ϑογὶρίατα σὨΤΟΠΟΙΟΖῪ δπὰ σοορταρν, ἴο τπ6 ἤοῦτον,, (Πα άθο, ϑγγίας, «πὰ Οτθοῖς πδῖηθβ, 
διὰ ἴῃ ροηῆθγαὶ ἴὸ ἴπ6 σοηΐοηί8 οἵ [88 ἰοχί, ργοίδςοοβ, ἀἸβϑβογίδιϊοηβ, ποῖθβ, ὥς. ΤΏ ΑἸ]865 σοη- 
(815 {Π τὶν -οἰκῃξ ᾿ηΔρ5 δηὰ οηρτανίησε, ΤΏοτγε ἰβ δὴ οἀϊτίοη οὗ εΠ5 ΒΙΡ] ργὶπιθὰ αἱ ΝΊβπιος, 
15 βουθηΐδθοη νυο]υτηθβ ὅνο. (Ῥοϊρποῖ, Μδπυεὶ ἀὰ ΒΙ] ΟΡ 16, ἴοτα. 1. Ρ. 134. Μοπίῃ. ον. 
Ο. 5. νο!]. Πὶ, Ρ. 8344.) Ὑῆνε δυτιἢ δά! οη ττᾶβ ρυ] βμοα δὲ Ῥασγὶβ ἴῃ 1820.-- 1824, ἴῃ ἱνοηΐγ- 
ἤνο νο]υπη65 ὅνο. 



δεοῖ, 1ΠΠ. 88.) δονείφη Οομιπιοηίαξογ οη ἐλε τολοῖο ἰδῖο. 29] 

Τῆς βυρογϊπίεπάσηοο οὗ ἔπε ΒΛ ἢ οἀϊείοη νγα5 εοηῆάεά ἰο Μ. πΆΓΗ, ἕοστηουὶγ ἃ ον ἰδῇ 
ΥΤΑΌΙ, γῇο οτηθγασθά (τ  βεἰδπ τ ἴῃ [ἢ 6 ἔοττη ῥτο οββοὰ ὈὉγ ἐπα Πα βἢ ομυσοῃ. ΤΠ οὐξίοι 
γγ85 ἸπΠίθπἀ6α, δἱ ἢτβί, ἴο 6 ἃ τῆθγο σοργίηξϊ οὗ ἰδ ΒΙδ᾽ε ἀς ὕεηςα, τονϊβοὰ δηα δεσοτηρδηϊοά 
τ Δαάϊοηαὶ ποῖεβ. Βυΐ, στ (86 βαυθηί νό] πιο, {π6 οἀϊον οπείσγεϊ γ σμδηροά (6 Ρ͵δῃ 
ΠΟ 6 μὰ δἀορίοα 8 {πὸ σοτηπιοποεδπιθηΐ οὗ {π6 υππάἀονίακίηρ, δπὰ ἰηβοαὰ οἵ τονί εἰσ ἐδ 
ἘτοΠ ἢ νοσϑίοη οὔ ἔδίπον (δγτγιγοα, 6 ἢδ8 50 δἰϊογοὰ {Π6 Ἰδίίοσ ἴῃ ἐπ 6 ςφονπίῃ, δηά ζο]ονίης 
του πηθ5, 85 ἴο ΓΟ ΔοΥ ᾽ἴ ἃ πον ἰγαπϑἰδιίοη. Μ. Βυιιποῖ βἰδίος {παι 656 ΑἸ οΥδίοηβ, τ 1 οἢ τ οΓα 
τηβδάς ἴῃ ογάογ (ο ρ᾽θββα {πὸ [Ἴδη ἀοπιϊπδηξϊ ρασίΥ ἰῃ 1Π6 Ηοπιβἢ ομυτοῦ ἴῃ Εγδηςο, νγογο ὈῪ 
ὯΟῸ Ι68Π5 Βαιἰβίδοίοτυ ἴο αἀΐνίπεβ. (ϑιυρρ!έταθηϊς δὺ Μαπιοὶ ἀυ 1, Ἰθταΐγο, ἴότη. 1. Ρ. 152.) 
Βεβιἀεβ ἴμ6 Ἄοοττθοϊίου οὗ τ1γρορταρῃ οὶ δγσοστα, {Π|5 δάϊτοη οοηίϑίηβ ἴΠ6 [Ὁ]]ονσϊ πα δτηοης 
οἴμοσ ἱπιργονοιηθηΐβ; Υἱζ. 1. Νον Πιιββουίαιοηβ σγοϊδῖϊνο ἴο δἰ] οροὰ ἀ Ἔσο} 165 ἀγανν ἔγοτη 
ΦΘΟΪΟΩΥ, Δϑ ΓΟΏοσαυ, σΠγοηοΪ οσγ, {μα Ζοάϊδο οὗἩ Ἰλεπάοτα, ὅς. ὅς. ὈΥ νατίουβ αἰπιϊηρσιβμοα 
86 Π ΟἾΔ ΓΒ, Θβρθο Δ} }Υ (π6 Αὐδέ ΗΔ] πα ; --- 2. Εοἴδγοησοβ ἴο ἴπ6 Ὀοδὲ δ Ποῦ το ἤφγ τοπιϊοα, 
ἴῃ ἀφίδ1)}, τη 6 οὈὐδοίοΙ5 οὗὁὨ τηοάοτῃ ἰηῇα6]5 ; .--- 83. Νυτήθγοιβ οίοβ ὉΥ Μ. Ὀγδοῖ;--- 4. Α 
πεῖ απα οογγεοίεα Αἰἶΐαςε, οτι {Ὠϊτὶγ -δονθὴ Ρ᾽δῖθβ, οοηβἰδεϊηρ οΟΥὨ τηᾶρ5 δῃὰ οἴϊιδὺ θηρτγανίΐηρβ, ἴο 
11 υβεγαῖο ἴπ6 ϑοσὶρίυτε Ηἰδβίοτυ ;----δηὰ, 5. Α ποῖϊςε οὗἩ ἴπε Ὀεδὲ σοῦ ἰγοδιηρ οὐ ἐδ6 
ΒΙ10]6 ΘΠ σα υ, ἀπὰ οα οδοῦ ὕοΟϊ ἴῃ ραγίίουϊασ. Αμπὰ 68 Μ΄. τγβϑοῃ ἴῃ ἢΐβ ῃοῖοβ οἴθη 
τοῖίοσβ ἴο 18 “ 1,οἰἴγεβ ἀπ Εαυθιη Οομηνοσίὶ διιχ [5γδϑ} 68 865 Εσὸγεβ," (Ῥατὶβ, 1895-- 
1827, 8νο.} ἴὲ μι }} θ6 ἀδβῖγαῦ]ο ἰο δα ἀ {Π)|656 Ἰοίτοτβ ἴο {ΠῸ τνοτκ 15! ἢ. Αἡ 14] 180 ἐγαπβἰ αἰΐοι 
οὔ Μ. Ὠτγδοδβ εἀϊτίίοη οὗ [6 ΒΙ0]6 ἀθ ϑεποα τᾶβ ρυ] δηθὰ δὲ ΜΊ]δη ἴῃ 1880 δηὰ [Ὁ] οσίπς 
γε ΓΞ. 

156. ΟἬΑΙ8. ---Ἴ ἃ ϑαϊηία Β10]6, ἀνος ὑπ Οὐομμμιθηΐαϊγο [ἀἰόγαὶ, οἱ 468 
Νοίθβ Ἅομοΐβίθ, ἐἰγόθβ 46 αἀἰνθσβ Αὐυΐθαγβ ΑὩρΊΟΙΒ, ὅζο., μὰ Ὁ Ομ σ]οΒ ΟΗΑΊΒ. 
Ηδρυο, 1748--1790. 7 νο]8. 4ἴο. 

Βοβιἀθβ ἃ Εσθηςῖ ἰσδηβ δίϊου, ἢ] ἢ ἴῃ μόποσαὶ 18 ἡυαϊοίουβ, τς ἰοαγπθα δηὰ οἰβθογδία 
ψοΥκ οοπίδιἢβ ἃ νϑ] υΔ0]6 οοτητηθηΐ οἡ ἴδ ΟἹα Τοβέβηγοηϊ 85 [ὩΣ δ5 ἴπὸ οπὰ οὔ ἴΠ6 ὨἰΞίοτι αὶ 
θοΟΚΘ. Τῆδ βονοητῃ νοϊυπιο νγ88 ροβίξιταοι8, δηἀ ννγδβ δα! θα ὈγΥ πε ἰΔῖ16 ἤον, Ὦν. Μδο- 
Ἰαὶπθ. “ἴὲ 15 τηυοἢ ἴο θ6 τορτεϊοὰ ἐπαὶ {π6 Ἰραγηεὰ δπὰ ρίουβ δυῖπον ἀϊὰ μοὶ σοτηρ]εῖα [86 
σοὶ. Ὑμδὲ π 85 ρυδ]εϊνε, ονουοσ, αἱ Ἰοὴρ ἱπίοσναὶβ, 15 ὄὌχςθ]θηῖ. 15 ποίθϑ δ. 
ἙὨΙΟΗ͂Υ ἕλκοι, 88 ἢθ Ῥγοίδϑβοβ, ἴτοτη ἴπ6 ὑὕδθϑὲ ΕΝΏ ρ 8 σοτηπηοπίδίοιβ, ἴο τσ ῇοτῇ Πα ρῖνοβ 8 
ἀροϊἀφά ῥῬγθίθσοποθ δῦονε {πε ἰοσοίχη, ΗἨουθίσαης, (α]τηοῖ, ὅς. ; 8}1 οὗἩ νῇοπι ἢ ἀρρϑαῦβ ἴο 
Πᾶνα σασο ἢ διυάοά, [Ι{ πιᾶὺ ἐπογοΐοσα Ὀ6 ᾿υ ΒΕ} οοπειάογθα 88. 8 δοῃβί θυ] δηὰ 
γα Δ} 6 ἱτηρτονοιηθηξς ἀροῦ ἰι}5 ρτθάθοοββοῦβ, οὗ ἝΥΘΟΤῪ ἀθϑογ ΡΕΊΟΠ, 88 ἴὯΣ 85 'ὶ σο68." (Ὧγ. 
ΗΔ4165.) 

16. ΗἩΟΥΒΙΘΑΝΊ. ---- ΟὍγο] ἢ ΕὙΑΠοΙβοὶ ΗἨουβιααντι Νοίβε Οὐ οθ ᾿η [Πη]- 
γψΟγΒ05 γοίοτίβ Τοβίδιμθηϊ [ἰῦγοβ, οαὐπὶ Ηθογαϊοθ, ἴθ τθοθ βογρ- 
ἴοΒ. Οὐπὶ ἱπίορτίβ οὐ υδάδτη ῬΓΟΙΘΡΌΤΩΘ 8. ΕὙΔΏΘΟ ΓΙ δὰ Μωπυμι, 1777. 
2 τοιμῖ8. 4ϊο. 

Α ποεῖ τορτγὶπε οὐ 16 Ῥτγοϊεροίιθπα δῃὰ ποῖεβ δῃποχθὰ ὈγῪ Ἠουδίζαης ἰο μῖ5 ΟΥῖεὶ- 
οαἱ Ἑαϊεοη δπὰ Μογβίοη οὗ ἐμ ΟἹὰ Τοβδίδιηθηῖ, ψἢϊο ἢ Ὧ48 αἰγοδαν ὕθεπ ποιϊςοὰ ἴῃ ᾿. 8. 
“ερτὰ. ι 

17. 5ὅο. Αὐρ. ΠΑΤΗΠπ [τὶ Μείογὶβ ᾿δβίδιηθηῖ, αχ θοθπβίοηῃθ Τοχίβ 
Ἡδρταὶ οἱ γουβίομυσα Απίϊψυλτγιπι, [0186 νογβὶ, Πο[18 Ρ]}1] 0] ορ 1618 οἱ οὐ 1618 
1Πυδίται. Η]α, 1778--1789. 6 γο]8. 8νο. 

ΤΙ8 ψοτῖ ἴα ἰπ εἰσὶ τορυΐθ οὐ ἴπθ (οπεϊηοηΐ; 5866 ἃ ποίϊςβ οὗ ἢδίῃοβ 1,δεϊη νογβίοῃ ἰπ 
Ῥ. 79. τυρνὰ ΤὍΤμε ἀϊδῆσυϊε ἀπά οὔξουσα ραββαρθβ αγθ 11} δίγαίεὰ ὈΥῪ ποΐεβ ρ]δοεβὰ δἱ 
τῆς ὑυοΐζοτα οὗἩ (Π6 ραρε. Αἢονς Μ. Ὠδῖμοβ ἀδοθαβθ, οβθησα θοῦ οἀϊοα 6 οοἰ!εσίίοι οὗ 
9 Ορνβομία αὐ (γιδὶπ εἐ {πιεγργείαἰϊοπεηι Ῥείετὶς Τεείαπιεηεϊ ἐρεοέαπίΐα, ὅνο. 11|08ϊε, 1795. 

ΓΉΘβο βδῃουϊὰ δ. δἀάοὰ ἴο 186 αὔονε μψότκ, 88 {ΠΟῪ σοηίδιπ ΟΥΙ[104] αἰξαυ δι (0.5 ΟἿ 5016 
πη τἰοης νογβί ΟΏΒ8, δι6, 

18. Ιηϊογργοίδιϊο βὅϑογο βου ρύσγθθ ΡΘΥ ΟἹΏΏ6Β Υ οἰοσβ εἰ Νονὶ Τϑβίδπιθητῖ 

Τἀῦτοβ, δΔΌ 9οδῆμθ Νϑρ. ΑὙΒΕΒ, ΟἸογῖοο Βορυϊατὶ 6 ὅ'οΠ0118 ΡΙ18, 5. ΤΉ θο- 
Ιορίς Ποοίοτο, Τὐπρύαγαπι ΟΥ̓ Θπίδ απ εὖ ϑδοσῷ δου ρύθσθ η΄ Ατοβίο- 
ὈἼβοορδὶὶ γοθο Ῥτοΐβδβϑϑοσθ. Ῥεδϑίμιηὶ [Ῥ}βῖἢ, ἴῃ ΗυηρΆΓΥ ], 1801--1802. 16 
Ιαγρα γ0]8. ὅνο. 

Τῆουρη Ὀοατίηρ ἴπ6 ἀαῖε οὗ 180] --1804, 1π18 ἐχροβίἐἴοπ τσγὰβ ἀπίπουτῃ ἴῃ Επρίαπά ὑη- 
εἰ} τθο γοδὺ 1827, ἤθη ἃ ἔδυ οορίθ8 σγεσ ἱπηροχῖεά. Ῥτοίοββογ ΑἹΡρογ ἀφαϊοδίοα ἴὶ ἴο 
186 οἷον οὗ [πὸ Βουΐβῃ σμυγοῖ ἰπ ΗΏΡΆΓΥ, ἴογ σΠο56 ἀι5ὲ ἢ ὑπάδγίοοικ 115 σοτηρὶ- 
Ιαϊΐοη. ΤΉοΓΟ δῖὸ ἴδτθα Πη808, 8πἀ [0 δϑδοῖ νοϊιιπηα ἔποσα 18 ἃ 115ῖ οὐ πυτηδγοιι8 οτταΐδ, 
μεβίἀοβ 8 οορίουβ ϑυρρ᾽οπιθηΐδγυ [ἴ5ὲ ἰπ {ΠῸ Ἰαϑὲ νοϊυπιθ, 8}} οὐὗὁἨἁ τ ]οἢ ουρῆξ ἰο ὕε οοτ- 

ῃ: 2 



2092 ϑαογοά λιοίοσγ. [Ρατὶ 1. ΟἿ. Υ. 

τοσίοα Ὀοίογτο ἐπ "νου οδὰ νὰ σοῃκυϊοά, ΤῸ τΠ6 ἢγβί νοϊυτὴθ ὅσα ῥτοῆχοα δροιιΐ ΗδγῪ 
Ραζε8 οἵ ρῥτγϑὶ πα οὐβογνδίίοηβ οὐ ἴῃ υδγίοι!β δἱἀβ (ὼγ (1πἸὸ Ἰηϊεγργοίδιίοη οἵ ϑουὶρ- 
ἴυτο, ψΏΪΟἢ τὸ ποῖ οπαγδοίογιεοα οι μὸῦτ Ὁ ΠονΟΙῪ οὐ ἀδρί οὗἁὨ ιηξογιηδίίου. 'δμὸ ἴω]- 
Ἰοννίησ ἰ5 {πΠ6 τποῖμοὰ ριγβυθὰ ὈζΥ͂ τ6 δυΐποσ. ΑἈξ ἐπθὸ Ῥαχιπηϊηρ οὗἉὨ δϑοὶϊ θοοῸΚ ἃγ 
Ρ]ασθα 4 5Ξῃογὶ ργοίδοθ, ἰγθδίϊηρ οὐ 18 δυῖποῦ, ἀπά ἃ ΘΥΠΟρ518 οὗ 118 εοῃϊοηῖβ. Τδὲ ἴοχὶ 
οὗἩῖμ 1,διη Νυϊραῖο 5 {Πρ ἱπβοσίθα : δηὰ ἼΟΥΘ ΔΠΥῪ ράβθασα ΟΟΟΌΣΒ ὙΠ16]}) Θρρόδτβ ἴὸ 
θὲ οἶδεν αἰ ἤσου]ε οὐ οὔβουτο, μΠ6 οπάθανοιγ ἴο οἰυοιάδίο ἱξ, --τττῆοτα ἴῃ ἴΠ6 ψΑΥ οὗἉ οχ- 
Ροβιεἴοῃ ἴΠ8π οΥ͂ σοῃςῖθα ογὶ εἶσΆ1 δηηοίϊδίϊοηβΌ. Ὦτγ. ΑἸ οΥ ῥτγοίδβδο ὁ αν σοῃβυ]ρα 
[η6 νατίουβ οχοροίϊοδὶ ἰδβουγβθ, Ὀοῖῃ οὐὗὁἨ Ῥτχοϊαβίδιν ἐβ δηὰ Βοπιδῃῖβδίβ ; δηά {πὶ 6 85 
δπἀοθανουγοα ἴο 5ἰαίθ {πὸ νατίοιις ροϊπίβ οὗ ἀϊδδγεπος ὑδέσγθοη {Π6π}ὺ σι ]Ππουΐξ ΔΒΡΟΣΙΣΥ͂ 
δηὰ ψη ΟΠ γι βιίαη σαπάουσ. [Ι͂ἢ [15 οπάθδνουσ, ἰτ} τοαυϊγοβ ἰς ἴο θὲ 5ίδίθα, {πδὶ 
τι 6 δυῖμον 845 βυοσοοίοα, Ώουανοσ δὴ Ὁσσαβίου ῥγοβοηΐβ ἰ(86} ἢ, Π6 [4115 ποῖ ἴο ἱπρυρση 
δὰ τὸ τοῖο ([Π6 ποιΐοηβ οὐ ἐπ δῃεἸϑυρογπδίυγαβὲ ἀϊνηθ8 οὗ εγπηθηΥ, 85 π6}} ἃς οὗ [ῃ6 
οπριηΐος οὗ ἀϊνίπο σονοϊαίίοη. ΤΏ ρῥγοουηάοβὶ γονοόγθηςα ἰοὸ {Ππ Ὸ ορἱπἰοπβ οὗὨ ἴπ6 δι 6 γ8 οὗ 

δ δα ΟΠ γιβείδη σἤυγοῖ, ἀπά ἴο ἴῃ6 ἀοσίτιηδ) ἀοοϊβιομβ δηὰ ἀδθοῦθὸβ οὗ ἴῃ ἰοτβὴ σμυτοῦ, 
Ῥεύνδαθβ {15 ὀχροβιτοῃ. 

19. ΤΑῦΣΙ Θαοῦὶ Απίααυὶ ἘῸΘΟΓΙΒ ὃχ ϑουλοπο ΗθΌγαο ἴῃ Ἰμα  υτη ἸΓΔΏΞ- 
Ια ; ποίαιοηβ Ὀσονὶ ργορυς 1,δουύϊοπηπι οὗ ΤΠ ογργοίδι!ομμπι αν ΓΒ: 1818 
δἀά8. Αὐοίοτίθυ8 Ηδητίοο Αὐρυδβίο ΞΟΗΟΤΤ οἱ “0110 ΕὙΙΘάΘγῖοο ὙΥΊΝΖΕΕ. 
ψοϊυμηθη ρῥγϊπση. ΑἸϊοπο οἱ 1;}10812, 1816, ὅνο. 
ΤῊ νοϊυπιθ σοπηρσῖβος ἴἢο Ῥοπίδιίθυοῃ ον. ἍΜ ἃ ἔθν ὀχοθρίίοης, ἔπΠ6 νθγϑίοῃ ἰ5 βδια 

ἴο θ6 οἷοβο ; δηᾷ {π6 διποίαιίοης,  Ὠ1Θἢ ἀγὸ νοτὺ Ὀγίοῖ, ἀγὸ βγι σε] Υ σοηηδὰ ἴο [86 ἰηἀ!ςσαϊϊοη 
οὔ πὸ ρσῖποῖραὶ νϑτίοιιβ ἰθοϊοηβ, ἀπά οὐἔἨἉἨἍ ἴπ6 ἀϊδγθης ἱπιογργοίδιιουβ ὑγοροβθῆ ὈΥ Θμϊποπῖ 
Ὀ1Ό]1οαὶ ογῖτῖσβ. ἜΜΒ6 ἔμτοα ἤτοι Ὀοοῖ8 ψοσα τγαμβϑ]αῖοα Ὀγ Ὦγ. δομοίϊ, δὰ {π6 1α5ὲ ττνὸ ὈΥ͂ 
τ. ιηΖοσ. ὍΤη18 τψοσκ 145 ποῖ Ὀθθη σοπειϊπαρα. 

20. Οοιμμπηθδηΐδαγιβ ἀτδιητηδίϊσαϑ, η Υ οἷα ΤΙ δϑίδιηθηΐιμῃ 1ἢ υ811}1} ΤΩΆΧΊΤΩΘ 
ὐσγιηαβίοσιιπι οἵ Ασβαθηλαταπη Δἀογπδῖιι8. οσρδὶῦς ΕὟΔΠΟ. 6708. Ν᾽ Αἰθηΐ. 
Ποπλίου ΜΑῦπΕκ. Δ 18. 1. Π. Ὑο]. 1Π|.. ΕΆβοι οι] 1. οἱ 11. Τλρβῖς, 1892-- 
1888. 8νο. 

ΠῚ 15 ΒΕ ΓΙΟΥ͂ ἃ στατητη δῖ] 81 σοτητηθηΐαῦυ, [6 διυῖποῦ οὐὗἨ τ᾿ Π ἢ 15 ἃ βἰγοῦρ Ἰἰοδηϊησ ἴῃ 
ἔλυυυν οὗ (Πο56 προ]ορσίδη ἰπιογργοίβἝομβ ψ ἰςἢ οχρίδῖη ἴΠ6 Μοββίδηϊς ῬτΤΟρΡἤΘο168 οὗἩὨ ΔΏΥ ΟΠ 6 
ταῖμον (πη ἴῃ ΝΜ ββιδῃ ἢ} η 86}, Τηδῖ ροτγιίομ, ψἢϊο ἢ σοπίβίη5 ἴΠ6 Ῥτορἤθου οὗ ᾿βι18}, 
ΜᾺ5 μι. 156 ΒΥ [1561] ἴῃ 1836. Ὧγ. Μαυτγοῦ ἢδ5 580 ρογροίυδιν τοίοσγθα ἢπἰβ σοϑάοιβ ἴο 
ἴΠ6 νδὶ υ80]6 Ηοργονν Οτδιητηδτῖβ οὐὗὁἨἩ Οοβοηϊὰϑ απὰ Εὐνγδ] ἃ, (ΟΧΡΊΘΒΗΙΥ ἴῃ ογάον τΠ8ὲ (Πδν ἴῃΔῪ 
ἕδτω ]ϊατὶςο ἐΠποιηβοῖνοβ υγχἱτἢ {Π6τὰ,}) {πᾶὶ Ὦ15 ψγοτκ ἰβ οἵ Ἴδοιηραγαξνοὶν {π||6 υ86, ὀχοθρὶ ἴο 
[056 ΨὮΟ ᾿ΠΔῪ ὮάρΡΟΠ ἴο ρο585658 ἴῃοβο ΟΣἼΔΙΓΉΔΥ8. 

21. 1ὰ ϑαϊπίθ Β10]6, δὴ 1 οὐ δὴ ΕΎδηςοἶβ, βαυΐνῖα ἀἀῃ Ὠ᾿Οὐ ΟΠ ΠΑΙ͂ΓΟ 
Εϊγιποϊοσίααο, (ἀόοστάρ ααθ, οὐ Ατοβόοϊορί αι. Ῥαγίβ, 1[828-184. 18 ἰοΙη68 
8γ0. ! 

ΤΠ ρῥυϊηοῖραδὶ τοσουητηθπδιίϊοη οὗἁ 15 θαι 1}γ ὑτϊπίθα θὰ σοβὶν οαἀϊτίοη οὔ 6 Ἐτοηοὶι 
Ψετβίοη οὐἴἔἁἩἉ ἴΠ6 ϑδεγίριίυτοβ, 5 ἴπΠ6 Εἰγπηοϊορίοαὶ, Οθορστγαρῃϊςαὶ, διὰ Ατοϊνβθοϊομῖοαὶ 1)16- 
τἰοπάᾶγυ, συ ϊο ἢ τνᾶ9 ἀηπουποοὰ 85 οῖηρς σοπιρ]οὰ Ὁγν Μ, Βαιυῖοσ ὰ Βοοϑρσο, πάοῦ ν᾿ Βοβο 
ἀἰγθοζίου ἃπ Αἰ1α5, ροβδθοβιηρ ΤΠΏΟΤΘ 1Π8ῃ ΟΥ̓ ΠΑΓΥ οἰαἰπιθ ἴο αἰϊοητίοη οὐ δοοοιπὶ οὗ 118 
ΔΟΟΌΓΔΟΥ͂, τσα8 ἴ0 Ὀ6 ἀρδίσποά δηὰ οηρτανοὰ : θὰ πὸ βυςἢ 4185 τῦαᾶβ ΡῸ] 15:64, ἴῃ σοη- 
βραυοποο οὗ Πὶβ8 ἀεαίῃ. ὍΠῸ νϑυβίοη ἰ5 {παῖ οὔ 1)6 ὅϑδσυ, ψῃ]οῇ 18 ῥτίπιθα 1ἢ ΘΟ ΤΏ 8, 
δὰ ὕδίονν ἴξ 15 σίνοηῃ ἰῇ 3! ]οΥ οἰασβοΐθυβ (6 1,δεὶη νυϊραῖθ. ὙΠῸ ἔσει νοϊυτηθ οου- 
ἰαἱη5 4 Π᾿δοογίαεϊοηυ οὐ {Π6 Αὐτηοπιὶοϊν οὗὁὨἨ {πὸ Βοοῖκς οὔ 1π6ὸ ΟἹά Τεβίαπιοπε : δπὰ ἴο 
6861} ὕοΘΚ οὗ δετιρίιγο 15 ργοῆχοά ἃ βἰιοτί ργοίδοβ βαρ] απαίοσυ οὗἉ 115 σοπίθηΐβ. μὸν οτῖκ 18 
κἀοτγποά στ βἰχίν- ὍΣ οηρτγανίησν, οχθουτοα Ὀγ (ἢ τηοβὶ αἀἰβεϊησι ςοα ΕὙΘΠΘὮ αγεβῖβ, αζοσ 
1Π6 ἀ6ε1.. 8 οὗἩἨ ονέτία. ὍΤηα εἰ ἰγτθοητἢ νο] πη σοηίδῖη5 [Π6 (ΠΓΟΠΟΪΟΡῪ οὗἉ {πὸ ΒΙδ]6, ἰορο- 
πον 1 δὴ ἱπάοχ οὔ ἔΠ6 τηφίίοτα σοπίαϊποα ἧη πα δοτιρίιγοβ, ἀπ οχρ᾽απαίογυ Πιοιϊοηαγυ οὗ 
ἴῃς Ηδφρτον,, Ο])ναϊάδο, ϑυτγῖδς, ππὰ Οσϑεῖκ ἤδιηθς ὁσσυγγηρ ᾿ποσοῖη, δηά δῃ δγομο]ορίςαὶ ἀπά 
ῬΒΠοϊοριοαὶ Π᾿οιοπαγν οὔμα Β10]6. Τμῖς ἰαβὶ ᾿ς ἴῸΣ τ) πιοβῖ ρατγὲ ἀογίνοα ἔγοιη (Οὐδ᾽ πηο 
νν6}1}-Κπόονσῃ ])Ισεϊοπᾶγῃ - {Π|056 ἀτίίοϊος, τ ϊοἢ ἀγα ποῖ ἀοεϊσπαίοα Ὀγ ἢ πδτηρ, ᾶνα ὕθοῃ 
σοτηριοά ἔσοτα {Π6 πιοϑὲ σοοοπξ δι που 165. 

22. [,κ ΒΙΌ]6. 'Ῥγραάποίίοι Νουνο]]6, ανος ᾿Ἡδοτγοα δὴ γοραγά, βοσοιηραρῃέ 
ἄο65 Ῥοϊηίβ5- ΟΥ61168 οὐ 468 Ασοθηβ ΤΟΠΊαι68, αν 468. ποίθβ ρῃ]]ο]ορίαμ68, 
σίοσγδρ!αα68 οὐ Π  έγαΐγοθ, οἵ 168. τ μοῖρα]οβ Υ αὐ απίθθ 46 ἰὰ  δύβίοη ἀ6β 
δορίμηπίθ οὐ ἀπ Γοχίρ ϑαιηδυαῖη. ῬᾺΓ 5. ΟΑΜΕΝ. 018. 1.--- 1]. ΧΥΤΙ. 
ΧΥΠῚ αι 5, 188]-48. ϑνο. 

Τηα αὐἴποῦ οὗ {Π15 ἐγαπϑίδτίομ 5. α 59, νῃῸ ΟΥ͂ οουτβο Πὲβ ρίνθη ον 5} ἱπίογργο- 



ϑοοῦ, ΠῚ. 8.1] Ζογεῖση (οπιπιοηέαέογα οἡ ἐλε τυλοία }διδέε. 208 

ἰδίϊομ8 ἴο ἴῃοβ6 ρτγοαϊοιϊΐουβ τη οἢ τοϊδία ἴο 186 Μεβϑίαῃ. Μίδην οὐ ἴῃ ποΐθϑ ἀγὸ νῦν 
Ὀβοῖα], ὼΣ ΤῆΔΏΥ 4150 ὅτ ἰαϊπίοὰ νἱἢ Οδετηαιι πϑοϊορίϑθ. ὍὩῃο ἰγαηβίδίϊοη 18. νΟΥῪ 
οἷοβο : δῃὰ, ἴ Ἡρῦτον ἰοχὶ θεῖς μἰδοθὰ ορροβίίο, 18 15. 8ὴ Ἔσο ]οηὶ δὰ ἴο {πὸ ρτάᾶτω- 
τ δί108] δζαγ οὗἩὨ {πε ΟἹ  δδδίηθηι, ἩΗΜΠοτίο ἔθ ἐὙροσγαρηῖοαὶ ἐχϑουτίοη οὗἩ της ννοτκ 
15 ΨΟΣῪ ποδί. 

28. 1ἃ ϑδαϊηΐο Β10]6 δη 1 δἰΐη οἵ οὰυ ΕὙδηφαΊβ, δοοοιιραρηέα 46 Ῥγόξαςαβ, 
ας Π᾿ββογίδι οηβ, ἀα Νοῖθβ Ὄχρ)οδίνοβ οὐ ἀ6 θῆθοϊοηβ Μόοσγα]ο8 {ἰγόθϑ θη 
Ραγία 46 Τόσα Οα]πηοί, ΓΑ Όθέ 46 ὕϑηςθ, Μϑμποςοιβ, (ὐγγϊόγοβϑ, 46 ὅδου, οἵ 
δα 65 Αὐΐθαγϑ, μὰν Μ. ᾿᾿ΑΌδό 4. Β. ἅτε. Ῥαγίβ, 188ὅ--}838. 8 τοπγ68 
4ϊο. ἄνθο Α{48. 

24. Τὰ Ῥεπίδίθαασιθ, ἄνθὸ ἀπὸ Τταάδυοίοη ΕὙΔης 56 οἱ 465 Νοίθβ Ῥ1]οῸ- 
Ἰορίᾳιμο8 εέο;: Ῥὰν 4“. Β. ὅταικε, οἱ Μ. ΕἙΆΑνοκ. ὙΤοιμδ8Ί1. 11. [Ἕἀεμπὲβα δὲ 
Ἐχοάθ.} Ῥαγὶβ, 1886ὅ--87. τοὶ ὅ8νο. 

2ὅ. ϑαϊηΐθ ΒῚ0]6, δῃ Τιαἰΐη οἱ δὰ ΕὙδηςαῖβ. Ὑτδάυοίίοη Νοῦνο]16 ἀ Ἀργὸβ 
Ια υϊσαΐα, ἄἀνθο 468 ποίθβ {όσα τθβ, οὐ 68 οἵ Ἰβίογια 68, απ Ὠ᾿ΒΟΟῸΓΒ 
ῬγΘ] μι παῖγο, 468 Ῥγοϊέροπιδηθβ, δὲ 165 ὈΙἴόγθποθθ ἂς ᾿᾿ Ηόθγοι οἱ 468 ὅ6ρ- 
ἴδηΐθ ἃ θὰ5 465 ρᾶσθϑ. Ῥὰ2γ Επρὰπο ἀα ΟἜΈΝΟΟΡΕ. αγίβ, 1[820-24. 28 
ἴοπιθ85 850.) Δηἀ νγο βΒι βθαυθηΐ ΘΙ ΠΟΏΒ ἴῃ ϑνο. ΑἾβο Θιυδίσίδιηβ ΕΜ Ι͂Δοη, 
Ῥατβ. 1889 - 40. 'π ὅ ἰοηιθ8, ἱταρογῖαὶ ϑνο. ΟΣ 5128]] [0]10. 

ΤΠο ἰταπβίδιιοη οὗ Μ. ἀς σοποιιάα 15 πιοδὲ βίσι εἶν σοηξοσιμαϊο ἴο {π6 ἰδηοίβ οὔ ἴῃς 
ΤΩ 5} συτοῃ. Οἱ ἰϊ5 γε ρυθ]οδεῖου 18 τὰ5. ἃ8 του οἢ σοτηποπάοά ἴῃ οοτίαϊη Ετοποῖ 

Του τμδὶβ, 88 11 νγὰβ νυ ΠΕ} ν οοηπισγοὰ πη οἴποτθ. ΤῺ6 ΠΏρογαὶ 8ὅνο, δἀϊτῖοη ἰς ἃ τιοϑβὲ 
Βεδυειι βρθοίϊγηθη οὗἁὨ Ῥασιβδῃ ΤΥ̓ΡΟρτΑρΡἢΥ. 

26. δογιρίυγε ϑδοσα Οὐγδὰβ ΟΟἸρ]οία8, Εχ ΘΟ ἢ ΐΑΓ118. ΟἹ] ΌΤΩ Ρ6Ὶ- 
ρου 851 π|}8 ἀθαθ ΒΔΌΪΙ8, οὐ ἃ ᾿Ἰηᾶρηα ρϑγΐθ Θρ᾽Βοοροσῦαπι Ὠροποη ἴμ60- 
Ἰοσογπι Εὐυτορῷ σδίμ ο οθθ, υπἱνουβὶη δα μος 1ΠΓΘΥΓΓΟΡΙΟΓΠι), ἀθϑιὶρηδί18, 
πηϊοὺ σοηῆξίιβ.; Ρ]υ ΓΙ  πλ8 Δ ΠΟΙΔΗΠ 8 ρὈΓΟΒΌγίοσὶβ δὰ ἀοοθηαοβ Ἰθν 88 
ΡΑΒοΘηἀοϑΥΘ ΡΟρΡυ]Ὸ8 ἃ] ὃ ροϑιιῖ8ι Απποίαυϊδ γοῦὸ βιὰ] οὖ βαἀϊαϊξ ὁ. Ρ. 
ΜΚβρη᾿ ΓΜΊΟΝΕ.7 Ῥαγίβιβ, 18838--42. 2ὅ νοἱ]β. ᾿τηρϑγὶδὶ 8νο. 
ΤῊ βτοῖ ἴουγ νυ ἱιπιοβ οὐ {1||8 στοδῖ Ἴοπηρὶϊαιίουπ (ΒΟ 15 ἴῃ δέγίσέ ΘΟΜΟΓΙΏΙΥ͂ 

ψῖτἢ ἴη6 Ρουθ ΑΓ ἀορηηας οὐὁἨὨ ἔα τηοάρτγη οἰνυγοῖ οὐὨ ΒΕοπιθ), οοπίδίη ναοῦ ΤΓΘΑ 1568 
ΡΥΘΙἸΠΑΙ ΠΑΤΥῪ ἴο {Π6 δέν οὗἩἨ ἴῃ6 ϑετίρίυτοβ, νὶΖ. Φδοοῦ Βοηΐγογιιβ᾽5 “" Ργίοσυϊα ἴῃ ἰοΐατὶ 
ϑογιρίατγαπι ϑδογαπὶ;" Βίβῃορ γα] Ομ 8 Ῥτγοϊεσοπιθπα “ ἀβ ναγὶἰβΒ Βιδ᾽οσπι νογβίο- 
Ὠἶθυ8. οἱ οαἀϊοπίυ5;" Ευβοδίυβ Ησπαυάοιβ “[)6 ϑοτιρίυτοα Ψογβιοηῖθι5, 4 ἀρυὰ 
οΥδα1} 68 ἴῃ υ81 διιηὶ Π᾿ββοτίαιίο ;᾽ τἈ86 Ζ6ςυἷς ΖΦ 0π Μασγιαπαβ “ ρτοὸ δαἀϊίοπο Ψαυϊ καί 
ἀἰββογίδιϊο ;" Ψογοιηθβ “Ἐριβϑέοϊς:ΞςἜ (Οὐ εἰςδθ, 8ῖνθ αὺδ δὰ ὀχρ]δηπδιίϊοποτι ναῖοτὶβ ἰοκῖδ- 
ΤΏ ροτοϊποηΐ ; "ἢ ““Ουδδιϊοηοθ5 Εἰχροβιίνεο, ἰά οδί, ἀθο ϑδεγιρέιτα ϑασσα θχροποπόα," ὈῪ 
Βα9}1 Ῥοποο; Ηδθητὶ ψἴαγοθ) 5 “Ὑμροϊοσία ϑβεγρίυτα Ὠινίηδα;" Μαιῖη Βοοαπυ5᾽5 
“Απαίοσίια Ψεϊοτὶβ “1 οϑέδιηθηῖὶ ; " Ρίοττο Πδηὶοὶ Ηυοῖβ “« οίοτι5 Τ βία πιθηῖ! οὐπὶ Νονο 
ῬΑτδ 6 ἰβπλὰς ; "ἢ Φοθορῃ Αςοβία “ Πὲ Ὁ τβίο ἱπ ϑογιρίυτι5 τονοϊαῖο : " ΟἸαυὰς Εσαββθη β 
“(οποϊ!!δίοτίαιη ΒΙ ΙΙσυτα ; ἡ Ζοιη ΨψΦαμπ 8 ““ Ατομεοϊορία Βιὺυ]οα" (δοίην αὶ οχρυτ- 
ξαϊοα); Οἰοναπηὶ Ετγαποθβοο Μδτο πὶ “ Πο Ὠϊνὶπἰϊδίο οὲ (ὐσαποπιοιῖαῖα 55. ΒΙθ]ογαπι ; ἢ 
Μτ. νηὶ (ἰδγροηΐογβ “ Ναίυγαὶ Ηϊδίοσυ οὗ τς ΒΙ0]6," ἰταποϊδιοα Ἰπίο 1,δἰΐη; “1)15- 
εἰοππαῖγα Αγοῃπόοϊορσίᾳυθ οὐ Ῥμηοϊορίᾳφυς ἀδ ἰα ΒΙ1Ρ]6," σοοταρι!θαὰ Ὀγ ἴΠ6 οαϊῖοτβ ἴσοι {ΠῸ 
Ργονίουβ ἰαθοιτβ οὔ (αϊφρεῖ δηὰ οἵμοῖβ ; “Πίοιομπαῖτε Οέορταρῃίᾳυς ἀὸ ἰὰ Β10].," 
αἶβοὸ ὈγῪ {ἰΠ εὐἀϊΐοτθ; ψῇῆο ὕανο Ξυρρ δὰ ἔνο ἀϊδββογίδιίοης “θὲ 55. ΒΙιδ]στσυτη (το- 
ποϊορὶ ἃ, "ἀπὰ ““ ΟΒγοπορταρῆϊα 1,Χ Χ. Τηϊογρτγοῖαπι ᾿)οἴδηβῖο," απ ““ Απηοίϊδιοηβ. Ο΄οϊο- 
ιηιο5 ἃ ἰὰ Οεδπόβε; ΜΠΟΝδοῖ 1,9 Ομ οη8 “ Ποίρῃηβε ἀθ 16 (μῃτγοποϊοσίο ἀὰ Τοχίς Ηό- 
Ὀτγου ; ̓ " ἃ )᾿ϑαυ ϊβιιῖοηθ. “ ἀρ διιςιογιίαῖο Γἰθτοτη Μοῖογὶς οἱ Νονὶ ᾿Γοβίδιηθηξι," οοηι- 
Ρἰ]εὰ ἔγοπι τη6 νυτίηρθε οΥὗἔἩὨ 7οαη Βαριϊϑές Ὠιινο δοίη, Ὀἱδῆορ οὗ Ναιιίθβ, Τδοῖθ, ἀπὰ 
Βοεπράϊοι διφίοῦ; δηά 1 υγοησ ΜΝ οΙΠ᾿5 “ βαστα ϑογίρίαγα σοπίσγα ᾿πογθάμ]ο5 ΡὈσοριρ- 
πδῖα." 

ΤΏο τοπιδιπῖηρ πνθηΐγοοπο νοϊππιοβ οοηΐαΐϊῃ σουηπομἴατῖθβ οὐ ἔπ 6 βονθσα) Βοοῖ5 οὗ ϑετγὶρ- 
ἴυγε, ᾿πίοσβρογβοῦ τῦ]τ}}) στ εἰςαὶ αἰ Ἰἰββογίδτίουβ οὐ νατίουβ 5υδ)θοῖα ὈΥ ὑρνψατας οὗ οἰρὶν 
δυΐοτβ, οοτηργιβίηρ ἴῃ τηοβὲ δϑηϊποηξς οὐ [ἶο5 δῃἃ σοτηπιοηίδίουβ, τυ οί ΠΟΥ ΟΠ ἶ5}) ΟΥ̓ 
Ῥτοιεβίδῃς, Βιι 8 ἀπά Εοτγοῖσῃ. ὙΠ ἰοχὲ οὐὗ[Ὠ ἴῃ Τιδῖια Ψιυσαῖθ 15. ρεϊπῖοά ψῸ το 
Εγθηοἢ νογβίοη οὗἉ 465 (αγτι τος, [πάθχος (Π6Υ βιιουϊὰ γαῖ μον 6 τογπηθὰ 6 0]65 οὗ σοπίοπί, 
ΔΤ δηποχοα ἴο οδοἢ γο]ιπΊο, 

υ ὃ 
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[11.7 4δγἐδδῦ (ογριριοπέαξοτς οἡ ἐδε ισλοῖο Βίδῖο. 

1, ΤῊΣ ΒΕΕΒΟΒΜΕΒἾΒ ΒΙΒΙ,.--- ΤῊ ἩΟΙΥ ΒΙΌ]6, οοηἰαἰηίπρ' [μ6 ΟἸἹὰ δηὰ 
Νανν Ταβίδπιθπίβ, δοοοἸηρ' ἴο 1[Π6 Αὐἰἱῃογὶζοα Υ᾽ δγβίοῃ, στ βμοτὶ Νοῦθβ 
ὈΥ ΒΕΨΘΓΆΪ ἸρΑΓΠΘα δηὰ ρῥίουβ ΒΘἐΌΣΤΊΘΓΒ, 88 ργϊηθα Ὀγ Βόγαὶ Αὐἱβουν δἱ 
186 {ἀπὸ οὗ (ῃ6 ιοξοσιηδίίοι, τι} δαἀάδιιοπαὶ ΝΝοΐθβ δῃᾷ Π1ββογ δε! οη8. 
Ι,οηάοη, 1810, 4ϊο. 

ΤῊ ποίος οἡ ἔδο ΟἹ Τοβίδπηθηΐϊ ἰπ (15 δἀὐϊεϊου ἀγα σορτιπίοα ἔγοτα ἴποϑα δρροῃμάρα ἰο ἴδ8 
Ἐπρ 5} νογβίοῃ οὗἩ ἴῃ6 Β10]6, ρ] 156 α δὲ σθῆθνα ΡῪ Οονοσζάδὶο, ϑαιρβθοη, δηὰ οἵποσ τὸ - 
[ουταθῦβ, γῆο δρα ἴο (ῃαὶ οἷἐγ ἀυσίπρ ἴπΠ6 τοῖζη οὔ Θυθοη Μαγυ : σῆθποο ἐμοῖσ τγαποἰδεϊοῃ 
18 σοηογα γ Κπουσῃ ὈΥ 1.6 Δρροὶ]δίϊοη οὗ ἴπΠ6 ὅοπονα Βι0]8. Απ δεοουηὶ οὗ ᾿ξ 15 ρίνθη 
ἷπ Ρ. 91]. εφμργὰ. ΤὍηθ δηηποίβιϊομβ οἡ ἴῃς Νανν Ταβίδιηθπε ἃγὸ ἰζγαηβίδίοα ἔγομι [86 [,ἰἰπ 
οὗ Τποοάοτο Βοζα.0 ΑἸ:βουρῇ ἴπ 1Π18 οαἀϊοη ἴΠ6 οὐ ΠΟσταρ Υ 15 τιοἀεγηϊβοά, δπὰ {Πα βίυ]α 
ἢᾶ5 ἴῃ ΒΟΠΊΘ ἴον ᾿πείαποοϑ Ῥθθη ἱπηργουοά, ἐπΠ6 οἀϊος (ἴπὸ ον. Τπουμδ8 Ὑ ΈΒετκε, Β. Ὁ.) 
ϑίδίοβ (8 {Π6 υἱηγοβῖ σαιτοπ ἢ85 Ὀθοη Οὔβογνυϑά, πὲ πὸ αἰτορναϊΐου 5Ξῃου]ά θα τηδάθ ἴῃ ἴῃ 6 
δεπέϊπιεπέε οἵ ἴῃ τείουταογ, στο 56 “ ποῖο5 δηὰ 1}}π|5ίγδιὶοπβ᾽, ἴ[Π6 Ἰαία ομαϊηθηΐ ΒΊ5ΠοΡ Ηοτϑ- 
Ιον (πο τπϑδῃ ἡπᾶρσε οὗἉ ὈΣΌ]1οα] ΠΠτογαῖαγθ ) Π85 ργοηουηςρὰ ἰο "6 “ σπσεγῳ εαἰγίπσ, χορ τμδὶ 
ἱῃ ΤΩΔΠΥ͂ ροΐηῖβ ΠΟΥ βανοὺγ ἴοο τηυσὴ οὗ (νι πἰϑπι." ὙὍΠ6 ποῖθβ οἡ ἴῃβ ΑΡροσδῖυρβο ἃσὰ 
βοϊοοϊοὰ ὈΥ ἴα οαϊίον ἔγοι νδύίουβ σοτητηθηϊδίοσβ : ἢ [45 8130 Οσοδϑιοηδν βιιρρ ἰοὰ 
ΔΓβατηθηῖ5 ἴο τῃ6 αἀἰβδτοπε ὈοΟκ5 οὗ ἴπῸὸ ΟἹὰ «πὰ Νεν ᾿Γεβίδπιοηϊβ : [νἰ5 ἀϊββογίδιι οη8 
οὐ ψῇϊοῖ, (που ἢ οοποΐβθ, ἀγα ΞῸ ΠΟΙ ΘΠΕΪΥ σοιηρτοποηβῖνο ἴου ἴΠῃΠ086 τοδάθβ ψῆο Πᾶνα 
τοὶ Ἰαΐξυτα ἴο σοηϑυϊξ τοῦτο δχροηβῖνα σοτημρηΐατσῖοβ. Α ἔδυ υ560Ὁ] τὴὰρ5 δπὰ 140]65 
ΔΟΘΟΙΏΡΔΗΥ ἔπε ψΟΥΚ, ὑῃϊοῖ 18 ΓυγῖΠοΣ ογπαιαθηϊθα ψιϊ βοπὴθ ποδιὶγ- χοουϊοα νἱρποίίο 
ΘηρΤαν 03. 

2. Ηλιμ, (ΒΙ8]0ρ)Ὶ. ---- (Οποπιρ] οηΒ. οἡ {πὸ ΟἹά δῃᾶὰ Νονν Ταβϑίδμηθηίβ. 
Τιοηάοῃ, 1808. 2 νο]β ϑὅνο.; 850 νϑύϊουβ οὔμοι δα 0 8 ἢ ΟΠ6 νο] λα ὅζ0.; 
Πα ἴῃ 4 γο]8. 12π|0. 

Βίβῃορ Ηδ]}᾿5 Οοιιξεπιρίαξί ου5 “86 ᾿ποοτρδυδ Υ να υδ]α ἕο ἰδηριαρο, οἰ οἶϑτη, δπὰ 
ἀονοιίοη." (τ. θυοάατιἀρσο.) ΤὍΤῆὸ Βίβῃορ δἷϑὸ ψτοῖθ ἃ “ Ῥαγδρηγαβξῖὶς Εὐχροβίτοη οὗ 
ματὰ Τοχιβ," σῇ ϊοιὶ ἰοττης ἴπ6 84 δηὰ 41} νοΐβ. οὔ Μσ. Ῥχγϑαῖι(᾽5 οἀϊείοῃ οὗἨ δὶ5 ψ0]6 
σοσκα. ὙΠοδα Θχροβιίουυ ποῖθ8 Ὦγ, Ὦ. Ῥγοῃοιηοοθ ἴο 6 “ὙΟΓῪ ναὶ δ Ὁ], ΘΒΡΘΟΊΑΙΥ [ῸΣ 
βῃονίηρ 16 5ριγιῖ δηὰ [Ὄγοα οὗ τΏϑηΥ δχργαβϑίοηβ ἔπαὶ οοουτ." ὙΠΟΥ ἀο ποῖ, ΒΟ ΟΥΟΣ, 
οοπίδϊη ταυςῇ Ἰοαγηδὰ ογἰοῖβθ. Μοβι οὗ ἔποπι, 1 οὶ 4}}, ἃσα ᾿ῃβογίθα ἴῃ [Π6 (οΙὩΥΔΘΠΙΑΡΥ 
οἵ Βρ. Μδηξῖ δπὰ Ὁγ. Ὠ ΟΥ]γ, ποιίςοα ἴῃ Ρ. 802. Νο. 99. 

8. ΜΑΥΕΒΕ. --- Α Ομ ΘηΆΓΥ ὕροὴ 1Π6 ΒΙ10]6; τ βογοΐῃ {π6 νου Τα ἢ8- 
Ιαϊϊοηβϑ δπᾶ Εἰχροβι ἴοῃβ, {,106Γ8}} ἀπά Μγβιο}]}, οὗ 1[Π6 τιοϑὲ ἔδιλουβ Οὐοπι- 
τηθηΐαίοῦβ, ὈΟΓΒ δποϊοπῦ δηἀ Τ᾿ οάθγῃ, ἃγΓα ργορουπαβθα δηᾶ δχϑιμηθά, ὈΥ 0 Πη 
Μαυεπ. [οπάοῃ, 1658. δ νο]5. ἔ0]10. 

4, Απποίδιίοηβ ἀροὴ {μ6 ΟἹά δὰ Νον Τοβίδιηθηί. ΒΥ Ψοβῃ ἸΒΑΡΡ. 
Τιοπάοῃ, 1654--62. ὅ νο]8. ἔοΪϊο. 

Τιλιὶς ψοτῖς σοηΐαϊπβ τδΥ ιαἀϊοίουβ οὐβογναίϊοηβ, οο]]οοίοα ἔγοπι νϑσῖοῦβ ΒΟΌΓΟΘΒ: ὑυῖ 
(ΠΟΥ ὅτ ἔον ἔπε τηοβὲ ρατί Ἔβχργεββϑᾶ ἴῃ ὑποουῃ ἰδηρυαρθ. [{ 18 ὙΟΥῪ βοᾶῦοθ δηα ἄθασ, δῃὰ 
15 βοϊάοπι ἴο ὕς ἔουπά οομηρ]εῖα, {116 βϑυθσγαὶ νοϊατηθβ οὗ πο 1ἴ σοηβίβῖ5 μανιηρ Ὀθ6η ρ}Ὁ- 
Ἰιϑῃρά δὲ ἀϊδδγοηςξ {1π|ὸς : νυἱζ. ἴη6 Απηοίβεϊοῃβ οἡ ἴπῸ Μίπον Ῥγορβμοῖς πη 1654 ; οα ἵπΠ6 Νὸν 
Τοεδιδιηθηΐ, ἰῃ 1656; οὐ ΕΖτα, Νομθπιίδῃ, 7 οῦ, δπὰ 1Π6 Ῥ36]π)5, ἴῃ 1657; ου ἴπ6 θοΟΚΒ οὗ 
Ῥτονυοῦὺξ ἴο ΠὨδηϊοῖ ἱποϊ θῖνα, 'ῃ 1660 ; δηᾶ οἡ ἴμα Ῥοπίδίουςἢ ἴο πὸ βοοοῃα Ὀοοΐς οὗ (σὸς 
πἰοΐοβ ἱποϊυβῖνο, ἴῃ 1662. 48 

ὅδ. Απποΐαϊοπϑ ἀροη 411 τμΠ6 Βοοῖκβ οὗ [86 ΟἹ ἀπὰ Νοιυν Τοβίαπηθηί : [818 
(τὰ, αρονὸ [16 γβί δπᾶ βϑοοῃᾶ θα! ΠΟ Π8, 80 ΘηΪΑυρθα, 88 ΠΟΥ τμᾶῖκο 8ἢ 
δπτἶτο ΟΠ ΘΠΤΆΓΥ οἢ {86 βδογϑα δογρίυγθ; 86 {1Κ6 πανοσ Ὀδθίογθ ρα 8864 
πῃ ἘΠρΊ 8. ὙΒογοίη [Π6 ἰοχί 18 δχρ]δὶπθᾶ, ἀουδίβ σθβοϊνθα, δουρί 
ΡΆΓ8}16]6 4, δηα ναγΐουβϑ γοδάϊηρβ ΟὈΒΟγυ α ; ὈΥ͂ 16 ΙΑ ΟῸΓ οὗἩ οογίδη Ἰθαγηθα 
ἀϊνίηθβ {πογθυηΐο ἀρροϊηίθά, ἀπα ᾿μογοίῃ θιῃρ]ουϑα, αὐ 8 Ἔχ ργθββθα ἴῃ {Π6 
Ρτγθίδοθ. Ἰωοπάοῃ, 1557. 2 νοἱβ. 0110. 

ΓΕΐβ να] υδῦο του κ (ἔογ νδ] δῦ ]ο δηὰ ᾿δαγηρὰ ἰὲ 15, οοηδιἀοτίηρ [Π6 ἐἰπ16 τ μοη 1 τγᾶ5 σοτη- 
Ροβϑά,) 18 υϑι}]ν σα! θὰ τἰ6 “ ΑΘΒΈ ΜΒ. 5 ΑἸΠΟΙΒΙΙΟΙΒ; " ἔχοι ἴΠ6 οἰγουτηβίδηοο ΟΥ̓ 1ἴ8 
δανίης ὕθθη σοπιροβοὰ ὈΥ πιοῖηθοῦβ οὐὗἁἨ ἴπ6 Αββουιὶν οὐὗὁἨἩ Ὠϊνίποβ τῆο 881 δ Ὁ δδί πλϊ ης ΟΣ 
ἀυτίηρσ τ[Π6 στοδί στρ}! ]οῦ, ὍΠ16 τοαῦον ψμ}}}} ἢπὰ δὴ δοοουῃὶ οὗἉ 115 δυΐποσβ ἴῃ Ὦγ. (δ᾽ διηγ 5 
1 οἵ Με. Βαχῖοσ, ῥ. 86. οἱ 5θῆ. 

6. Ῥοοκ. ---- Απποίδίϊοηβ Ὦροπ [Π6 ΗΟΙΥ ΒΙ1Ό]6, νΒογοῖη {Π6 βϑοσθα ἰαχὶ 18 
ἰηβου ρα ἀπα νατίοιιβ το αϊπρμϑ Δηποχϑᾶ; τορσοῖῃοῦ ΜΠ [6 ΡΆΓΆ]161 βουρ ΓΕΒ. 
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ΤΠ τοΓα αι ῆου]ῦ Του πμλ5 ἈΓΘ ΘΧρ] δἰ Π64 ; Βϑοιαϊηρ ΘΟΠ ΓΔ] Οὕ0Π8 ΓΘΟΟΠΟΙ]Θα ; 
ἀουθίβ τϑϑοϊνϑᾶ, δπὰ {Π6 ψβοΐα ἰοχί ορθῃθά, Βγυ (6 ον. δΝίδίθμονν ῬΟΟΙ,. 
Ιμομάοῃ, 1688. 2 νοΐβ8. ἔ011.ο. ἘΔΙΗυγρὶ, 1808. 4 γο]8. 4ἴο. [[Θοπάοῃ, 1840. 
8. νοΪ8. ρα γα] 8γο. 

ΤῊ Αππηοίδιϊομβ δα τοϊηρὶοά τ ἢ ἐδ ἰοχί, δηὰ αγὸ δϊοτνοὰ ἴἰο ὈῈ σῦν ἡπάϊοϊοι : 
δὰ πα πῶῆο τῦῖβθοβ ἴο υπάοτιβίαπα (ἢ6 ϑοτίρίυγοβ ψν1}} τσοὶ σου} ποῖ του δἀά- 
νδηΐασρο. Τὸ δυΐμποῦ (Ὑῖο νγὰβ δὴ οιηϊηοπὶ πΠοη- οπίοσπηἷδιὶ αἰνῖπ6) τοῖα ποτὰ ΟΠΪῪ 885 
ἔαν 45 ἴτς 58(} σμαρίεσ οὐ ᾿βαίδῃε; [Π6 τοτηδίπαος οὐὔἩ ἰδ Ὡοΐθβ νγᾶβ σοιῃρ!]οά δῇθσ (ἢ 6 
ΒΆΤΩΘ ΤΏΔΠΠΟΓ, ὈΥ Βαυθγαὶ οπλϊηθηΐϊ ἊἰἸσβοηεὶη δ ταἰϊπὶβίοσθ. Ὅπὸ ἱπηροτίαὶ ϑνο. δαἀϊίίοπ 5 
ΨΟΥῪ Ὀθδυ ΠΥ δηὰ σουγοοῖ]Υ ρῥεγϊηϊοά. ᾿ 

7. ΟἸΑΒΚΕ. -- Βα ΟἹ δπὰ Νὸν Τοβίδιμθηΐ, σι Απηοίδίοηβ ἃπμα ρᾶγα]- 
16] δουρίασοβ. ΒΥ ὅϑδιαιιθὶ ΟἼΑΕΚΕ, Α.Μ. 1Τμάοῃ, 1690, [Ὁ]1ο. 

Το βοϊθοϊίοη οὐἅἁἨ ρδγδῖϊοὶ ἰαχίβ 15 δαγηϊγαῦ]α ; δπὰ ἐδθ ποίοβ, (που ρὴ νοῦν ὑτϊοῖ, ατα 
πτὶτοπ ἢ στεαὶ Ἰυάρσταθηι. ὙῊδ σοῦκ 88 σοιμητηθηἀοά ἐῃ ΥΟΥΥ ὨΙΡὮ ἴογτηβ Ὁ τς. Οὕσθη 
δηὰ Βαῖοβ, 88 τῦρὶ] δ8 ὉγῪ Μσ. Βαχίος δὰ Μυ ον. “11 85 Ὀθθῃ δὴ θχϑ}]θηΐ ἔπη (Ὁ 
ΒΟΠῚ16 τῃοάθγῃ οοτητηδηίϊδίοτθ, στο μάνα ΡῈ ]]158Π6ἀ ἃ στοδὶ ματί οὗ 10 τ ἢ ν σὺ ἸΠΠΕ6 δ ἴογα- 
εἴοη,᾽" (ΟἸΒαϊπιογ Βίορ. Ὠ]οῖ. νοΐ. ἰχ. Ρ. 403.)} ΤῊϊ5 σοσκ, ποι βίδα ϊηρ (Π6 Ἰοαγηθὰ 
ΔΌΛΟΥ τγᾶ8 8 ποῃ-οηοστηἶδί, ἰ8 ἰηβοσίθα ἴῃ ἴΠ6 115 οὗὨἨ ὈοοκΒ τϑοοτησπθη θα ὃν ΒΊ5Πορ 
ΟἸοανοσ ἰο ἔμ δἰτοπεϊοῃ οὔἐμε γουηροσ οἰογῖυ. [ΙΕ 18 ΥΟΥῪ βοᾶσοο δηὰ ἄθασ, ΤῈ ΡυΓΟΠαΞΟΓ 
τηυβὲ ὕ6 σατο (δαὶ ἢ ὍΘ ποῖ τηϊδὶοά ὈΥ δηοῖποσ Β:0]6 ρυ] 5ῃ θα αἶδο ἴῃ οπε νοὶ. [0]1ο, ἴῃ 
1811, ἰπ ἴδ6 ἤδτηδ οὗ 5. ΟἸασκο, ἰπ πυσαροτῖς; δηὰ το 15 ἃ νοτυ ἱπαϊ βεγεπὲ σοταρ δου ὉγῪ 
ΒΟΙΏΘ ΒΏΟΠΥΤΩΟΙΙΒ ΘαἀἰτοΥῦ ἔγοτῃ νάτῖοιιβ σοτητηθηίδίουβ, 411 οὐὗὁἨ του ᾿ϊνοα ἰοὴρς δον [Π6 τἰτης 
οὔ Με. ΟΙασκο. 

8. Το Βου. Ὦν. Εἀπνασά ὙΈΕΙ,1,8 Ρυ 1 15Π64 4 ΗΘΙΡ ἴον ἔμ6 ΕΙσ ῦ Τ]πάογ- 
βίδπαϊηρ οὗ {π6 Θουιρίαγο, ἴῃ ναγίοιβ ραγίβ, θοίνγθοη [86 γραγβ 1700 δηα 1728. 
ΑΒ {18 86] γγοῦκ 15. ποῦ οὔνϑῃ ἴο θ6 πιϑῦ νι σοηπιρίοίε, [μ6 ἔΟ]οννἱηρ Ὀ1Ό]1ο- 
δτΆΡΒΙΟΑΙ ποίίοθ οὗ 10 18 οορ!64 ἔγοτα {πΠ6 Βαν. γ. Οοιζομβ [80 οὗ ΚΙ ΟΠ 8 
οὗ [πὸ Β10]6 δῃηᾶ οὗ ραγῖϑ [πογοοῦ. (Αρρομάϊχ, ρρ. 168--165.) 

ἘΡεἰ 9 Ῥαταρῆἦγαϑο Ὁ ἐλ Οἰά Τεβίαηιοηί. 

Ῥατὶ ἵ, ΤῊΣ ΤΊΪο, “ Αἡ Ηδοῖρ ἰο (πθ τοοσ θαβὺ δηα οἷθασ τη ἀογϑιδπαϊπρ οὗ της ΗοΪγ 
“« δοτρίυγεβ: Ὀαΐπρ ἴῃς ῬοοΙς οὗ ΘΟ οποβὶβ Ἔσχρ αἰποα δον ἔπ [0] οσὶπρ ταθιποὰ : νὶζ. ΤῊΘ 
“ ροἴηηοη ΕὩρ] 8} Ττβηϑ)αιίου τοηἀογοὰ σοτα δργθθϑῦϊα ἴο ἴπο οΥ πα]. Α Ῥδιαρίγαβο. 
“ Απποίαιίοη5." Ογχίογά, ργϊπιρὰ δὲ {πε΄ Ὑπεδίσο, 1724. ““Α ρτγοίδοβ ἴο ἴπῸ σϑϑάογ," 
5. ρῬαρεβ. “Ὑ7Τῆὴβ σοποῦαὶ ρῥγείδοβ, χν ρβεῖο8. “.Α ἀϊδοουγβο οὗἩἨ 1Π6 γραγ, ὅσ. 1π υ88 
“δτηοης ἴΠπ6 «6003, Ὁ. 1-9]1. “Α Ομτοποϊορίοαὶ Ασοουηξ," ὅς. 28 μαρθβ, ποῖ πυπι- 
Ὀετεὰ, Αἀάϊιϊομαὶ ποῖοβ, 6 ραροβ, ποῖ πυιηθοστοά. Ὅμα ἱοχῖ, ῥ. 1---277. Α ϑυπορβὶβ ἴο 
πὸ Ῥαπίδιοιιοϊ,, 2 Ῥαρες. 

Ῥαγ 11. ΤῸ, “ Αη Ηεὶρ," ἅς. 48 Ὀαΐοτε : σοπίδιηηρ Επχοάι8, 1,ονιίουβ, ΝΟΤΊΡΘΓΕ, 
δὰ Πουϊοσοποιην, ρῥτηίοὰ 1725. ““Α ρῥγοῖδος ἴο 1π6 τϑδάοσ," ῥ. 1-χὶ, Εγταῖδ, 1 Ἰθαΐ, 
ποΐ Ὠυπηρεγοὰ, Εχοάυβ, Ρ. 1-149. Ιρονϊεσυ8, Ρ. 1-86. ΝΟΙΡΟΥΒ δηὰ ΤΠ θυ τ ΓΟΠΟΙΊΥ, 
Ῥ- 1-286. 

Ῥαγὶ Π1. Τῆς, “9 Απ Ηεὶρ," ἄς. οουπίαϊπίηρ 9ο5ηυα, 7 άγσ65, ἀπὰ Ευτῃ : ῥυϊηϊοά 1725. 
Α ργεΐδβοθ ἴο {π6 τοδάθσ, 1] ρᾶσθθ. Φοβιυδ, Ρ. 1-84. ϑυπορβίβ, 1 1ϑδΐ, ποῖ πιυηβρεγοα. 
ψΦυάροΞι ἀπά Εν, ἢ. 1-.102. 
ῬΑ ΙΝ. “Αἢ Ηεὶρ," ἅς. οοπίαϊπίηρ ὑνὸ ὈοΟΚ5 οὗἨ βαπγιοῖ, δηά ἔνο οὗ Κίηρϑ, ργϊη θὰ 

1726. Ῥτγεῖδςο, Ρ". 1-τνὶ. ϑαπιυοὶ ἴο 1 Κίηρβ, οἰαρῖογ 1. Ὁ. 1-182, Εγγαῖα, 1 ἰοαΐῖ, ποῖ 
Ὠυηθεσοα. 1 Κιηρϑ, ομιαρίοσ 1ϊ. ὥς. Ρὑ. 1-1:48. 

Ῥατὶ Ψ. “Απ Ἠοὶρ," 8ς. οοηϊαιηΐηρ ΟΒτοπίοϊοβ, Εστα, Νομοιιϊδῃ, δηὰ Ἐϑίμοσ : ῥσϊηϊθα 
1727. Ῥτοίρεε ἰο ἴ86 Βοδάοσ, γ.. 1.-τν. ΟὨγοηὶς]οβ, Ὁ. 1--186. ΕΖγα, Νοιθπιδ, δπὰ 
Ἐβίμοσ, Ρ. 1-80., 8. οοπεϊηυδίϊου οὐὁὨἨΘ 76» 18} Ὠϊδίοτγ, Ρ. 81-109. (ΟἸτοποϊορίοδὶ 4065, 
2 Ῥαᾷβθ5. 
ΟΡαΓΕΝΙ. “Αη Ηεἰρ," ἃς. σοηίαϊπίπρς Ῥβαΐπιβ, Ῥτονοσῦβ, Εἰς  οϑἰδϑίοβ, δπὰ Οδπίῖο 68 : 
ῥυϊηιϊοὰ 1727. Ῥσοίδςε ἴο {πΠ6 τοδάθσ, 2 ραρεβ. {0 ἰο Ῥβαὶπι χ. Ρ. 1--160. Ῥβδὶ πὶ Ἰχἱ --οὶ. 
Ῥ. 1-115. Ρτχοΐβοα ἴο Ῥσονεγῦβ, ὅζο. 4 ραζθβ, αππυτρεσοά. Ῥτογετῦβ, ἅς. Ρ. 1- 116. 

Ῥατὶ ΝΙ1. “Αἡ ΗεἸρ," ἄο. οοπίδιπίηρ β6ἰδῃ, Ζεσοπιίδῃ, δηὰ 1 απιθπίδιϊομβ : ῥτϊηϊοά 
1128. Α ψοποσαὶ ἀΐβοοιιγβο, Ὁ. 1--χυῖ. [186ϊδ, Ρ. 1-1629, Φαογουλίαῖ δηὰ 1, απηθηϊδίϊοῃβ, 

. 1--168. 
Ῥαγὶ ΨἼΠΙ. “Απ Ἡεορ;,᾽ ἄς. οοπίϑίπίηρ Εοοἢίο] : ῥεϊπίρὰ 1728. ΤΊ Τοχί οὗ Εζεο!εὶ, 

Ρ. 17--18. 
Ῥαγὶ ΙΧ. “Απ Ηεὶρ," ἅς. οοπίαϊπιηρ Πδηϊοὶ : ῥυϊηιθα 1716. 1εαϊσαίίοπ, 4 Ρᾶρε5, 

ποῖ πυπιθοτοά. Οθπογαὶ ργοΐβοθ, νι 4 (4016, Ρ. 1-10. Ιβοουγβο, νὴ ἔοι 8065, 
Ρ. 11-44. αηίεϊ, ῥ. 1-1384, ϑυπορβῖ5, 1 ἰοα δγῖίοιιϑ τολάϊηρθ, Ρ. 157-170, Ν. Β. 

υ 4 
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Τμΐδ. οἀϊίοη οὗἨ [4116] τᾶς ρυ πο ἢ τ Νὸν Ταβίαπιοπε: ἃ βοοοῃὰ τψγὰβ ῥσϊ θα. 
1728. . 

Ῥατὶ Χ. “Απη Ηεῖρ, ἅς. οσοπίαϊπίησ ἴπο ἵνεῖνα ΜΙηΟΥ Ῥγορμεῖβ: ῥτγιηϊοὰ 1723. 
Οεπεῖαὶ ρῥτείδςο, ὑ. ἱσν. Ρχγοίιςε ἴο Ηοβϑβϑ, ὑ. ἱ-νὶ. Ηοβοα ἰο Οὐβαϊδῇ, ". 1-- 1921. «“Ζοηδῇ 
ἴο Ζερμδηίαὶι, Ρ. 1-88. Ἡδρραὶ ἴο {πε επὰ, ρ. 1--Ἴ7. Ν. Β. Α βοεομὰ βαϊτίοη ψᾶ8 ρυδ- 
Ἰἰβῃθὰά ἴῃ 1729, σοηίδί πη ἃ ῥγεΐδοθ, 2 ρᾶζεβ. Τοχῖ, ῥ. 1-2344. 

Ῥαγαρἦτγαβδε ὦ ἐᾶο ει 7 ἐδέαπιθηΐ. 
Ῥαγε 1. “Αἢ Ηδε)ρ," ἂς. ςοπίαϊηϊης ἴῃ6 Οο5ρο}58 δπὰ Αοίβ. Οχίοσά, δὲ ἐπε Τβοδίσο, 

1718. Οεποσαὴὶ ρῥτοίδςοο, Ὁ. 1-ἶν, ὙἼο ἀἰβοουγβοβ, Ὁ. γυ--χχ ΟΠγομοϊοσίοδὶ 140]65, Ρ. χσὶ-- 
χχχν. ΤΤῇο ςοπίοηϊβ οἴ ἣΝ Μαϊῖπονν δῃὰ δι. Μασῖίς, 5 ραροβ, ποῖ πυπιδογοα. ΤΏρη [Ὁ] ]ονα 
Ἁ 5οοοπὰ {Π|]6, “Απ Ηε]ρ," ὅτο. σοπίδιηϊπρς τη6 Οοβρεῖβ οΥὗἨ 81. Νίδείπον δπὰ δι. Ματκ, 
ἀδιϊοὰ 1717. ὙὉὙῆο ἰοχὶ, ὑ. 8-41}1. 

Ῥατὶ 11. “Αἢ ΗεΙρ," ἅς. Ἄσοηίαϊηϊηρ 5:1. ΓΚ δηὰ ἴπ Αςίδ: ἀδιεά 1719. ἀάνϑ: 
Εἰβοπηθπῖ, ὅσ. 6 ραζοβ. ϑ8ὲ. 1μΚο, Ρ. 1--225. Αεῖς, ῥ. 1--909. : 

Ρατὶ 1. “Αἡ Ηεϊρ," ὅς. σοπίφιητης 81. Φ0Ππ᾿5 Οοβροὶ: ἀαίεὰ 1719. Αἀνογιϊδβοτηδηΐ, 
ἃς. 4 μασοΒι. Τοχῖ, ῥ. 1-195. 

ῬαγΕ ΙΝ. Α ἰτραίϊδο οἡ ἔπ6 δττθοηνῦ οὗ ἰπ6 ἔουν 5ρ6]5, ννῖ ἢ} ἃ ἴ40].0θ. Ῥτοίαςο, 2 ρᾶροβ. 
Το τγοδίϊβο, μ. 1--83. 

Ρατε Ν. “«Ἴπεὲ βοοομῃμά ραγὶ οὗ δὴ Ἠδεὶρ," ἃς. σουῃίδίπὶησ ἴπ6 Ερίβι]6 ἴο {πὸ Εοπηδῃβ : 
ἀδιῖθα 1711. τγεΐμσο, 3 ρᾶρθβ. ῬΡτοαιηΐδὶ ἀϊβοουγθο, ». 1-94. Ἱοχῖ, Ρ.1-125. ΑἜ βοοοπὰ 
Θἀὐϊίου ψ͵ὰ8 ρυ 15:64 ἴῃ 1715, τὶ ἃ {π|6 ργοίβοιηρ {πὸ ραγὲ ἴο σομζαΐη 4}} δι. Ῥαὺ}}᾿5 
Ἐι51165, Οοπογαὶ ρῥτγοΐδοο, συ πορβὶς, δηα 15: οὐὁἩἨ ὑὕοοκβ τυ ἴοη Ὁγ Ὦγτ. Ἐ. ΝΥ 6}}5, 6 μαροϑ, 
ἢοϊ πυπιθοτοῦ. Αἀνογεβοιηεπί, ἄς. 9. μᾶσοβ. γοατχμῃῖθαὶ! ἀϊβοοιγεο, Ρ. 1-20. Γαχῖ, 
Ρ.91-145. : 

Ῥατὶ ὙΙ]. “Αἡ Ἡδεὶρ," ἅς. Ἄοοπίδιπιησ τῆς ΕἸ 0151}68 ἴο τῇς. ΟοΥιπεΐδηβ: ρῥτγιπιθὰ 1714. 
Εγταῖα, 1 Ἰοαῦῖ, Τοχί, Ρ. 1-- 17]. 

Ῥαγτεὶ ΝΠ]. “Δη Ηδεὶρ," ἄς. ςοπίδιηϊησ [6 Ἐ᾽Ρ181168 ἴο {π6 ΕΡ]ιοεῖδη5, ῬὨΙΠ]ρρίδη5, Οο- 
Ἰοβϑῖδιι5, Τποῖμγ, Τιῖὰ5, πὰ ῬΠη]οτηοη : ρὑγιπίθα 1715. Ὑηο ἰοχί, Ρ.1--179. 

Ῥατὶ ΝΠΠ]. “«Α ξροσϊηθῃ οὗ δὴ Ηο]ρ,᾿" ἄς. ὑεϊηρ πὸ ἘΣ 51} 65 ἰο τ Ὑοβϑα]οηίδῃβ δπὰ 
Οαϊαιίαῃς: ρῥγιηίθα 1709. Ποαϊοκίίοπ, 2 ραροβ. Ῥτοΐδος, 5 βαροβ. Τεχί, ρ.1--76. Ν. Β. 
ἴῃ 1716 85 ρυὺ]εμοα ἃ βοοςοηὰ δήπου ; ἴ6 σοπῖοηΐβ δη ρᾶροβ 116 538π|6. 

Ρατι 1Χ. “Απ Ἠοὶρ," ἄς. οοπίαιηϊηρ ἴὴ6 Ερὶ5ι]6. ἴο ἴπὸ Ἡδορτονβ: ρῥτιπιοά 1718. 
Ῥτοίβοθ, 2 ραρθοβ. ᾿[οχῖ, Ρ. 1-95. 

Ῥατιὶ Χ. “Αα Ηε!ρ," α μαοΐῃς {86 Οδίθοὶῖς ΕρΙ51168.: ῥτὶπιοὰ 1715. Αἀνοτγεϊβοιηθηί, 
ἄς. ῶ Ῥᾶρο". Ὅοχί, ρ. 1-149. 

Ῥατὶ ΧΙ. “Απ Ηε]ρ," ἄς. υεΐηρς {πὸ Ἐονοϊδιϊοη οἵ ὅ8ὲ. Φόμη : γῥσγιηϊθὰ 1717. ἢ άϊοα- 
τἴοη, 9 ραρο5. Ῥτχοίαοθ 83 ραροβ.0 ᾿Γα0]6 δηἀ Εχρίαπαίίοη. ᾿Τοχῖ, ρῥ. 1--184. 

9. ῬΑΤΕΙΟΚ, ΠΟΎΤΗ, ΗΙΤΒΥ, ἀπὰ ΑἙΝΑΙ,᾽ 5 (ΟΠ ΘΠ ΔΓΥ οπ ἔπ Β10]6. 
Τμοπάοῃ, 172;--1760. 7 νο]8. 0110. ΤΠ οπμάοῃ, 1809. 8 .γνοΪβ8. 4ο. 182]. 
Ἴ ν018. 4ἴ1ο6. Ιμοπμάοῃ, 184]. 4 νο]8. Σῃρογῖα] ὅνο. 

Βίβιορ Ῥατκιοκ ντοῖθ {Π6 σοϊηπηθηΐασν οὐ ἔπ ᾿ιϊϑίοτοδὶ ἀπά ροθίϊοδὶ θοοῖ5 οὗ {6 ΟἹ 
Τοκίαιποης, ἴῃ 2 νοὶς, ; ΜΙγ. ὙΥ, όντη (μον οὗὨἩ ΒιθΠορ ον} {πᾶὶ οὐ ἰπ6 Ῥτγορῖιοῖ5, 
ἴπ ομο νοὶ. ; 1. Ῥειτβυ τδὲ οὴ τς Νοὸν Τοβίδιηοπί, 'ῃ 2 νοΐβ.  δῃὰ Νίτ Δανάκῦ ἴδο 
σοι] ΠίΔΥΥ οὐ {Πα ΑΡοογυρῃαὶ ὑοοκβ. ὙΤῆδ ἔουν νοϊαπηθ5 οὗ Ῥαΐτιοκ, 1 ον ἢ, δηὰ Ασπα]ά, 
ΔΓ 51]ν να] θα, 88 σοπίαϊπίηρ; οπε οὔ (ῃς θο5ὲ οοπιπηεπίδτιοβ ὁπ ἴῃς ΟἹ Τεβίδπηθηὶ δηὰ 
ΔΡοογυρμα ψ Β]Οἢ νγῸ Πάν ἴῃ ἔπ 6 ΕΠ] 15} Ἰδσιασο, Το σαϊίοη οὗ 1760 15 υ.508}}} τπδγκοα 
ἴῃ ΡοοΪκΒ6 1 ο τ᾿ Β οδίδίοσιιος 45 {6 “ δεδέ οἀϊτίοη :᾿" μὲ (Π6 δυῖποσ Π85 Ὀθθη Ἰηΐοττιεα παῖ ἢ 
15 ἔωατ ἔγοτῃ "ϑίησ σογγοοιῦν ῥγὶηϊθά, δηὰ ὑπαὶ {Π6 5ιχεὶ οαϊεῖομ, ρυ] 5ηραὰ ἴῃ 1744, 15 ΘΥΟΓῪ 
ὍΓΑΥ Ῥτοίδυα"]α ἔοτ σογγθοῖποβα δπὰ ἐὙΡοΟρταρἢϊο8] οχθουζϊίοα, κΔ5 γ. Υ} γ᾽ 5 σουκ οὐ {86 
Νον Τοβίδιηοης ἴδ υοσν Ττθηλθητν ἴου πὰ βορδαγαίθ ἴγοπι {Π6 αἴρονθ σοτηιηθηϊδίουβ, [Π6 γΟΒ 6 Γ 
ψὶ}} πὰ βοπηβ δοοοιμπὶ οὗ 1ἰ, ἐπγγα, ἴῃ 16 115ὲ οὗἁ σοπιπιοηϊαίοτς οἡ ἴπ Νὸνν ᾿Γοβίδιωθηϊ. ΤΠῸ 
Τουάοῃ ταρτὶπε οὗἩ 1841 σομίδϊη5 {Ππ|Ὸ βδοτοά ἰοχί τ Ὠϊοἢ 15 μἰαςοα αἱ {πε ᾿οδα οὗὨ ΘδςἾν ραγὲ : 
1ϊ [5 ὙΘΡῪ ΠΟΔΕΥ ῥτγιηίοα, 

10. ΗΈΝΕΥ. --- Αἄἥὐἡ Ἐχροβιοη οὗ 1[Π6 ΟἹ δπὰ Νονυν ᾿Γδβίδιηθηϊ, Ὀγ {1|| ον. 
ΜΙ ΗΈΝΕΥ, ἴο]ο, ὅ νοΪϑ. 4ϊο. 6 νοἱβ. νᾶυίουβ ΕΙ ἸΟΠΒ ; αἶϑο τὴ 6 νο]β. 
4ϊῖο. Ἰ,οπάοῃ, 1827. ὃ. νοΐβ. τιρογὶαὶ 8γο. Ἰωοπάοῃ, 1828. 

Μοτο (ῃδη ἃ οϑηΐυγυ πᾶς οἰαρβοά 5ίποο [ἷ5 ΕἸχροβιίῖομ 85 ἢγβι μυθ δμοὰ. ΙΕ ἰ5 ον 
Ρτγαςσιϊοδὶ : γαῖ, Ποὺ ΔῺΥ Ρατδάθ οἵ ἰδασηϊηρ, 1ἴ ΓΘ] ΘΠΕΥ σοηίδῖ 58 ροοὰ Θχρ]δηδίϊομβ οὗ 
ἀἰβῆοι!ς ραβεαροθ. Ὑπὸ πιιηθγοιις θά ῖουβ τῆγοι ἢ τ Βϊσἢ ἴὰ Βα5. ραββθὰ βῆ] ΘΉΕν δϊοβὶ 
Ἢ στοαῖ οβεϊ πιαεϊο ἰῃ τ !οἢ ᾿ς Πᾶς ὕδοη πο] ἃ. [{ 15. ρουπαρα ἴΠ6 ΟὨΪΥ σΟΙΏΠΙΘΠίΑΓΥ, “ 50 
Ἰαγσο, {παι ἀαβογνθβ ἴο 06 θπίϊτο Υ ἀπά διίθπε νον τοδα ἰἤτουρῃ. ὙΠΟ ΤΟΙ ΆΓΚΑΌΪΟ ᾿ασβᾶ6 8 
Βῃουϊὰ ὕ6 πιατίκοα : ἴθτο 15 της ἴο ὑδ Ἰρασποά ἴῃ 1ῃ15 σου ̓π 8 5ροσυϊδίϊνο, ΔΠα 5}1}} τῆοτο 
ἴῃ ἃ ῥγαοιϊσαὶ τὰν." (Ὧτ. Ποάάτ!σ6.) Τῇ ]οπάοη αυατγῖο οὐϊιῖοπ οὗἨ 1811 νγᾶβ δυροτ- 
Ἰηϊοπαρα Ὀγ 186 ον. Μίεβειβ. Βιγάθγ δαπὰ Ηυρίοβ, δηὰ 15 νθῦὺ οοστοοῖ. ὅδ ἴοχῖ οὗ τῃ]5 
ἸπΊρτθβϑίοη 5 θθθη [Ὁ] ον δά πη 156 Βοβα }}ν ῥγιηῖθα οἀϊτίοη οὗὨ 1827, ἴο τ] οἢ 15 ὑτοῆχος 
Δὴ [πιγοϊυοίογν Εὐλβαν ὃν 186 ἤτν. Εάιναγὰ Βιοκουβίοιῃ Τῆδ ππηρογίαὶ οοίανο δαμῖομ 15 
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αἶβο ὈΘδυ ΠΥ ῥτὶηἰθὰ : ἰο (Π ἤτβι νοϊυμπια ἱδ ὑγεῆχοα ἃ 1,16 οὗἩ τῇς Αυΐδοτ, Ὀγ δῖν 7. Β. 
ΜΠ] απι5, Καὶ. 

11, ἀπ|1..--- ἡ Ἐχροβιοη οὗ {πὸ ΟἹὰ απὰ Νον Τοβϑίαπηθηΐβ, ἰῃ ΠΟ ἢ 
1π6 86η86 οὗ {π6 βαογϑα ἰοχὺ 18 ρίνοῃ ; ἀοοίγΙ 8] δηα ῥΓδοίϊοα] ἔχ Π|8 ΓΘ βοΐ 
ἴῃ 8. Ρ]αίῃ ἀπά δαβϑὺ Ἰἰρμξ; αἰ θῆσυ!ῦ ράββασαβ δχρίαἰηβά ; βθοιηΐηρ οοηΐγα- 
ἀἸοίο0Π8 τοοοηοἸοα ; δηα ἩΒίο ΟΣ 18 σηδίθσιαὶ ἴῃ [Π6 νϑγίουϑ γθδάϊηρ8, δά 
[Π6 ΒΟΥΘΓΆΙ ΟΥΘΠἴΆ] νΘΓΒΙΟΏΒ, 18 ορβοσνοᾶ. Τῇ ψ]ι0]6 1ΠΠυβίταῖθα ὈΥ ποῖδβ 
ἴτοπὶ [86 τηοϑί δηϊθηΐ “906 158} τ !]ηρ8. ΒΥ ΦόΒη ἀπι, Ὁ. Ὁ. 1 οπάοῃ, 
1748--1768. 9 νο]8. ἴο11οϑ. 1οπάοῃ, 1809. 9 νοΪβ. 4ϊο. 

ἴῃ γδθιηϊοδὶ ᾿ἰτογαίυσο τ. Ο1}} δὰ πο δηυδ], ἀῃὰ ἢθ 89 ἤθηςθ θόθῃ δηδυϊθὰ ἴο 1Πυϑἴταῖα 
ΤΩΔΠΥ͂ ᾿πηρογίδπε ραββαρθβ οὗ δοτρίυγο. Βαϊ ἢ6 [88 οἴζθῃ βρι για] 1564 ἢ]5 ἴοχὶ ἴο αρβυγάϊν. 
“ΤΠ τλᾶλ55} νοϊτη65 οὗ Ὦγ. ΟἿ]} ταὶς δἰ πηοϑῖ ἔοστη ἃ οἾ455 οὗ (Ποὶσ ον, 48 ΠΟΥ σοτηρτομοπὰ 
ΘΥΘΓΥ τηθίΠοάὰ οὗ Ἰυςογρτοίϊδιοη ; δηα βοτγηοζίσηθβ, Ὁ. ρίνϊπς ἴο ἴΠ6 58π|6Ὲ βαββᾶσε ἴοο ρτγραΐ δ 
ὙΑΤΙΟΙΥ ΟΥ̓ τηοϑηΐηρϑβ, ΠΟΥ ἰοανο [ἢ νγθὰκ γοδάοσ ἴο ἀουδι Ποίθοῦ ἔπαὶ θΟθΟΚΚ σαῃ πᾶνε ΔΩΥ 
οογίδι π τπηθδηϊης, τ ΠΙ ἢ δὴ ἱηροηΐοι5 ΘΧΡΟΒιΟΥ σδη ἰῃιοΓρτεῖ, οὐ ταῖΠ 6 Υ ἐογέμγε, ἰῃ 80 ἸΠΔΠΥ͂ 
ἀϊβεγοηὶ ψγδγ5." ΑἸ οσοαβίοηδὶ τοίογθησο ἴο 1818 ἰθαγηθα ψροσκ 5 41}, βϑῦδρβ, {μδὶ σδὴ 6 
ΤΟ παρα, 

12. Ῥῦπνεη.---- ἃ Νὸν δηᾶ [ὲ0τ6γ8] ΤΥΔηβ᾽δίϊοη οὐ 411 (η6 Βοοΐκβ οὗ 16 
ΟἸΙα δπὰ Νὸν δϑίαπιθηΐβ, υγἱἢ Νοΐοβ οὐ 168] πα οχρ]απαίοσγ. ΒΥ Απίοηυ 
ῬΌΚΡΨΕΕ. Ιπάοῃ, 1764. 2 νο]5. [Ὁ]10. 

Τῆς δυΐδον οὗὨ Π18 ἔγαῃ βίου νγα5 8 τηθταῦεῦ οὗ {π6 δοςοίοίγ οὗ Εὶ τιρηςβ οὐ δ κου ; ̓ν ΠΟ, 
πηάθγ νογὺ σοηβιἀογαῦϊο ἀϊεδανδηΐαροβ, ἀοαυγοά ἃ σοιηροίοηϊ Κηον οάρο οὗ 6 Η οῦτον δηά 
οἰπογ Οτὶθηίαὶ ἰδηριιαροβ, πὰ αἷ5ο οὗ ἔπ Οαγθεὶς. Ηἰ5 ψοτῖκ ννὰβ μυθ δῃμοὰ αἵ τῃ6 ὄχρϑῆβε 
οἵ Ὧν. 4“. Ἐοιίδοῦρ!. ΑἸ που ἴξ σοπίαϊηβ τηϑην ἱτωρτγονοά γοπάοσγιηρβ δῃὰ υβου] ποῖοβ, ἰΐ 
“89 Πασοσ Ὀ66ῃ ΠΙρΉΪΥ να]ιθα, ἀπά 15 πιὰ ςἢ 1655 ᾿ἰτογαὶ] δηα τοιισἢ 1655 βιαρίο πη [6 ΠΔ 0115 
οὔ πὸ τωϑῃ, δηά ἐἢοβα οὗ ἴθ σγϑὶ ἰζίοιιβ σοιητλι ΕΥ̓ τὸ ψ ΠὶοὮ πο ὑοϊοηρσοά, παῖσν δας βοσῖβο 
οὔθ ἴο ἐχρϑοῖ." (τ. Α. ΟἸ]αγῖκ 9.) 866 ἃ ἔπγι θοῦ δοσοιηξ ἰη ἴῃ. ΜοΟΠΙΔΪΥ Ἰζονίον, (0. 85.) 
νο]. χχχὶ!. ρρ. 194---205. 

13, ὙΤΈΒΠΚΕΥ. --- Νοῖαβ. οὐ {86 ΟἹὰ δὰ Νον Τοβίδπιθηΐβ, Ὀγ {ἰ|ὸ δν. 2. 
ὝγΈΒΕΥ, Δ... Βυιβίοὶ, 1764. 4 νοΐβ. 4ϊο. 

ἴῃ σοπβοάυοποα οὗ {Π6 δαῖμον θοίπς ΟὨΪ σοὰ ἴο τοίγοποι 15 ποῖθβ, ἴῃ ογάθν ἴο σοπηρσῖβο 
τῆ σοῦ ἱτΐῃ της ῥγεβογθοα Ἰἰτη 5 οὐὗἁὨ ἴουγν νοϊυπιθβ, “ 1πΠῸ ποῖθ9 οὐ {πὸ ΟἹ ᾿Γεβίδτηθπε 
Δ͵Ὲ Δ᾽] οννθα οὐ 4}} πδηάς ἴο θὈῈ τηραστο βηδ υἱπβαιἰβίδοϊοτγ. Το ποῖοβ οἡ ἴπΠ6 Νὸν Τρεῖα- 
τηθηῖ, τ Π]ο ἢ πᾶν ροηὸ (τοι ρἢ βονογα] θα ἰοἢ 5, ᾶτὸ οἵδ σιάο]γ αἰ οτος ἀδδοτι ρίοι ; (Ποῦ σῇ 
βῃοτγί, (ΠΟΥ 8.6 δἰ τναυβ ᾿παϊςείουβ, δοουξζαίθ, βρίτι τι], ἴογβθ, διά ἱπηρτγοβεῖνο, δηα ροβ8655 ἴῃ 6 
ΒΑΡΡΥ͂ διὰ τασγ συδὶν οὗὨ ἰοδάϊηρς ἴῃς τοδάοσ ἱπιτηθαϊδίοὶν ἴο σοὰ δηὰ ἢ5 οὐῆ Ποδσι." 
(υ. Α. ΟΙασκο) Τῇ ἔρον. Ὦγ. Ηδ!οβ ργοποιῆσοϑ ἔπθθ6 ποΐοβ ἴο 6 ““ σοτῃτω ηἀ40]6 ΤὉΓ 
1ποῖτ σοποίβοῃθ88, δα δουϊεὶν ροϊηῖοα ἴο ἴπΠ6 Ποαγὶϑ δῃὰ οοῃβοίθῃοοϑ οὗ 1115 γϑι άθι5;" δηὰ ἢ 
τηθηϊοη5 ἴἢ6 ποῖθβ οὐ ἴπο Αροσδίγρβο, ψῃ] ἢ ἀγὸ ἙΠΙΘΗ͂Υ αὐτσοὰ ἔτοτι {Π6 οὐ οὶ] δηά 
Οχροβίίουυ τυγπρε οὐ Βοηροὶ, ἃ58 δεῖπηρ {π6 πχοβὲ νδ] τ} ρῬατὶ οὗ Δῖσ. Μ᾽ Ἔβδίου β ψόσκ. 
(μαϊγβὶ8. οὐἨ (ΟΠ γοποϊοσνυ, νοὶ]. 11. ρρ. 1287, 1288.) Τῇ ἰοχὶ 15 Ἰηβοτίθα ἴῃ Ἴοπίϊπυοιιβ 
ῬΑΓΑΚΤΆΡἢ5, [Π6 γοβοβ θοϊηρ γον πὶ ἱπῖο {Π6 πιΑΓρΊ), δηα ἰδ σοὨἴδ1 5 βουογαὶ ΠΆΡΡΥῪ σοτ- 
Τϑοϊοη5 οὗ ἔπ χοοεϊνοα νουβίοη, τὸ σῇ ᾶτὸ ἔγοαιθηι}]νγ εἰοαὰ Ὀγ Μίγ. στην} ]θ ὅηδγρ δπά 
Π τ. Ηαϊες. ; 

14. ΒΕΝ50ν.-- Τα Ηοὶν ΒΙΌ]6, οοπίαϊπίηρ {πὸ ΟἹ δπὰ Νονν Τοβίδῃιθηίβ, 
Δοσογάϊηρ το [πΠ6 ῥγοβοηῦ δι πουβοα ἘΠ ΡΊ8ῃ Ὑ ὀυβίοη, ἢ Νοῦθβ, οὐ [108], 
ΧΡ Δ ηδΟΓΥ, δηα Ῥγδοῖοα] ; 41} [Π6 τηλγρΊη8)] τ δα] ρ8 οὗ [Π6 τηοϑὲ Ἀρρτονυϑα 
ΡΓΙηἰΘα ΘΟΡ168 οὗἩἨ [ἢ6 δοσίρίαγοθ, τὴ ΒΟἢ ΟἴΠΟΓΒ 88 ἌΡΡΘΑΙ ἴο 6 οοιπηΐο- 
πδηοοα Ὀγ {πΠ6 ΗΘΌΓΟ δηὰ αὐσθοῖκ ΟΥἹΡΊΠΔ]8 ; ἃ οορίοιιβ οΟἸ]οοἴΐοη οὗ τὸ- 
ἔθη 68 ἴο ΡΆΓΆ]16] ἰΟΧΊβ ; ΒΙΤΏΤΩΆΓΙ68 οὗ [Π6 σοπίθη 8 οὗ Θδ 6} θοοΟΪς ἀπα Παρίου, 
ἃηἃ {Π|6 ἀαία οὗ Ἔνϑγυ ἰγαῃβδούοη δπα ουθηΐ γτθοογ θα ἴῃ 186 δδογθα Οὔδο]ο8, 
ἈΡΥΎΘΘΔΟΌΪ ἴο {Π6 σδουϊατίοη οὗἨ [86 τιοϑδὲ οογγθοῦ σὨΤΟΠΟΙΟροθ. ΒΥ {Ππ6 
Ἐον. 2056ρ0ῃ} ΒΕΝΒΟΝ. ]1οπάοῃ, 1811--1818, ὅ νο]58. 4ῖζο. γασίουβ βιι086- 
αυθηΐ 6αἸ 1018, 4150 'π αυλγίο δπα 1πΠ)Ρ6Γ18] ὅνο. 

Αἢ οαυοτδαῖο δῃὰ υϑγῪ υδοῦπ! ΘΟ ΠΟ ΠΙΔΓΥ οὐ ἴΠ6 ϑαοτοα ϑογιρίυγοβ, τ τοἢ (Ἰπἀοροπάθηςν 
ΟΥ̓ 115 ῥγδοίίσαὶ ἐθπάθπου) ροββθββος ἴΠ6 τηογὶῖ οὗὨ σουηρτγοββίης ἰηΐο 8 σοπηρατγαίινον 518}]} 
οοπηρμα559 {Π6 5 ῃείδησο οὗ ν] δὶ ἴδ Ρῥἱοῖγ δηὰ Ἰθαγῃίηρ οὗἁἨ ἴογηηοσ 365 ἴἰᾶνθ δἀναπορὰ, ἴῃ 
οτάογ ἴο ἔδοι τδῖθ τῃ6 βειιαγ οὔ ἴπ6 Β10]6. 1{ς Ἰθατπρά δαίηοῦ τνᾶβ ραγιϊσυ]αγὶν ἀϊδιησυϊοποά 
ἔοτ δ οτιεἰςαὶ δὰ οχαςὶ δοηπαϊπίαποθ ἢ ἴῃς Οὐοοκ Τεβίδιηθηῖ. 

15. ΟἜΡΕΝ. --- ΤΙ6 Οοπιρ]οίο ΕἌΤΑΣΪγ ΒΙ1Ό0]6 ; οΥ ἃ δρι για] ΕἸΧΡοϑ θη οὗ 
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{π6 ΟΪά δπὰ Νὸν Τοβίαμηθηΐ ; τ Βογοΐη ΘΟ ἢ ΟΠΑΡΙΟΣ 18 δυμηπιθα ὉΡ ἴῃ 108 
οοηΐοχί, πα [Π6 βδογϑα ἰοχὶ ᾿ἰπβογίθα δ ἰασρο, ψ  Νοίθβ, Ββρι γιὰ], ργϑοῖῖςσαὶ, 
8Πα οχρ δπδίοσυ. ΒΥ [86 ἔδν. Μἴσ. ΟἙΟΡΕΝ. Ιμοπάοπῃ, 1770. 2 νοΐἶδ. [0]1ο. 

ΤΠδ σοτηρη ον οὗὨ 115 πα ΒΒ το ΠΥ οχθοι θὰ σοπηπιθπίδυυ 18 οὶ ἴο Ὀ6 οσοπίουπάρα ἢ 
Μτν. Αἰοχαπάον Οταάθπ, δαῖμον οὗ ἴπ6 το] -κηονη Οομποοτάδηςς ἴο 6 ΗοΙγ ϑογίρίυταοβ. 
[τ ἀρρβϑδᾶτβ ἴο αν βϑθῃ οὐ κίπδ!]ν ρυ Ἰβμθαὰ ἴῃ Ὠυτροτβ, τ] οἢ οἰτγουπιδίδποο τπᾶγ δοοουπὲ 
ἴον ἴπ6 ῥδιοὶῖν οὗ οορὶθ8 ποῦ ἴο Ὀ6 τηοϑῖ τ τὰ, 

16. ΟΡ}. ---- ἃ Οὐμ θη ΑΥΥ οὐ ἰῆὴ6 ΒοΟΙ8 οὗ ἴμ6 ΟἹ]ά δῃηᾷ Νοὸυν Τ68- 
ἰδιηθηΐβ, ἴῃ ἩὙΠΙΟ. ΔΓ6 ᾿ηβογίθα {ῃ6 Νοίαθβ δηά (ὐο]] θοῦ] οηΒ οὗ Φοδη Το, 
Ἐπᾳ., Πδη161 ὙΥ δἰοσϊαπα, ἢ). )., δπὰ {Π6 ΕἸρδ Ηοη. Εαναγὰ ΕἘδεὶ οἵ ΟἸαγθη- 
ἄοῃ, ἀπά οἵα θαυ 6α ΡΟΥΒΟΏΒ, Ἡ1ΓΠ ΡΓΔΟΙΟ4] ᾿ρτουθιηθηΐβ. ΒΥ Υ. ΠΟΡΡ, 
11,0. Τωπμάοι, 1770. 8. γοἱἹβ. [Ὁ]1ο. 

ΤῆΘ πδπιὸ οὗ Ζοἷνη Ἰῴοοΐκα, ἰῃ τπ6 {Π|6 Ρδζα οὗ {18 σΟΓΙΩΤΠΘΠΙΑΤΥ, 15 ἃ τι δηοτηοσ. ΤΠ6 
ξτοδῖον ματγὶ οὗ ἴπ6 ἤοῖθβ τσγογὸ ττιτθη Ὀγ {Π6 ἔτη δηὰ σοπίοιηρογασυ οὗ [οοΚο, [Π6 Εν. 
δηὰᾶ ττυὶγν ἰορασποὰ Ὦσγ. Ουαποσίῃ ; τμοβ6 στηδηιϊιβοτρῖς θοϊηρ δοϊ α Ὀγ 1,οτὰ Νίδγβμαμ ἴῃ 1762 
το Μετ. ἢ. Πδνῖδβ, ἃ Ὀοοκκβοῖ ον ἰη ῬΙσοσβαΪγ (το οοποϊυαάρα {πᾶὶ {ΠΟΥ ττοσὸ τη6 ΜΙ 58. οὗ 
1οςΚα), “1ὲ Ὀδοδῖῦα δὴ οὐαοὶ οὗὁἨ σοηβίἀογαίίοη τυ ἢἷπι, 85 ἃ ἰγδάθϑιηδῃ, μον ἴο οοπνοσὶ 
ἴΠ6πὶ ἴο {πὸ Ὀοϑὶ δἀναπίδρεο. ΠΟΥ οοπίιδιποα, δπιοης οἴποῦ ἱπΐηρσβ, βυπάτυ ποῖθβ οἡ ϑουῖρ- 
ἴυτο, ΑΡουΐ [Π6 5βατηο {ἰπ|6 ἃ ΠΟΥ οὗἁὨ τωδηυβογὶρὶ βοσὶ ρίυγαὶ Ὡοῖθβ, ὈῪ Ὦσ. ΥΥ δίουϊδηά, 
ξᾶτηα ἰπίο πο παπὰς οὗ μα θοοκβ}ι]οτθ. Ὅηο Ὀυπίποβ8 ἰμογοίοσε νγαβ, ὈΥ ἴΠ6 διά οἵ δυιιοὴ 
ςοἸοργαίθα Ὡδπλο5, ἃ5 Νῖσ. [οἶκε απὰ Ὦτ. ῬΥ αἰουϊδηά, ἴο ἰδυτισδῖὶο ἃ πον Β10]6 τ ἢ δηηοίδ- 
ἴἰοη8. Αἴ ἃ σοπϑβυϊξαίίοη ἰδ νγᾶβ διυρρεβιοα παῖ, (μου ἢ {{Π|656 ΠΘΠΊΟ5 ὙγΟΥΘ ὙΘΓΥῪ ἱπηρογίδηϊ, 
1 ψου]ὰ 'ΒῈ πϑοθσβδῦγ ἴο {πὸ σοτῃρ]οῖθ διιοοθββ οὗ ἴπ 6 ἀοβῖστι, ἰο Ἰοΐη τ ἢ ΤΠ ΘΤᾺ ΒΟΤΩΘ ΡΟΡΟ]ΑΓ 
᾿ϊνίης σπαγαοίοσ. Ὁτν. Ποδὰ νας ἴπθη ἴῃ ἴΠ6 ᾿εῖῃι οὗὨἨ 15 τορυϊδίίοη 88 ἃ ὑσθϑοδοσ, δηὰ 
ΔΟΟΟΓΩΙΠΩΙΥ Πα τγᾶ58 ἤχοά Ὡροῇ ἴο σΑΥΤῪ οὐ {6 τπππὐοτίακίησ. ΤῊ νγα8 ἴπὸ οτἱρίη οὐὗὁἨ Ὠγ. 
Ποάά᾽5 ΒΙ:0].." (Βιορτγαρηῖα Βγιϊβπηϊοα ΌῪ Κὶρρίς, δτίίοϊα (συάνοτιι, νοὶ. ἴν. ἢ. 5649.) 
Βεβἰ46β ἴθ τηδηυβοσιρί οο]]Θοιοη5 οὗ (συ ψογῖῃ δὰ δ διου πᾶ, τὼ ἐπ σοτηρ δέου οὗὨ 1}}}8 
νοῦ, Ὦγ. Ποάα δναὶ]οὰ πἰγβο ᾿ΙΌΘ 8 }}γ οὗ {πὸ ἰαθουτε οὗ (δἰ πιεῖ, (δῖ5, δῃὰ Ἡουθὶ χαηξ, 
85 Ὑ76}} 45 οὗ ἴῃ πιοβῖ Ἔπηϊποπΐ σοτητηθηίδίουβ οὐὗἨὁ ΟἿΓ ΟὟ σΟυΠΓΥ. Τθα Ρυχοθαβοσ ἐῃου]ὰ 
8606 ἰδὲ νοὶ. 1. σοηίδιπ5 α Ὠ᾿ςβογίδιίϊοη οἡ ἴπθ Ῥρηϊδίοιςϊ, δηα νοὶ. 1ἰϊ. δηοΐίποσ οἡ πο ἴη- 
βρίγαϊίΐου οὗ ἴπ6ὸ Νὸν Τοβίατηοπε; σι ϊοῖ αγὸ ποῖ ὈΠΙΓΟα ΘΠΕΥ απ ρ, Θροοΐα!ν [Π6 Βτϑί, 
ῬτοῦδΥ το ἴδ 6 ποτ Ὀοὶπρ οὐ ἸΏΔ}}γ ΡῈ }15164 ἴῃ πυτάθοσβ, [ἴῃ 180]-08, Ὁγ. Ποάὰ ξ 
Ομ ΠΙΑΤΥ τγ88 τορτιηϊο αἱ ᾿οπάοῃ Ὀγ ἴμ6 ἔν. Ὦτ. σοόκο, νἱῖ ἢ βονοταὶ γοιγοησταθηΐδ 
δηὰ 53οπι|Ὲ υπἱτηροτγίδηϊς δα αἰ τ 0 ἢ8, ἴῃ οὶχ μαπάβοτηθ αυδτῖο νοϊυτμθ8. 

17. ΟΟΑΡΒΥ. ---Απ 1Πυϑίγαϊοη οὗ {16 ΗΟΙΥ δογιρίυγοβ ὈνῪ Νοίεβ δηὰᾶ 
Ἐχρ]Ἰοδίοη8 οἡ ἴμ6 ΟἹ] δῃὰ Νὸνν Τδβίδμηθηίβ. ϑὅβογθοσηο, [1759--1764.] 
8. γοἱβ. ἴ0]1ο. 

Τὴ ρυθ]οδιίοπ οὗΓἹ {Π}}5 τοῦκ σοπιπχοηορα ἴῃ [μ6 γεᾶγ 1759, δηὰ ἴξ μας ὕδθοὴ ἔγοαυ θη! 
τορτίπῖοα. [τ νὰβ οἀϊίεὰ Ὁγ Μτ. σόάρβυ οὔ ϑῃογθοτηα; “1ξ σοῃίδιῃ8 ΤΩΔῺΥ ἡπαϊοϊου 
ποῖθ5:" δυῖ, “Ὑ811|6 11 δέεπις ἴο Ὀ6 ογμοάοχ, 18 νυ 6 ΘπεϊγοὶΥ οὐ {π6 ““γίαη ΠΥροί 6515." 
(Ών. 4. Οἴαγκο) Τῇ ἔδ]ϑε δπὰ οσσοπθουβ ἱπίογρτγοίδιίοηβ σοηϊδίποα ἰη (8 σσοτκ ποτα 
ἴογοῖ]γ ἀπὰ δ0]γ ὀχροβοὰ ὃγ ἴπ6 ἔν, ᾽ αἱϊον 5. ]]οη, ἱῃ ἢἰ5. “ Βδτγδυκβ ἀροὰ σογίδι ἢ ρ85- 
βᾶσ65 ἴῃ 8 ψΟΣΚ ΘΠ Ἰοὰ δη Π]ιιβίγαιίοη οὗἩ τη Ηοἷγ ϑοσιρίυτοβ." Ιοπάοῃ, 1765. 12 πιο. 

18. ΗΑΨΈΙΒ. --- ΤΠ Ενδηρο 1108] ΕἸΧΡΟΒΙΟΥ ; ΟΥ̓ ἃ ΟὐΟΙΏΙΙΘΠΊΑΓΥ͂ οη 186 
ΠΟΙ ΒΙ0]6, ν μοσοῖη {πΠ6 δδογοα Τοχῦ 18 ᾿πβο θα αἱ ἴάσρο, [6 5686 Ἔχρ]δὶ θά, 
πα ἀἔδγαηΐ ραββαροθ οἰ οἰ ἀαἰθα, Ὑγ1{ἢ Ρῥγϑοῖ6841 οὐβογνδίίοηβ, ἕο. Βγ Τ. 
ἩλΜ ΙΒ, 11,8. Μ.}. [Ιπάοῃ, 1765. 2 νοΪ8. ἴ011.5ὅ. ΟἼαβρον, 8 νο]8. 410. 
ΨΑΓΙΟΙΒ ΘΙ ΠΙΟΠΒ. 

19. ὕΠι8οΝν (ΒΙ5ΒΟρῚ. -- Τὸ Ηοὶν ΒΙ10]6 ; οοπίαϊπὶηρ [86 Βοοϊκδ οὗἩ [86 
ΟΙά «πᾶ Νονν Τ δβίδιπηθηῖϑ, οαγ ΠΥ ρυιθα ἔγοτα {86 ἢγϑί δἀϊίοη (σοιηραγοα 
νγ ἢ ΟἿΠΘΤΒ) οἱ [Π6 ῥσοβϑηΐ ὑσδηϑ δ οη ; 1 ποῖθβ ὈΥ ΤΠουλδ8  τ1,80Ν, Ὁ. Ὁ. 
ΒΙΒΒΟῸΡ οὗ ϑοάοσγ πὰ Μίδῃ, δπα νδυῖοιβ στο παοσίηρθ, οο]]θοῖοα ἔγοπι οΟἴΒΟΥ 
{ΓΔ 5] Δ ΟΠ8, ὈΥ [Π6 Εν. Οἰοπιοηι Οτυΐνο}}, οαϊΐογσ. Τωοπάοῃ, 1785. 8 νοἶβ. 
4ϊῖο. 

Τῆὶς οὐϊίοη σοηῖδίη8 8 τγδηβδιΐοη οὗὨ ἴπο ροσσυρδαὶ τὨϊτὰ ῬΟΟΚ οὗὨ Μδοςσαρθοβ, ἢ ἢ Πδὰ 
ποῖ Δρρθδγοᾶ ἴῃ δὴν ΕΠ 580 ΒΙ0]65 βίησα Βθοϊοβ οἀὐϊτίοη οὗ] 55]. ΤΠ ἴοχῖ δηᾶ τηδυρὶηδὶ 
Τοίδγθηςσθϑ αγὸ ῥτϊηϊοα ψ 1 οαιδὶ Ὀοδυῖν δπά σοτγοοῖποσβ. “Ἅ ΤΡο οὐἸοῦ ἢδ5 ΖΤΟΔΕΪΥ ἱπογοαβοα 
1πΠ6 ναϊις οὗ τ 18 οἀτιοη ὈΥ ᾿Ἰπδογιϊησ ἴῃ [Π6 τηδυρίη ἀϊβοότοπὲ γοπάοτίηρε οὗ {Π|| Βατὴ 6 ρᾳββᾶβο, 
ἴγοτῃ 4}} ἴῃς ἰγδηβϑίδίϊοηβ πὸ σου ]ὰ ργοσυγο. Ης α͵ξο ῃσγοῆχοά 4 ραγίϊουϊασ δοοουπὶ οὗ (Π6 
βονότα ΕἸ σ 5Π. γα πβἸατοπβ οὔ (ἢ. 10]0, ἀπὰ οὗἉ ἐποῖτ δαϊμοτθ. Τα ὈΙβῃορ᾿Β ποῖθβ ἀγθὸ οὔΪυ 
ἴο ὕῦὉε σοῃδιἀοτοα 85 συ] ᾽ς ΟἸΠογ ἴοσ {Ἐπ ὀχρ]απαιίοη οὐ ἔἶο ῥσγαςίῖς 8] ἱτηρτονυειηθηῖ οὗὨ 
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Ῥατιουϊαν ράδααρεβ. ΑΞ 1] υδιγαιϊοπβ οὗἁἉ [πε ἰοχί, {πεῖν σδῖυο 15 ἱποοηβι θα ]8. (Μομηὶν 
Βενίον, Ο. 8. νοὶ. ἰχχὶν. ρ. 297.) 

20. Ὑονο:.--- α Ῥγδοῖοαὶ δὰ Ἐχρίδπδίοσυ Οὐμητη θη οὐ [86 ΗοΪγ 
Β1Ρ]16, ἑακίπρ' Γπ6 ψ0]6 ἴῃ ὁπ6 ροϊπΐ οἵ νἱίδν, ἔτοιι {π6 Ογθδίίοη το {86 Επᾷ 
Οὗ 16 νοῦ]. ΒΥ 1. Υόοναε. [1 οπάοῃ, 1787. 4ϊο. 

“«ὙΠ6 ροϊπΐ οὗ νον ἴῃ ψ ]οἢ ἴη6 δοσιρίυγοβ 8σο ἤθσο οοηῃϑίἀοτρὰ, 15 τποῖσ σοίρσοηςς ἕο ἴΠ6 
γτεἀοτηρέίοη οὗἉ Τῃ6 νου] Ὀγ 9 6505 (ῃσῖβὲ ; σι ῃ]ςο ἢ στοδὶ ουθηὶ 15 ἰγαοοά του σῇ [Π6 Ὠϊδιοτίοαὶ 
απὰ ρτορμοίοαὶ τσιτἰηρς οὗ ἔπ ΟἹ Γαβίδιπθπε, δηὰ [86 παγγαῖϊνα δηὰ δρι βίο γν γοσογάβ οὗ 
ἔς Νεν, ἴο δον τπᾶὲ ἐπ6 ψ Ποῖος πα8 μα ἰεδάϊηρ οὐ᾽θεῖ δηὰ ἀθϑῖρη. ὙὍΤὨΪ σοσκ ἰ5 σαῖμοῦ 
ἱῃξθηαάρα ἃ5 ἃ ῥρσδοίϊσαὶ μεὶρ ἴο με τηραϊδιΐοῃβ οὐ ἴθ μίουβ (ΟἩ γι βεῖδη, (πᾶ π 858 ἃ οσὶ εἰς] 
ο]ιμοιάἀφιίοη οὗ δβοιθὰ τυπίηρσεο." (ΜορίθΥ Εδνῖον, Ο, 8. νοἱ]. ἰχχυ. Ρ. 178.) 

.21. ὅσοττ. - Τὴ Ηοὶγ ΒΙΡ]6, οοπίαἱηῖηρ [π6 ΟἹ απ Νανγ Τοβίδιηθηίβ ; 
ὙΠ ΟΥΊρΊ ΠΑ] ποΐθβ, ρσϑοίϊοαὶ ΟὈΒΟσυ δ Οη8, ἃπα σΟρΙΟΙΒ ΠλΔΓρΡῚΠ8] ΤΟ ΘΠ 68. 
ΒΥ ΤΠοιιδΒ ὥΟΟΤΊ, ΠΆΜῈΝ οὗ ᾿Αϑίοῃ δαπάΐίοστα. Τιοπάοῃ, 1822, 6 νο]β. 4ϊο. 
ΕἸ δηᾶ θοβί δα: θη, τὰ [86 δ ΠοΣ Β ἰαδύ σου  οη8. ΑἾβο ἴῃ 1880, ἴῃ 
ΤΠΓΘΘ ΥὙ0]58. ἱπηρο 8] ὅνο. 

Τα γβε εὐϊίοη οὗ 1815 ποσῖς (1πῈ σοπβίδπι δηὰ ἱῃογθαϑιηρ' 5816 οὗἁ τυ βῖοἢ ργονοβ ἔπε Πἰρῃ 
εβιτηδίϊοη 'π τὶ ἢ 1 15 ἀδθογυθάϊυ ποῖά), θοζυπ ἴῃ 1788, δὰ ρι] 5 οὰ ἴῃ πυτήθοσβ, οὐῃ- 
εἰδίοα οὗὨ νο ἐπουβδηά ςορί65 ; ἴπῸ βθοομῃὰ, ἴῃ 1805, οὗ ἔνο μουβαπά ; 186 ἐπίγά, ἴῃ 1810, οὗ 
ἴνο τπουβαηᾶ; {Π6 ἔουγίῃ, ἴῃ 1812, οὗἩἨὨ ἔγοα ἐπουβαηὰ ; δηὰ τμ6 ΗΝ, Ἰαϊοξί, δπὰ δοϑβέ 
οδἀϊεῖοπ, ςοταρ]είοα δηὰ μυθ] βμθὰ ἴῃ 1892, 18 βἰοσοοίγρεά. Βεβίἀεβ {μ6β6, εἷρῃξ οἱμοῦ 
οὐἀϊείοηβ, δοηπβἰβεϊηρ᾽ 8}} ἰορχεῖμον οὗ ὑνεηὶγ-ῆνο ἱπουξαπὰ ἔνο δυπάγοὰ δηὰ ἤΑ͂Υ οορίοβ, τοῦτα 
Ῥτὶπίεα ἴῃ ἴπ6 Ὀπίϊοα ϑιδβίεβ οἵ Απησγῖοα ἔτοπι 1808 ἴο 1819; σβογ ἴῃ6 1068] δῃὰ ἐθπηροότασυ 
Ῥτο)υάίοοβ, ἕγοτα σῇ] ἢ [6 ττὶῖοῦ σουἹὰ ποῖ οβοᾶρο ἱπ ἰδ οὐ σουηίγυ, πανΐηρ 1685 ἔοτορ, 
118 να] 8θθ18 ἴο πᾶνθ ὕθθὴ δὲ οὔςθ δοκπον)]Ἱοάροα. --- ΟΠ (6 Ἰδϑὶ οαἀϊείοη οὗ {15 Οοση- 
ΤῊΘΏΪΆΓΥ 118 Ιδατηθα δυῖθοῦ τᾶβ θησαροά δ ἴππ 6 τἰτηο οὗ 8 ἀθδίῃ, δπὰ θεβδίονσοὰ ἰῃ6 υἱτηοβὶ 
Ῥαΐπβ ὕροῃ 115 ταν ΒΟ, 80 85 [0 γεπάον ᾿ξ 85. δοουγαῖθ 88 ροββίῃΐἷθβ.0 Μογβθ ραγίἰουϊασὶυ, 1. 
Α8 βυπάτγγ 5π|8}} νυ δι! οἢ5 ἤν, ἀϊγίηρ [μὲ ἰαρδ6 οὗἨ ἔνο Ἴσθηΐυτίθβ, οσορὲ ἰῃϊο ΟἿΣ δοτητηοῃ 
ΒΙΌ] 65, οομϑι ἀθγαῦ ]α Ραὶη8 ἤν θθθη ἴδκοη, ὈΥ 16 ςοἰ]]αἰΐοη οὗὨἨ αἰ οτος δα ἴοπϑ, ἴο ὀχ δὶς 
Δ δοσυγαῖθ ΘΟΡΥ͂ οὗ [πε βδογοὰ ἰοχί δοοογαΐηρ ἴο ἴῃ6 δυϊποτιβοαὰ νογβίοη, ---- , Νοῖ ἢ] πᾶνε 
1Π6 τηῖτρΊη4] τοίοσοπμοθβ ἰπσουῆουϊ Ὀθοη σονϊβοα σι τἢ ἴῃ6 υἱτηοβὲ σατο, δυὰς 11 ψν}}} θα ἔδιιπά 
τὲ {6 δυΐθοῦ 885 ἰπβογίθα, ἴῃ ἐπ ποΐθ8, πὰ ὑγβϑοίιοαὶ οὐβογυδέϊοῃβ, ἔγοαιιθηὶ σοίδγοποος ἴο 
οἴπον ρδασίβ οὗ ἷβ (ότωσηθηΐίαγυ. Τὸ [}158 ἱπιρτονοηθηΐ ἢ6 διίίδομοὰ σοῃβίθγαῦ]ο ἱτπῃροτγίδησο : 
δὰ 115 νϑίυθ ψ1}}, ἢο ἀουδὲ, θὲ δ᾽ Ὀγ 1Ππο586 τοδάθυβ γγῇῆο τῇδ  Ῥαβῖον βιυ!ῆηοϊεπί ραϊηβ Ὡρο 
1ῃς 5υδήοοϊ ἴο δηΐοῦ ἰηἴο Ὦ18 ἀοδῖση. ὙΤῇο βιυάθηϊ τᾶν θ6 δανδηίαροοιιβὶν τοξοστοὰ ἴο {ΠπῸ 
ὈοΟΚ οὗ Ῥχγονετὴβ ἴοσ ἃ βρϑοίσηθη οὗ [15 δα αἀἰτίοη ἴὸ πὸ ψοτκ. --- 8. Βυΐ 1πΠ6 τηοβὲ ἱπηροτγίδηςξ 
ἱταργονοσηθῃξ τυ ῃο ἢ 11 Πᾶς σγοοοῖνοα, σοηβὶβίβ ἱπ [Π6 ΘΟΡΙΟΙΒ οΥΙ{168] ΓΟΙΊΔΥΪκ8 τυ οἷ πᾶνο ὕθθῃ 
᾿πιτοάιςοά, Μδην οὗὨ ἴποξθ οοσὺγ ἴῃ ἔπ ΟΪαὰ Ταοβιδπιθηΐ, ἰπ 411 ψν ἰςο ἢ [π6 οτἰρκίμδὶ πογάβ 
ἵπ Ηεῦτον οματδοΐοτβ, ροϊηΐοθα, παν θθθῃ βυθβειυϊεὰ ἴον τπὸ ΕΠ ρ 5} Ἰοϊίογβ, ΌῪ πῃ οι τΠον 
Βδὰ θδϑϑη Βεοίοστα Ὄχργοεβοα, ὙΠ Οσαυοσ ΔΩΥ ἰπΐπρς οὗὨἩ ἴΠ6 Κιπὰ οοσσυττοα. [Ι͂η τἴῃ6 Νοὸνν Τοβία- 
τηϑηξ ἔπ 686 Το δΥ 5 ἅτ ὨΠΠΔΘσΟῦ5. ΗΓ 850 Πονν δυ ΠΟΥ [165 ἀγὸ δἀἀυσοά ἰπ βυρροτί οὗἁ 
1Π6 οὐ εἰοδιηϑ τ] ἢ Ππαὰ Ὀθθὴ ρυδνι ουβὶῪ πιδάθ, ραγιϊσυ αγὶ ἔσομι ϑομ] υβηοσ, ἰο τθοβο 
ὙΔ]υΆ0 ]6 1,οχίσου οὗ {πὸ Οτοοκ Ταβίατηθης {πῸ δυῖποσ τγὰβ Ἰηἀουιοα ἴογ τυ ἢ δηβἰσίδῃσο. 
Το οὐἱεῖσαὶ γοιηθυκβ, ἰΐ 15 αἶβο ἴο Ὀ6 οὐβοσνθᾶ, δταὶ ἕο ὉΠ ΌΤΤῚΪΥ σατεὶοα ἴο 1Π6 δηὰ οὗ {86 
ποῖο, ἰπβίθδα οὔ θδῖηρ ᾿μίθγβρογβοα ἴῃ ἴῃ6 θοαγ οὗ 1{. ---4. Μγ. βδοοῖς δὰ βηϊδῃοα ἐπα δοΐυαὶ] 
τον βίο οὗ 1ῃϊς στοδῖ τσοῦκ ΠΟΑΥΙΥ ἴο ἴπΠ6 οπὰ οὗἉ ἴΠ6 ϑεοοπὰ Ερ151:16 ἰο Τιπηοίῃγ. ὙὩῇῆο ἰαβὶ 
Ῥδββᾶρα ἴο ψ θοῦ Π6 ριυιΐ 5 παπᾶ, νγγχὰ8 παῖ βεγι κίηρ ἀφοϊαγαιίοη οὗἩ δι. Ῥαὺ] (2 Τίτη. 1}. 
1, 2.) 80 δρρ]ο80]6 ἐο πὸ μγθβοῃὶ {ἰὴ65. ΑἸΓΠΟουρΡὮ βανογαὶ δ ἰθγαϊίουα (πα βοιηθ οὗ {πῃ ϑηὶ 
οΥὨ οοῃβιάθγαθ]α ἱπιρογίδησθ) ἔνα ὕεθη τηδάδ ἴῃ ἴῃς ΠΕ οαϊείοη, βυθβοχαθπὲ ἰο {Π6 νϑσβθ 
ἦυδὲ πατηρᾶ ; γοῖ {Π686 αν ποὶ θθϑὴ ἱηιγοάιισοα νι πουΐ δυϊποτῖῖγ, δ ἀγα ἴδκρϑη, δοοογά- 
ἴῃς ἴο ἔθ δυῖμοτς αἰτοσξϊοηβ, ἔγοπι ἃ σορυ οὗ ἴδ ἐουγίἢ οὐϊίοη, τ ϊσ Πα τοδά οὐοῦ βοοῃ 
δἴϊον 1ἰἴ5 ρυ ] ςαιίοη, τιακὶηρ βιιοἢ σοτγγθοι!οἢΒ ἃ5 οοσυττοά, Τῇὸ οὐ 108] τοπηαγκβ 8150, οοη- 
ἰαἰηρὰ ἱπ ἴΠπ6 ἔογυτηου δα ἴοη, πᾶνε Ὀδοη, ἴο ἴπ6 οἷοβθ, ΔΙΥΔηροα, 85 ὨΘΑΣΪΥ 845 ροββίῦϊο, 
δοσοτάϊηρ ἴο {πὸ ρ΄αη δἀορίοα ἴῃ ἴπ6 ῥτεοράϊηρ ρατγίβ οὗ {Π6 του. 

« ΤΠ σαρὶϊα] δα οοϊθπον οὗὨ {}} 15 νυ ]Ὲ πὰ ἱπηπίθηβα ὑπ άἀοτγία κί, ρογῃδρ5, Θομβδὲβ ἰπ 
ἔοἸ]οινίη, τόσο οἰοβοὶν ἰμδῃ ΔῊΥ οἴδποτ, ἴΠῸ ΜΓ δηα δἀθηυδία τηϑδηϊηρ οὗ ουθσΥ ρατὶ οἵ 
ϑοτρέυγο, σἱῖῃουϊ τορασγὰ ἴο ([Π6 Ὠϊσοίϊ65 οὗὅὨ πυτηδη βυβίθπηβ: ἰϊ 15, ἰῃ ΟΥ̓́ΟΓΥ Β6η86 Οὗ [Π6 6χ- 
Ῥζοββίοη, 8 βογ ρίυγαὶ σοπηηθπῖ. [Ὁ [89 ΠΚονῖ86 ἃ ἔα ΠΟΥ δπὰ ἃ βίτοηῃρ τοοοιητηθηάἀαδίϊοη ἴῃ 
1ξς οὐ ρί πα! γ. ἘΥΟΙΥ Ράᾶτγὶ οὗ 1ὲ ἰ5 (βοιρῆς οαὐἱ ὈΥ 186 διιίποῦ ἔοσ ᾿ἰπιβοὶξ, ποῖ θοττονοὰ 
ἔτοτα οἴποτβ. Τηο Ἰδίος οαἀϊεϊοηβ, ἰηάδοά, ἀγα θητγιο πο ψῖτἢ Ὀτιοῦ δηά νυδἰιδῦ]ς αιοίαίϊοηΒ 
ἔτοτῃ βανοσγαὶ τυ ζοῦβ οὗ ογραὶὶ -- θυ [Π6 βυὐθβίδησο οὗὨἩ ἴῃ ποτῖς 15 ϑηξισοὶν 15 οσῃ. [1 ἰς 
ποῖ 8 σοτηρί αἰίοι, ἰξ 15 δῃ οτἱρίπαὶ ρτοαποίζίου, ἴῃ νὶς ἢ γου Πᾶνα [Π|6 ἀθ] ]θοταῖο ἰυάρπιοης, 
ΟΥ̓ ἃ τηδβοι]ηα δπὰ ἱπάοροηάοηϊ ταϊηὰ οἡ 1} {πῸ ραγίβ οὔ Ηοἷν ϑοτίρειτο, Ἐνοσυ δι ἀθης 

᾿ Το ζσεγίλ οἀϊιίοη τᾶς τορεϊηϊοά δὲ ΟἸασρον ἴῃ 1842.--44 ἴῃ ἴπτοο αιαγίο νοϊυπιοβ, νυ ἱ}: 
δῇ ἱπιγοάυοίίοη δπὰ δἀάϊιϊοπαὶ ποῖθϑ Ὁ Υ ΠΠδτὰ ϑγιπιπρίοη, Ὁ. Ὁ. 
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ψ1}} υπἀογϑίαπα ὑπο νά]υο οὗἨ δι ἢ ἃ ποτὶ. ἘΕὙτίΠΟΣ, 1ἴ 15 (Π6 οοτητηθηὶ οὗ ΟΌΣ β9ο, ρσϑβθηῖ- 
πᾷ Ἰηδὴγ ΟΥ̓́Π6 ᾿α5ὲ Πρἢ 5 τυ σ ἢ ΠΙΒΊΟΥΥ σαβῖς ὁ ἴπο ἱπιίογρτοίδιίοη οὗἨ ργορῆθου, σίνίην 
βονοσαὶ οὗὨἨ ἴθ σγογαγκα ν᾽ ὨῚ ἢ βουλαὶ οΥιἰσῖδη) Πᾶ5 δοσα π]αῖοα ἔγοτα πὸ ἀἰἔογοηξ Ὀγαηςῆθ5 
ΟΥ̓ “Δοτοῦ ᾿ογαῖαγο, ουνϊδίηρ τμ6 ΘΠ ΟΥ̓ ΟὈ͵δοίιοΠ5. νι ἰςἢ τηοάδγη δπηοίδϊογβ πᾶνε δἀναπορὰ 
δραϊηβῖ βούηο οὗ πὸ αἰ βρη ηρ ἀοσίτιηθ5 οὗ {πὸ Οο5ρεὶ], δηὰ δὐαρίτηρ μα ᾿παιτγυςοπ5 ΟΥ̓ 
δοτιρίωυτα ἴο πὸ ρϑοι] τ οἰγοιπϑίδηοοϑ οὗὨ [π6 ΕἸ Π)65 ἴῃ γῃ]οἢ στὸ ᾿νο. [τᾶν Οὔβοσυθ, 4150, 
τὲ [86 ἔλυ} 15 οὗ τἸβοϊῃοὰ δηθὰ βέγ]θ, νν ἰς ἢ σοηϑι ἀθγαθν ἀοίταςσι ἴτοπη {Ππ6 τηογὶῖ οὗ βουὴ οὗ 
Βὲὶβ οἵὕδοτ τυ τἰηρε, Ἀγ 1685 Δρραγοπὶ ἤθτο, σθοσο ἢ6 Ππεὰ οηΪγ ἴο ἔοϊ ον {πὸ ογῆοσ οὗ ᾿πουρδς 
ἴῃ {6 Ξδογοὰ ὕοοκ ἰἰβ0 1; τ ἢ 1]5ῖ 8}} 1018 ροῦν οσβ δηα δἰἰδιητηθηῖβ ἤᾶνο {Ποῖν (1}1 σοορο. [1ὲ 
Ὑν85 ἴΠ6 ΥΟΓΥ ὉΠαοΥςαΚίηρ τῆ οἢ τοαχαϊγοα, 1655 (ἤδη δπν οἴπον, ἴ(Π6 αι) σαί οἢ5 τ ῃϊοΐ ἢς 
ἀἸὰ ποῖ ρμοβοββ, δῃηὰ ἀδπιϑπάρα, πλοσο πῃ ΔΎ Οἴποῖ, ἰΠ086 'ῃ Ποῖ Πο χροὶ ϊθ, [Ιὲ το- 
αυϊγοά ταδιαγοὰ Κηυονίρασο οὗὨ δοτιρίαγο, 5Κ}}} ἃ5. ἃ ἐθχίυδγΥ, βίου] ηρ Ποηοϑῖν, ἃ ἤἥτγτη ρσᾶβρ 
ΟΥ̓τστυτἢ, αὶ χηρα βιυιθτη ββίοη οὗ πηϊμα ἴο Ἔν σΎ μᾶτί οὗ {Π6 ᾿πϑρίγοα γοσογάβ, ἃ ΠΟΙῪ ἴθῖοροῦ 
οὔ Πεατῖ, υρδγα}} 6]. 4] ζοποὺ, δαὶ ροσβονοόζδηοο: δηὰᾶ {Π|656 ποτα ἴῃ 6 ὙΟΥῪ ΤΠ δγδβοίοσιβῖϊο5 
ΟΥ̓ τὸ δι. ὝΠΘη ἴο 1Π 656 μαγιλοι τα [Ὁ 15 δΔαἀρα ἐπδὲ [ν6 ᾿ϊνοὰ ἴο βυροτιηεοηά ἴουτν οαἰἰοη5, 
οαςῖ οητγί σοι τὶς} της ἢ πον ἀπά ἱπιροτγίϑηϊ τηαϊΐοσ, δπὰ δὰ Ῥδθοῃ θηραγσβάὰ ἀρονα ἴῆτθα 
γθδΓβ 'π ἃ ΠῈ ΟὨΘ, ἴῃ τ Βιοῖ, ἔοτ {πὸ ἢ εἰπηθ ἢ6 84 ὨΘΑΥΓΪΥ σοΟπΙρ]οἰοα ἃ τηοσὲ ἰδροτγίοις 
τον! βοὴ οὗ ἔπ ν᾿ ο]6 σου, 6 τηιὲ δὲ ᾿ἰοαβὶ δἰοιν ἴπ6 οχίθηϊ δηά ἱπιροτίδηςο οὗ ἴΠὸ δι που Ἐ 
δχογίίομβ. ΑσδοἊογαϊησίὶγ, [ἢ βιιοςο58 οὔ ἴπ τους [88 ὕδθῃ Ὑαρὶ αἷν δπὰ βἰθδα!]ν ᾿πογθαβίης 
ἔγοτῃ πὸ ἤγϑῖ, ποῖ οὐἱν ἱπ Οὐγ οὐνη σουηίΐτΥ, Ρυϊ τ Ποτονοῦ ἴΠ6 Εη 15}. Ἰδησυαχο ἰ5 Κπονη. 
τ ψ1}} βδοοη μὲ ἴῃ τῆ μαῃάβ οὔ τιοβῖ οαγοία! βευάδηϊβ8 οὗὨ ἴπ6 ΠοΙγ νοϊυτηθ, τυ βοίμοσ, ἴπ τῃ6 
βτϑὶ Ἰηβίδηςο, {πον ἀστθὸ νυν τἢ ἔα δ Ποτ᾽8 ΟΠ οΥ βοπεϊπηοπίβ οΥ ποῖ. Νον ἰ8 6 τἴππὸ ἀϊπξίδηϊ, 
ψ]οη, [ΠῸ ρδϑοιηρ σοηϊτονογζβίος οὔ 1Π6 ἀδγ πανὶπς ὕδοη ἑοτροίίθη, 1}}18 ρσοάϊίοιι5 ψτοτῖς ψ1}} 
ΖοΌΟΓΑΙΥ ὕο οοηΐοσεοά, ἴῃ 1Π6 Ῥτγοίεβίδης ΟΠυτοΠ 65, ἴο θῸ οπα οὗὁὨ {Ππ τηοβὲ βοιπά δηὰ ἰη- 
βίγυςίνο σοιητηθηζατῖοϑ ργοαυςοα 1Π ΟἿΥ ΟἾΤΠ ΟΥ ΔῺΥ ΟἾΠΟΥ ρ0."---(ΤῊε ΒΊβΠοΡ οὗ Οδ]ουςζία 8 
Θοτ ΠΊΟΏ5, οσσαϑίοηοα Ὀγ 1πΠ6 ἀοαίῃ οὔ (ὁ ον. Ὑποτὴδβ ϑοοιῖ, ρΡΡ. 835---95, 98. 84 εαἀϊοη.) 
Τὸ {86 ργεσοάϊηρ ἡπιδὲ σῃαγασῖογ οὗ 1}}18 δ δῦογαϊβ σοπητηθηΐδγυ, [Π6 ψυτίογ οὗἩἨ 1Π686 ῥδγθ8 
(τ ῆο ἀοοβ ποὶ νἱϑινν 8}} ἰορὶςβ ῥσδοίβοὶυ ἴἢ (πὸ βαάῖηθ ροϊηϊ οὗὨ νἱϑῖν τὴ} 118 ἰδί6 Ἰεαγηρά 
ΔΌΪΏΟΣ) ἀδοιης ᾿ξ δὴ δοῖ οὔ ὕαγθ [5ῖϊσα ἴο 5ἰδίθ, παῖ πὸ Ὧδ8 Πονοσ σοῃϑυ]οα 1ὲ ᾿π ναὶ οἢ 
ἀπ: ῆσι]ε ραιβαρος οὗὨ τῆ δοτρίανοβ, Ὁ Ὦ1]6 οσουριοά ἴῃ σοπβιἀοτηρ ἴἢ6 ναγίουιβ οὈ)θο ! οἢ 5 
οὗ πιοάοτηῃ ᾿ηδάοϊς, Πὸ ἴοτ [115 ονντὶ 5διἰϑδοίοη ἐλοισὴέ ομέ ΘΝΟΥΥ δηβινοῦ (ἰ Π6 τᾶν ὕθ6 αἰϊονοά 
τ6 ΘΧρ το β10}}} ἴον Βἰπιβοὶ : γοίδυτι ρ ΟὨΪΥ ἴο σΟΙπ ἢ 8165 ἰῃ Π ΘΒ. Οη5 οΟὗὁὨ τόσο ἔπαμ ογάϊ- 
πατὺ ἀπῆσυ!γ. Απα ἴῃ δνουΥ ἰπϑίδηςο ---- Θβρθοΐδ" γ οὐ ἰῃς Ῥοηϊαίθυσῃ ---- 6 ἔοιιηά, ἴῃ ΜΓ, 
δοοί 5 σοπηηθηίασν, Ὀσοῦῖ υὰϊ 50}14 τοἤιϊαςοι5 οὐ ΔἸ οσοαὰ σοπιγβαϊοίοηβ, ψῃ ϊςἢ Πα οου]ὰ 
ἢπα ἴῃ πὸ οἴποῦ βἰιηῖ αν οσκ οχίδπε ἴῃ τὸ ΕΠ] 15} ἰδηρυᾶρο. Τηθ οὐϊίοη ἴῃ ἰτηρογὶαὶ 
ϑνο. ν᾽. 858 5 ρογ πίοπάρα Ὀγ {ἰὸ ἴον. Νίρεβγβ, “οβίδῃ Ῥγδῖῖ (ὅδη. δηὰ 7.0.}, ὕροη {πὸ (ο]]ον- 
ἱπῷ ρίδῃ : ---- Τῆς Ῥγαςσιῖσαὶ Οὐξογνδίϊοηβ, 85 ἰουπα ἴῃ {πὸ 5Ξἰογοοϊγροα Ουδτῖο ΕΝ ἸΟΠ 5, το 
ἀϊνϊάοα δοοοτάϊηρ ἰο ἴπ6 ροτγίοηβ οὗὨ (6 Τοχὶ τὸ σῇ ϊοῖ τον ὈοΙοηρ ; δὰ γα ρῥυϊμΐθα, ποῖ, 
ἃ5 ἰη ἴποϑα οὐ οης, δὲ πα ἔροἱ οὗ (6 ρῬαρο, θαϊ ᾿πητηοαϊαίογ αἴθ ἴπ6 ρΡογίϊουβ οὔ ἴμ6 ἴοχὶ 
ἰο ΨὮΪοΟΙ. ἘΠΟΥ βαυθγα! ν Ὀοϊοησ. ἩΗρδα [1π|ὲ5 ΟΥ̓ (Οπίθηβ αγο ρτοῆχοα ἴο 16 τγοβρϑοιῖνο 
οσοἰυπη5. Ὑπὸ Μαγρίπαὶ Πείεγοηοοβ δηὰ επάοσιηρΞ ἀτὸ οπι θα ; πυοἢ Ἔχοορίοα 85 δρρϑᾶγ 
ἴο "6 οΥ̓ σοι ἀργά ]α Ἰτπηροτγίδησο, απὰ ἐπθβα τὸ ᾿πογσγονθη ἢ (Π6 Νοῖς8; νδῦουβ ρ65- 
88.505 ἸΏΟΓΤΘ 5.ὙἸ Εν ΡὨΠΟΪΟρὶςα)], ἀπά ἱηνοϊνίης Ηδεῦτονν οὐ ασὐοοκ οὐοϊκη, ἃτὸ ΠΚουσὶβα 
οπιὶίοὰ. ϑοπια γϑιηαγκα 'ἰπ ἴπ6 Νοῖθϑ5, οὗ ἃ Ἰῆοσο ρμγδοῖϊοαὶ παΐυγο, πανο θθθη γοπιονοᾶ, δηὰ 
᾿πἰτοαμςορά, πῃ (ΠΟΙ͂Γ ῬΥΟΡΟΥ ρῥΐδοοβ, ἱπῖο [6 Ῥγδοῖίσαὶ Οὐβογνδιίοηβ. ὍΠὸ Πρ ὀβεϊπηβίῖοη 
ἴῃ τ] ς ἢ 1Π15 ΘΟ ἴατΥ 15 Ὠ6]4 ἴῃ Ετδποο, οδυβοά ἰἰ το θα ἐγαπβίδιοα ἱπῖο Εγθμοῦ. ΤΏτγοο 
Ῥοτγίϊουβ ἰ'ᾶνθ δρρϑαγθά, σοπῃργιδίηρ [6 Οοβροῖ οὗ 81. Μαιίμον, [Π6 Αςίξβ οὗ ἴπὸ Αροβιε!οβ, 
δηὰ 1πὸ ΕΡΊ5116 οὗ δι, Ῥδὶὶὶ ἴο {Π 6 Ποπηδῃ5. 

22, ΜΈΆΑΥ. --- Α τον]βϑά ΓΥδηβ δ οη ἀπ Τηἰογργοίδιοη οὐ [Π6 διεογρᾷ 
ϑοιὶρίαγοβ, αὔζοσ [μ6 Ἐπ ϑίογῃ τηδηηθι,, ἔγτοτὰ σοημοαγγοηΐ Δα ΠΟΥ (168 ΟΥ̓ ΟΥ (168, 
1 ΟΥ̓ ΡΓοίο 8, 84 ΘΟΙΩΠηΘ αΟΥΆ, ΘΟΡΙ68, πα νΟΥΓΒΙΟΠΒ; Βῃηθνηρ {Πα {Π6 
ἱπϑρῖτοά ψυϊπησβ σοηΐδίη {Π6 5668 οἵ [Π6 ναι Ὁ]6 βοίθηοθθ, Ὀοΐηρ {Π6 
ΒΟΌΓΟΘ ὑγῇθη6α {Π6 δηθοηΐ Ρ ἢ ἢ] ΟΒΟΡΠΘΓΒ ἀοσῖνοα {Π ΘΠ, 4180 {Π|6 τηοϑὲ δηιθηΐ 
ΠΙβίογ 68 ἀπά ρστοαΐοβὶ δη Πα 1165, Πα ἃγο {Π6 πηοϑὺ δηίογίδι ΠΊηο ἃ58. Ὑ06}] ἃ 8 
᾿πβίγαοίίησ ἴο Ὀοῖῃ {πΠῸ ουγίουβ ἀπα βογίουβ. [ΒΥ 2. Μ΄ ΒαΑυ.}] 1 πάρῃ, 
1799. ϑνο. ϑοοοπα Ἰυάτίοπ, (Ἰαβσον, 1815. 40. ; 8180 ἴῃ 8 γοἱβ. ϑ8νο. 

9 ἀνα ἰγδηβοτιρεά ἴπὰ Ἰοηρ {116 οὗ 1Π15 τοῦτ, ἰὴ νυ ἰςἢ πο δαῖποῦ πὰς σοτγίδίη)ν 5ιις- 
σοοάοά ἴῃ ἰηϊτοάιοὶῃηρ᾽ ΥΘΓΥ ΤΏΔΠΥ ΔΡΡρτονθα γοηδογηρε; θὰ ἴῃ ψὨΙΘῚ ἢ6 [15 450 Ἰηδγγρὰ 
δχοροάϊηρὶν παΐ νοηογαῦ]ο 5 ρ] οἰ γ ἀπά αἰ σηλν ψ ΠΟ Ὦ ἀγο 50 ΘΔ] 6 Ή]ν σοπβρίσμοιιβ ἴῃ τΠ6 
δ 1Ποτὶςοα νογϑίοη. Η18 ἐχρ απδίῖοιϑ οὗ ἀἰβοτοης ράββαρσοβ ἀγὸ ἱποϊ πάρα ἴῃ 5Ποτὶ ρῬΑΓΑΡΉΓΔβο5, 
σοταρτομοη θὰ θοΐνθοη ραγοηῖῃθβθοβ. Νὼὸ βοῦν βιιιἀθηΐ οἵ ογ εἶσ, Πονγουθῦ, σαπ Ἄρρτονο οὗ 
το Ἰπδῆηοτ πη ΨΠΙσῆ ἴπ6 δαῖμογ Πᾶς αἰζοιηρίοα ἴο οἰυεϊάαῖο “" ΒοϊΪοιπμοπ 5 ΑἸ]οροτὶσ δοηρ " 
(α5 Βα ζοότγτὴς 1), “ὁπ ἴδμα πυζαα] ἴονο οὐ (Ἰιτῖβὲ ἀπὰ ἢ15 ομτοῖ,, υυτ το ἐισεπέν ψεαγε αἰοΣ 
πἰ5 Ερνριϊδη ἡυρεῖα]5." Ας τΠῖ5 ψογκ 15 νογὺ ΕΠ Κηονη, τγὸ {Γαηβοσῖθα ἴπ6 ἤτϑὲ βουθῃ 
νύγεος οὔ ἴῃς ἔν οῖ ἢν οἰαρῖον οὔ Εἰ σα] βία βἔος, σοπταϊηϊηρ Βοϊοπηομ Β δαἀπηγαῦϊα ρογίγαϊζυτσο οὗἅἁ 
οἰ εἱ ἀσο, Ὀ. τᾶν οἵ βροσίγηθῃ : -- 



δοοῖ. 1Π|. ὃ 8.7] ΔΒγιξ δ᾽, (οηπιπιοηίαίοτβ οἢ ἔλθ τὐλοῖο Βεδῖο. 80] 

“1. ΒιθτθοΥ [ΠΥ Οτοαῖοσ ἱῃ τῃ6 ἀδγβ οὗἉ γουίζῃ, Ὀοίοτο {πὸ ἀδγε οὗ δ ισιίοη οοτηο, δὰ 
[6 γοδτβ οὗ οἰα αρὲ ἈΡΡτοδοῖ, σγποη Ποὺ 5Πα]}} βαυν, 1 να ὯὩ0 ρίθδβυσγα ἰῃ ἤθη. 2. Βοίοτε 
186 σὰ, δηὰ (ἢ6 ἰρ]νῖ, ἀπ (Π6 τηοοῃ, δπά ἔνα 5ἴαγβ, Ὀθοοπης ἄδτκ ἐο ἐλεε, ἀπ ἃ (6 οἱου 5 
τοίη δον ταῖη, ογ ον Ὲ ἐγομδίε οοπιε ρὸν αποίλεγ. 8. Δ ΏΟΩ ({Π6 ἀσπι8) (Π6 Κϑθροῖβ οὗ ἴΠ6 
(Θούροσθδὶ) πουϑ8 5ἢ)4}} βῆδΚο, δὰ {Πε βίσοῃρ ομϑϑ (πὸ ᾿Σπη05}) θὰ ἔδεῦ]ο, δμὰ ({π6 τοοί ἢ} (Π6 
στίηάογβ 5ἢ}8}} οϑᾶβθ, 85 Ὀθοὶπρ ἔδνν (ἀπά υπᾶϊ ἔοσ τ.56}; δηὰ πον [δὲ Ἰοοῖκ οι δὲ {ῃ6 ψὶπάοιν8 
(τὸ ορίϊς ποσνοβ οὗ {Π6 6γ 65} θθοοῖη ἀἴτ; 4. Απὰ π6 ἀοοῖβ ὕ6 βῃνπιε ἴῃ {Π6 βίγοοῖβ ({Π6 1105 
4}} ἴῃ, 186 ἰδοίῃ Ὀοΐῃρ σοθ), δῃὰ {[ὰ βουπάϊηρ οὗ 16 στ ηάϊηρ (ἴῃ οατηρ) Ὀ6 ον ; διὰ 
ΠΟΥ 5}}8}} σῖὶβα ὉΡ δὲ {πΠ6 βουπὰ οὗὨ (6 υἱχαὰ (516ορ Ὀοϊηρ ἀϊπηϊβηθά, ἀπά θα β}]ν ὈσΟ ΚΟ); 
διὰ 4}} (Πη6 ἀδυρμίοτβ οὗ τηιβῖο (1π6 δοσθηῖβ οὗ [Π6 νοΐϊοθ, δῃὰ δουΐθηθββ οὗ ἐπε δαγ) [81]. 
δ. ΤΏΟΥ 5}4]} αἷδο "8 αἴταϊ α οἵ (δϑοθπάϊηρ.) {Π6 ΗΪ]δοα τυ ἢ] ς ἢ 15 ΒΊΡἢ (Ὀοῖης τὰκ δηὰ Ῥσθδίῃ- 
1685}; δηὰ ἔδαγβ (οἵ βίῃ] 1) 584}} 6 ἴπ ἴΠ6 ννᾶγ ; ὅπὰ (ρταν δαὶγϑ {16} 1116 δἰγηοπὰ ἱσεθξ 
]εανθβ 5.84}} Πουγίϑῃ ; δπὰ (Π6 ργαββῆορρον 5}4}}] ὑυὲ ἃ θυτάθῃ {531|4]}} τηδίῖοσς θεῖηρ γουθ]ο- 
ΒΟΙΏΘ, 85 θεϊηρ σγοοκρα δηὰ {τοιὉ]}; διὰ 1π6 ἀσβῖγθ οὐἵἁἩ δι))ογτωθηΐ 341] [81}; (ὋΣ τῆδῃ σοοῖ] 
ἴο Ὠϊς ἰοῃρ Ποιηθ, δη ἴπ6 τλουγποῦβ σὺ δῦουϊ πα βίτθοῖβι 6. Βοίογε ἴπ6 βιΐνοσ οοστὰ ({Π|Ὸ 
ΤΩΔΥΤΟΥ οἵ ἴΠ6 θδοῖς θοηΘ, ψὶ ἢ 115 τοοῖ δηα ὈΓΘΔΏΟἾ 68} ὕ6 οσοηίταςοίοά ; οἵ {Π|| σοϊάξῃ νἱ8] (π6 
Ὀτδὶη 5 Τηθτ  ὕτᾶη 65) ὑδ σταοϊκοα, οὐ ἴπῸ μι ο οΓ 6 Ὀτοΐθη δἵ πὸ ἔουπίδιη (1Π6 σανἢἴο5 ἀπά 
φοηγόουοῦβ οὔ {πὸ Ὀἱοοά ἔγομι ἴῃ Ποατῖ), οσ ἴ{π6 τῦῆθο] 6 Ὀτγόίκϑῃ δὲ ἴΠ6 εἰβίοσῃ ({Π6 τοί! πο Β 
οὗ ἴὲ ἔτοιῃ ἴπ8 ᾿ησϑ, Ἰνοσ, ἤθδά, πα άβ, απὰ ἴδει); (6 ἀοι]θ, γοα, χαδάτγαρ]α, εἰγουϊδίϊοι 
(ζΑ14] δῃά συ 8), υεϊηρ γερϑδίθά, θ6 ἱπίοσγυρίθα δηὰ σοδβθ.0 7. ΤΏθη 5841} {πὸ ἀυδῖ σοίυσηῃ 
ἴο 1826 φαγί 45 11 τνϑϑ; δηἀ {πΠ6 δρίγιϊ 5Π4}} τοῖυσῃ ἴο Οοὰ ψο σαν 1{.᾿" 

28. ΒΌΜΚΚΕΥ. ---- Νοίθδβ. ου {86 ΒΙ10]6, Ὀγ [πε Ἰαΐα ξεν. ΟΠ 87]658 ΒΌΤΚΙΕΥ, 
ΡΟ ]5Πμ6α ἔτομι ἴπ6 δι ΠΥ 5 ταδηβοσιρί Ὀγ Φοβδια Τούυμμιν, ἢ... Τοπάοη, 
1802. 8 νοΪβ. 8νο. 

“ΤΠοθ6 ποΐε8 ἅτ ποί 50 τη σῇ οὗ ἃ ρῥ}}]ο] ορὶοα] 85 οὐ[ἁὈ δῃ οχρ  αῃμδίουυ ἡδέισο, ὍΠΟΥ γα 
Β|1οὰ ἢ τυῆδὲ Πα διιΐθοῦ σομϑιάθγϑ ραγα} 6] ραβθάροθ 'η ἴμ6 Οὐσοοκ δηαά Βογηδη οἰαϑϑῖος, ἴῃ 
ψῃ]ς ἢ [6 5Δ 16 τηογαὶ μγοοορίβ δηα βοπιϊτηθηῖθ οσοῦγ. ϑοτηρίί πη65 [6 σοϊποϊάρησο ἀρρθᾶατς 
ἰο Ὀ6 5ἰτκίηρ ; αἱ οἵϊιοὺ {ἰπιθ5, [Π6 σοτγοθρομάθῃοθ 18 ΔΓ ἔγοπιὶ τηαγκοὰ. ΤὙθογο 15 ἃ στϑαῖ 
τῖ858 οὗ αυοϊαίίοη, ν᾽ ἢ} 6 }} τνοῦ ἃ κθοῖ ἴὸ ΔΠΒ ΟΣ ΠῸ ν] 0] 6 ῬΌΓροΟΒο, Ἠ 016 55 ἴο ρτοάπορ (ἢ 6 
θε τοῦ, τΠδὲ ἃ ὕοοκ ποαγὶν 45 ζοοὰ α5 ἴπ6 ΒΙΌ]6 πλσῃξ Ὅς σοτηρὶ!]θα ἔγοτη ἴῃ 6 τοῦτ ηρε οὗ 186 
Ροοῖς δὰ ρὨ]οβορῆοιβ οὗ ὅτοοςε δηὰ Ἰϊουγ)α.᾿" (τιηο ΒΙΡΠΙοΐμοοα ΒΙΌ]1ςα, Ρ. 64.) 

24. ῬΕΓΕΒΥΜΕΥ ( γ.) ---- Νοΐδβ οἡ 41} (ῃ6 ΒΟΟΚΒ οὗ ΘοΥΙΡίΌΓΟ, ἕον [Π6 86 
οὗ {πη6 Ῥαϊ]ρὶῦ δπὰ οἵ Ῥυϊναίθ Εδιη11168, ὈῪ ΦΌΒορἢ ῬΕΙΕΒΊΤΙΕΥ, Π.1,Ὁ. ἘΝ .8. 
Νουα ον πᾶ, (Ν. 411.) 1808. 4 νοΐβ. ὅνο. 

ἼΠοβα ποῖοβ ᾶγὸ Ὑ6}} νοσίῃυ οὗ Ὀδϊησ σοηβυϊοά Ὀγ ἴη6 δάἀναηςοα ὈΥΌ]1ς. 4] βιυἀοηξ; [ῸΓ 
τπουσὶ (Π6 δυῖποσ “ς Κϑορβ ἢἷἰ5. ον ογεοὰ " [τποάοτῃ βοοϊπίδη δηλ} σοητίη 4} }Υ ἴῃ νίονν, 
ΘΒρΘο ΠΥ γῇ θη σοηδιἀογίηρ [8056 ἰοχἕβ ψ ὮΪΟἢ ΟἴἾΟΥ τοὶ σοι. ρθορὶθ βἀάυσα ἴῃ ἔλνοιγ οὗ 
τΠοῖτϑ, γοῖ Π15 ὑσσογκ σοῃξα! 5 ΤῊΔῺΥ ᾿πν] Δ Ὁ] 6. ποῖοβ δ! ορβογνδίϊοηβ, ραγίσι αὐὶγ οα [Π6 
ῬΒΙ]ΟΒοΡγ, παῖυγαὶ Ὠἰδίοσυ, σοορταρῃγ, παππᾶ σῃγοποίορΥυ οὗ [η6 ϑογιρίιγοβ : δηὰ ἴο {πό56 5ι1Ὁ- 
εςῖβ ἔδετν πῆθη ἴῃ Εθτορο ψοτα Ὀδεῖζοῦ αὐ] 186 ἀ ἴο ἀοὁ }ιικ5ῖῖςο. ()γ. Α. ΟἸαγκο, (οπιτηθη ι Υ 
οὐ {πὸ ΒΊΌ]6, νοὶ. ἱ. Ρ. χὶ.) 

2ὅ. ΤΈΙΜΜΕΝ (Μ8.) --- Α Ηρ ἰο {μ6 Τὐη]οαγπθα ἴῃ (86 δέυθάγ οὗ πὸ 
ΗοΙΥ δογιρίαγαϑ ; Ὀθηρ᾽ 8η δἰζθιηρῦ ἴο Θχρ δίῃ {π6 ΒΊ1Ρ0]6 1π ἃ ἔΆΠ]ΠΔΙ ὙΥΔΥ, 
ϑαδρίοα ἴο σΟΙΏΤΩΟΙ ἈΡΡΥΘΒΘΠΒΊΟΠ8, ἃπα ΔΟρΟΓαΪηρ ἴο {Π6 ΟΡΙΠπίοῃβ οὗ δὉ- 
Ρτογϑὰ Οοιημμπμοπίδίοσβ. ΒΥ Μῖγβ. ΤΕΙΜΜΕΕ. [Ιοπάοῃ, 1805. ϑνο. ΑΪδξο 1ῃ 
2 γοΪβ. 121ηο. 

Τῆς Ῥαπανοϊομξ δυΐοτοβ8 οὗὨ {15 τοῦ ν 88 ψγ6}1} Καονη ὈΥ ΠΟΥ τἰηνθαγιθα ἀϑπ 1 Υ ἴῃ 
Ῥτοτηοίίῃς ὑπο τνο] ίαγα οὗ ἴῃ σι βϑὶηρ ρεπογαίίοη Νονεῖεν οὗ ἱπίοτιηδίοη 586 ἀϊὰ ποῖ ργοιοηὰ 
ἴο οὔσυ; θυ ψίιπουΐ ἀρρτγονίηρ ΟΥ̓ εσετν ΒΘ η πο πὶ ἀϑοογίθα ἴῃ ποτ ψ τ, 11 15 θὰϊ {πὲ ἴο 
860, ἴΠδΐ 1ἴ 15 4 τηοφῖ υβο[.} ΠοΙρ τὸ {π6 π]θαγηθά, δηὰ {πὲ τ1Π6 οὔ͵οοῖ δηπουποοά ἴῃ ΠΟΥ 
Ρτοίδοθ 45 θθθῃ ἔ}]Κ δοσουλρ  ]8Π6ἃ ; νἱΖ. --- ΤῸ τοπάθγ “ ἰΠ6 δῖαν οὐ (6 Β10]6 ὁᾶϑν δπὰᾶ 
ὑῬτοβίαῦ]ο ἰο ἔῃοξα ψῆο παν θὰῖ Π1π||6 Ἰἰοίδατα, οὐ ΨΏΟ τΔῪ ποῖ 6 40]6 ἴο υππἀογβίαπα οχ- 
Ῥοβιτοῃ5 οὐἔὨἁ ϑοεγρέυτο, ἴῃ νι ϊσ ἢ τηοτὸ ἰοατηϊησ ἰ5 ἀἰβρίαγοα. ΤὉὍῆα οηάθανοιιτ οὗ εἶνο οοιη- 
ῬΠῸΣ μδ8 θθθη ἴο ὀχρίδίῃ ψῇηδὲ 15 αἰ σα}, 459 ΓᾺΓ 85 15 ΠΟΟΌΒΒΑΣΥ ἴον (τ β[δη5 ἢ σοΏογαὶ ἴο 
υπαριδίδηα ἰἴ ; δηὰ ἴο ἀἴτοσὶ ἴπ6 διίθηίίοη οὗὨ εἰὸ ΒΙΡ]α δευάφηϊ τὸ συ ο ἢ ραββαροβ απα ἰεχὲβ 
85 τοηυἶτο ραγίϊου]αγ σοηδ ογαϊίοπ, ἴῃ οσάογ ἰο ργοάμπςο 8 σαιϊομδὶ Ἀ1{Π, δηὰ ἃ σις ργδοιῖςο, 
ἔουυαοα ᾿τητηφαΐαίοὶν ρου {π6 ψοτὰ οὗ σοά," 

26. ΒΟΘΆΡΕΞΕ. --- ΓΒΕ δογρίυγα ΕἸΧΡΟΒΙΟΓ ; 8 ποὺ ΟὐΟΙΠπΘηΐΑΓΥ, ΟΥ̓ 108] 
η Ῥεβϑοίῖσαὶ, οα 86 ΗΟ ΒΙ10]16.ἁ. Βγ {πε Εδν. ϑδιλθὶ ΒΌΚΌΕΙ, Α.Μ. 
Ιοπάομ, 1809. 2 νοΪβ. ἴῃ 4 ρμαγίβ, 4{ο. 

Οπο ρῥτοπιϊπθης οὐ͵οοις. οὗὨ (Π]5 ψοτκ, νΠῖσἢ 15 θοιἢ τεσ] απὰ ρὈγδοῖῖςαὶ), ἴ5, ἴο 1Ππισέγαῖα 
πε ϑογιρίαγοϑθ ὈΣ {Π6 αϑϑἰβίδηςο οὗἩ Εὐαβίογη ουδίοπιβ 11τὸ δυῖΠΟΥ 15 δἀναμίασοοι!ν Κπονα 



802 ϑαογοά ἤλι[οίοσψ. ΓΡασὶ Π, ΟΠ. Υ. 

ΒΥ δὶ5 Οτὶεηέαϊ Οἰμδέοπιδ δῃὰ Ογίεπέαϊ 7, ἐἰεταΐμγε, τ Ὠϊο ἢ ΡῸ] σαί οηδ ἀγα ποιἐοοά ἴῃ [Π6 5ὺ}Ὁ- 
βοαιθηΐ ρᾶσγὶ οὗ [μϊ5 νο]υσηθ. 

27. ΒΆΨΜΟΕΤΤΈ. --- ΤῊΣ Πδνοίίομδὶ ΕἌΠ.1]ν ΒΙ1Ό]6 ; οοπίδιπίηρ {μ6 ΟἹ] δπὰ 
Νον Τοβίδμθηῖβ, τ ἢ σΟρίουΒ ποίθβ ἃπα 1]]:8 γα 008, ρΑΥΓῪ οΥἹρίη)], δπα 
ΡῬΑΓΌΥ Ββε]θοίθα ἔγοπι {Π6 πηοϑὺ Ἀρρτονϑὰ (ὐοπημηοπίδίοσθ, θοῦ δηὐθηΐ δπᾶ 
τηοάθση. ὙΠ ἃ ἀθνοίϊομαὶ ΘΧθγοῖβ6 ΟΥ̓ ΔΒΡΙ ΓΑΙΪΟΩ αὖ (Π6 οΪ08β6 οὗ δυθσῪ 
οἰδρίοσ, ὈΥ͂ ΨΥ οἵ ᾿πρτονοιηθηί. ΒῪ Φόομη ΕΑΎΟΕΤΊ, ἢ... ]Ἰοπμάοῃ, 
181]. 2 νοἱβ. τογαὶ 4ϊο. 

ΤῊ!8 ψοτκ 18 ὙΠΟΪΥ ἀρ σηρα ἴον ἔἈτΥ 86; Ὀυὰΐ τὯ6 τηδγρίπμαὶ γτοπάογιηρε δηὰ ρδγα]] οὶ 
ἰοχίβ πάντα ὕθθῃ Ἔπιγοὶυ οταϊ το. ΤὮΘ 5666 οὗ [ΠΠ656 15 ΙΕ ΧΟ 5806 1Π ΔὴΥ οἀϊιίοι οὗἉ {π6 
Β10]6 ἀθονὸ τὰ 51ΖῈ οὗ ἃ ἀυοάθδεϊτηο νοϊυτηο. 

28, ΗΕ ΕΤΊΈ. ---- ΤῊ6 ΗοΙγ ΒΊΡ]6, οοπίαϊπίπρ 1μ6 ΟΙὰ δῃά Νὸὰιν Ταβία- 
τηθηΐ, ἢ {86 ΑΡοοτγρμα, τ] οΥ1681, ΡὮὨΣ]Ο]ορ σα], δῃα ἜΧρΙ Δ δίΟΥΥ 
Νοῖοβ. ΒΥ (80 ον. ϑόομη ΠΕ ΕΤΥ, Β.ἢ. Τοπάοῃ, 1812. 8 νο]8. 4ϊο. 

ΤῊ Ὑροσταρῖοαὶ ὀχθοικίοη οὗἉἨ 118 σαγέογμπι φαἰ τίου οὗὨ (Π6 ϑοτγιρέιτος 19 5 συ τὶν οοΥ- 
τοοῖ δῃᾶ Ὀοϑυ Ὁ]; [86 ρῥᾶγα οὶ ἰοχῖς δῃα τηβυρῖπ 8] ΣΟ ἀογ πρϑ δγο μι δὲ {Π 6 ἔοοι οὗἉ {6 
ἴοχί, δηα ρου {πΠ6 ῃοῖθβ, τγῃ ἰςἢ σὰ βοϊοεῖθα ψ ῖτῇ στοαὶ Ἰηάυκίτν. Τὸ ἔδ6 ἢγβὲ νοϊυτηο ΑΥῸ 
Ῥτοβχοά υϑσὺ σορίουβ ὑσοϊθβοϊηθηδ, σοῃ δ ΠΙ ΠΡ ΘΥΘΓΥ τΤοαυ 5116 ᾿ἱηοστηδίϊοῃ σγοϊδῖϊνο ἴο τῃ6 
ΔυϊΠποπεϊοῖ ἐγ πὰ ἱπιβρίταιϊίοη οὗἩ [6 ϑουρίιγοβ;; [Π6 οτγτηβίϊοη οὔ ἴπῸ βδογοά ὕδποη, Μ88. 
δῃὰ οὐϊοης οὗ ἰη6 ΒΙὈΌ]ο, Ξοοῖβ, ὅο., τ 1 ἃ υϑγιοῖν οὗ βοΐ 8 0]68 ; δηά ἴο (6 ἐἰτὰ νο] τη 6 
15 ρσοβχϑὰ ἃ οοτηροηάϊοιις ὨἰβίοτΥ οὗἩἨ {πὸ Ψοτν5, ἔγοπι ῃοὶτ σοβτογδίίοῃ ἴο Ψπάδρ6, ἴο ἔπ6 ἀὁ6- 
βίγυσείου οὗἨ Τογυβαίοτα Ὀ. 186 Εοτηδῃβ ; [ΠΠ 6 στ ο]6 ἑοσγτηϊηρ ἃ οοηῃοοίίοη Ὀεΐνοοη (δ Ὠἰδίουυ 
οὔ τῆς ΟἸΪὰ διὰ Νεν Τοβίδιηθηΐϊ ; δὰ ἴΠ6 το Κ 18 ἰαγηχϊπαίθα Ὀγ ἴπγθα υ56] ᾿πάοχοθ. ὙΏΘΓΘ 
816, Πον νοῦ, 50ΠῚ6 ἀἰβογορϑηοὶθβ 1 186 ποῖΐεβ, γος ἢ ἀγὸ κἰδιοα δηἀ δηϊπηδάνογιθα ὩρΟΩ ἴῃ 
πὸ Βυιϑἢ Οτιεῖς, Νονν β υῖθβ, νοὶ. 11, ρρ. 3359, εἰ δεᾳ. ὅϑανογαὶ οὔ Μυ. Ηον οι 5 ἢοία65 ἃγὸ 
ο]αδογδαῖθ οὐλτῖσαὶ ἀϊδαυ) δι᾿ οη.8 ΟἹ ἱπηρογίϑιινξ ἴορὶςβ. (ορίθβ οὗ {π|5 σγογκ πιδὺ Ὀ6 ρΡιυιτοῃπαβοὰ 
τ ἢ τηδρ8, δ πυπιθσουβ Μν6]]-Ἔχοουϊοα οπρτανίηρβ, δου ρῥἱεΐυγοβ ὈΥ 1Π6 τηοξὲ ςοἰουταϊοὰ 
Ρδϊηΐοσβ. ἴη 1816, δὴ βἀϊίοη οὗἉ ἴῃς ποῖθβ, ὃς. σδ8 ρυ] ι5ῃοὰ ἐσέέλομέ 1ῃ6 ἴθχῖ, δηθὰ 
“«« (οιητηθηίδεϊοβ δπὰ Π:ϑαυϊβιτοηθ οὐ ἴπ6 ΗοΪγ ϑοσιρίυγοβ," ἴῃ 5 νοΐβ. 8νο., τυ ἢ ΤΥ 
ἔθαυ ΠΕ Ὀ6 οὐϊδιηρα δὲ ἃ νΓῪ Ἰοῦν ῥσΐοο. 

29. Ὁ) ὌτεΥ απᾶ ΜΑΝΤ. --- ΤΊ ς ΠοΙγ ΒΙΡ]6 δοοογαϊηρ ἰο Π6 Αὐμ]ογιβοᾶ 
Μαεγβίοη, Ὑ ἢ Νοῖθβ Θχρἰ πδίοσΥ ΔΠα ῬγδοίοΔ] ; (ἈΚ ὴ ΡΓΙΠΟΙΡΑΙΥ ἔγομα (6 
τηοϑὲ οιηϊηθηΐῦ ΣΙ ΟΥΒ οἵ {π6 Τ]ηϊζοα Ομυσοῖ οἵ ΕΠρΙαπα δηὰ ΙγοΪδπᾷ ; 
τοροῦμοσ χὰ ἈΡΡτγοργίδίθ ᾿π σοα πού 8, {80]68, ᾿Πάθ χθβ, το ρ8, δπα Ρ]81}8, 
ΡΓΕΡΑΓΘάα πα δυσδηροᾶ ὃν [Π6 Βον. α. Ὁ Ὄτσευ, Β.Ὁ. (μον 1)... δπὰ τμ6 
Εδν. Εἰομασὰ Μαντ, .}). (πον ΒΊβμορ οὗ θθονγπ απὰ Οομμοῦ). Οχίογά 
8η4 Τιοπάοῃ, 1814. 8 νοἱ]β. 4ϊο., Δα νδιΐοιιβ βυ βοαυθηΐ δα 08 ῥγϊηϊθα δἵ 
Οδμθτϊ ρα δηὰ Οχίογα ; --- Νὰ ὙοΥκ, 1818--20. 2 νο]β. ἀΐρ. ΑἾβο δη 
Θαϊοη 1 [ΠΧ 6 γο]υπι68, ᾿οπάοῃ, 1839, 1] Ρ6Γ18] ϑ8νο., 8Π4 Δποῖποῦ δα 0 
ἴῃ 1840 σψ|τδουΐ [86 βδογϑα (αχῦ, ἢ ΟΠ6 ὙΘΙῪ ἰᾶγρα νου τη6, ᾿ΡΟΙ]Δ] ὅ8νο. 

ΤῊ 8 ψοσκ, τ ὨΙοἢ 15 ΡΒ ῃ θα πάθον [88 βαποίίοη οὗὨἉ {π6 σε πογδῦ]ο ϑοοιθίυ ἔοῦ Ῥγοτωοίηρ' 
Ομ τἰβεδη Καουϊοάρο, ργοίθββεβ ἴο ὀοπηπγιηϊοδῖθ ΟὨΪΥ 1Π6 ΓΟ5}}}18 ΟΥὗἨ ἴΠ6 οΥἸ 168] ᾿ἰπαυΐΓῖ68 οὗ 
Ἰεασπθά τηθη, σιζμουΐ ρἰνίηρ ἃ ἀθία! θα οὀχροβιτίοη οὐὗἁἩ ἴμ6 ᾿παυγῖοβ {ποιηβοῖνοβ. 'ΓΏθβῸ 
γοριίε, Πουσονοσ, ἀγὸ βο]θοϊοα νυ ἢ στοαὶ μα ρτηποπῖ, 50 {Ππῖ [Π6 τοϑάου τγῆο ΤΊΔῪ σοη50}} ΠΏ οτὴ 
οὐ ἀϊθῆοιυϊε ραβθασεβ τ ῖ}} ταγοὶν 6 ἀϊδαρροϊπίοά. ΟΥ̓ ι}νὸ Ἰαδοὺν δἰἱϑπάϊηρ τμ 18 ρυ δ)! οδίίοη 
5Ξ0π|6 ἰάδϑα σΏΔΥ 6 ἴοττηθὰ, τι βοη ἰΐ 15 βίδίοα ἐπί ἴπ6 τσοσκβ οὗ υὑρνψασάβ οὗ οὔθ Ὠυπάτγοα δὰ 
ΒἰΧΕΥ διι ποῖ πᾶν Ὀθοη οοηδυ θα ἔῸΓ ἰΐ, ἀπιοιιητίηρ (0 βθνοσαὶ μυπάγοα νοϊυτηθβ. Ο ἐδ 
ζυπάεδιηρηίαϊ ἀτγιὶς]ο5 οἵ ΟΠ γιβεϊϑῃ νϑσὶ τυ, --- 6 Πρ ῖῖγ δηα διοποσηθηῖΐ οὗ 6508 ΟΠ σὶϑὲ, δπὰ {Π6 
Ῥοτβοῃδιλιγ δπὰ οβῆοεβ οἵ ἔπ ΗοΪγ ϑρι τι, ---- ΚΠ18 τοῦς τῆδῪ Ὀ6 ῥτοῃοιηςρὰ ἴο "6 ἃ ᾿ἰθταγΥ 
οἵ ἀϊνιπἰῖγ. ὙὈ[α πιᾶρβ δὰ θηρτανιηρβ, [που ρὴ ΟὨΪΥ ΟὐἩ] 65, ἀτὸ οχοουϊρα τ τηυοἢ 
βρὶτῖ. Απ ἱπάοχ οὔ πιηδίίογβ 15 βαθ)οϊποά, ὙΠοΓΟ 18 ἃ δου] οοποοτάδποο ἰῃ 410. οἀϊεα 
γΥ ἴπ6 Βον. Τ΄ Ὑ'΄. Βε]] αν, Β. Ὠ., δῖοι ἷ8δ ἀδυδὴν θουπά ἃρ στ ἐπ 5 οοτηπηεπίαγυ : 
δηὰ ἴῃ ἴπ6 γοᾶγ 1818, ἔμ ον. γ. δ ]βοη ρυ] 15πθ δηοῖμονῦ ἱπάθχ, τ ῖς ἢ ἰδ πη 6ἢ ΤΊΟΓΤΘ 
σοτηρϊοία ἤδη ἰῃδὲ δηποχϑὰ ἴο ἴπ6 σουῖκ ; δηὰ (δ βιυάἀξηΐ, το οδη τηθοῖ ψ ἢ 1ξ, ψ}}} ἀο 
“6 }} ἰο ρυγοίίαβο ἢ, ὙΠ6 ᾿ταροτῖαὶ οοίδνο οἀϊτίοη 15, Ῥεγῃαρ5, ἴῃ σμοδροβί σοτη θη ΑΓΥ ἴῃ 
1π6 ΕἘπρ ἰβῃ ἰαηζυασο. ὉΠ ταρτηϊ δὲ Νον Ὑουκ, ψΒΙΟἢ ἰβ ΥΘΤῪ ΠΕΔΙΪΥ οχθουϊοά ἴῃ ἔσο 
ἴατρα χυδτίο νοΐ πη68, τῦ88 οἀὐϊιοὰ Ὀγ ἴδε Εἰ. δν. 9οῦπ θησυ Ἠοβατγὶ, Ὁ. Ὁ., Βίβῃμορ οὔ 
ἴΠπ6 Ῥτοϊεβίαπι ΕΡρίβοοραὶ σμυτγοῖ ἴῃ ἔμ δίδίε οὔ Νὸν Ὑοῦκ; τῖῆο στοδὶν οημπδηοθά {πὸ 
γαϊυο οὗὨ τηϊ5 τσοῦῖκ Ὁ. Ὠμπτηθσουβ δἀάϊεῖομαὶ ποίοθ5, βοϊβοϊοὰ ἔγοπι [ἢ τυ τι ἰηρβ οὗ υρτνψατάς οὗ 
τηϊγν οὗ 1η6 ταοβὶ δυλϊποπὲ ἀἰνίπεβ (ηοῖ ποιϊοοα Ὀγ Ὦτβ. Δίδηϊ δηά Ὁ ΟΥ]Υ), σσβοβθ πδτηθβ 
ΔΙῸ 8 5ιιδίοϊοης ρἱοάχο ἔου [6 ογεμοάοχυ οὔ 6 δπποίδιϊοῃβ ἴακθη ἔγοτῃ ἘΠΟΙ͂Σ τυϊεηρβ. 
Ατηοῃς ἔπε δυΐμοτβ (πὰ σοι! οἀ ἃτο Βίβηορς5 Βτονη, αν, Το, Μδηι, ΜΙΔα]οίοη, ἀπά 



ϑίδοι, 1Π. ὃ 3.1 Βηιεδῆ (οπιπιοπέαίοτβ οἡ {λ6 τολοῖο Μδὲδίε. 808 

Ψαη Μι|ΙΙάοτι, οὗ ἰδ6 ΕΠ 15} Ομυτοῖ ; Βρ. ΟἸ]εὶρ, οὗ δε ϑοοι δ Εἰ ρίβδοορδὶ Ὁμυσοῖ ; δηὰ 
Βρ58. ϑοαῦυτυ δηὰ ὙὨϊο, οὐ ἴῃς Ῥτοίοβδίδηξ Ερίβοοραὶ Ομπυσγοῖ ἴῃ ἴΠ6 ὕὐπιιοά διδίθβ οὗ 
Αππογῖσα; Ατομάοδοουβ Ῥοῖς δηὰ Ὀδυῦθην, συ. τς. Νοῖι, δθηηο]}, ὙΠ] άτὰ ΘΒ ουϊοοκ, 
βρτυ, νϑοταΞνοσι, Α. ΟἸαγίκε, ϑοοῖς, ΑἸ]οϑῖσος δπὰ Β 580, ὅς. ἕο. Μδῃυ οὐποῦ ποίθβ δτὸ 
Ἰκονῖβε βοϊοσοα ἔγοπι βενοσδὶ οὐ ἔα δυΐοτβ οἰϊοὰ ὉγΥ Βρ. Μδηὶ δῃὰ Ὦσ. Ὠ Ου])γ. Βρ. 
Ἡοῦθατγτι 8 δα άἀϊιϊοηδὶ ποΐθ8 δὰ ἱψο-ἴο 4, 1. Οὐ ἶσαὶ δηὰ ΕἸχρ  δηδίουυ ; δηὰ, 2. Ῥγδοίϊοδὶ. 
ΤΉς Ἰαξῖοσ ἅτ τηοβὶ πυτηθγουϑ, δπὰ ὅσ οδ]ου]αϊοὰ σγοϑίὶν ἴο ἰπογθᾶδα {6 νδ]υς οὗ [πϊ5 (οπ)- 
ΤῊΘΠΙΔΓΥ 898 ἃ ΕἌΜΙΓΥ ΒΙΒΙΕ. 

20." Τμὸ Ρ]δΐη θά β Ηδὶρ ἴῃ [86 διυάγν οὗ [16 ἩΟΙΥ δογιρίαγα ; 
σΟὨΒ,βίηρ οὗὨ Νοίθβ, Ἔχ ρ᾽ δῃηδίουυ δπὰ 1]]υ8ίγαϊνο, ΘΠ] ΘΗ͂Υ βοϊθοῖθα οὐ δοστ αροα 
ἴτοτῃ [86 ΕΔΙΩΠΥ ΒΊΡ]6, ρυθ θῃοα ὉΥ͂ {π6 οοί ΕΥ ἔογ ῥσοπιοίϊηρ' ΟΊ βδη 
Κυον]οᾶρο. ΒΥ ἴμ6 Βον. Υ1]απὶ ΤΒοιη88 ΒΒΕΕ, Μ.Α. (ὐΟνΘΒΙΥ, 182] -- 
22. [πῃ ἵτντο ρϑγίβ ἔοστηϊηρ ὁΠπ6 νοϊυτη6 1 5118]] ατιϑγίο. 

ΑἸεπουσὰ (πὸ στοαῖοσ ρατί οὗ ἴπ6 ργεβθηῖ νοϊυτηο ἰ8 οχίγδαοϊθα οὐ δυτι ἀροὰ ἔγοπι ἔπ 6 ρτὸ- 
σράϊης πψοτκ, ἐπ 6 οὐϊῖον πᾶς ποῖ σοπῆποα δἰ πιβ6 1 Ἄχοϊυβίνοὶυ ἴο ᾿ς. δ Π88 ρίνθη βοπια 
ποῖοβ, νοῦ, τπουχὴ [ΠΟΥ ἀο ποῖ οοουγ ἴῃ 106 Ἐδιιὶν ΒΙ0]6, ἀσὸ γεῖ οχίσγαοιθα ἔγοτῃ ἐῃθ 
ΒΆΤΩΘ δυῖμοτβ ἴο ψῇοτῃ ΒΡ. Νίαης δπὰ Ὦν. Ὠ΄᾽ Ογὶν πδὰ γϑοουῦϑβε ἴῃ 1ποὶσ σοσηρι]δίϊοηθ. Βο- 
βἰάο5 ἔθϑο, ἐμ οάἀϊΐου [88 οσοδβίοηδν δἀάρὰ ἃ ἔδνν ποίϑ οὗ ἢὶβ οσῃ; δηὰ δ ᾽δ88 ὅσ Π Γ 
αν ὶ ]οἀ Ὠὶπι56}0 οὗἨὨ βυςἢ ποίοβ ἴῃ ϑδῖν Φόοῇπ Β61]}ογ 5 οἀϊιίοη οὗ (Π6 Βοοκ οὐὗἁἩἉ (ομπησηοη Ῥυδυου, 
85 βιϊοα Πἷ5β ρυγροϑο.  ΤΠα οἀϊίοτ᾿β δἷπη 88 ὕθθῃ, ἴο δοτωρτίῖβο σὴ πὸ Βρδοο οὗ ἃ σἤθαρ 
δηὰ τιοάογδίοϊγ- β᾽ζεὰ νοϊατηδ ἃ οοἸ]θοϊίοη οὗὨ ποῖος οὐ (6 Ηοὶν ϑογιρίυγεαβ, δβάδριοὰ ἴοὸ {π6 
σδρδοϊϊυ οὗ ογάϊπαγυ τοβάοσς, δπὰ ἀοδιρηρὰ ἴοτ {πῃ Ὀθηοῆϊ οὗ δυοῦ 85 μδυὸ 1ϊ ποῖ ἴπ ἐμοὶγ 
Ῥονγοῦ ἴο ρζοουτγα οὐ σοπϑβυ ἰατροῦ τγοῦκβ. ὙὨῖ5 οἴθαρ δπὰ ὑηρτεϊθηάϊηρ σοῦκ, τ Ὠϊσἢ ἰ8 
γοτυ 1116 Κπόνγῃ, 15 ΠΘδΕ]νῪ ῥγίηιθα Οἢ ἔτνο δογίβ οὗ Ῥδροσ, ἱῃ οσάδὺ ἴο βοσοιηπιοάδίε δυο 
οἶδας οὗ ρυτοθδβοῦβ. 

80. σβκὲ (Ὁ γ. Δ.) -- Τὴ Ηοὶγ ΒΙΡΙς, οοπίαϊπίπρ {86 ΟἹ δηᾶὰ Νὸν 
Τοβίπιθηίβ : 1Π6 Τοχύ ΘΔΤΘΙΌΠΥ ῥγϊηϊοα ἔγομῃ [Π6 τηοϑύ σογγθοῦ σορὶθβ οἵ [86 
ΡῬσοβοηΐῦ δυ ΠΟΥ 864 ΓΔΒ] ΙΟΏ,, ᾿πο] υἀἸησ {Π6 ΤΠΔΓΡΊΠΔ] Ττοδαά!ησϑ ΔΠ4 ΡᾶΓγᾺ]]6] 
τοχίβ ; ἩΠῊ ἃ (ομητθηΐασυ, δπα ΟΥ08] Νοῖθβ, ἀθβιρῃθα ἃ8 ἃ ἢϑὶρ ἴο ἃ 
Ῥοίζου ὑπαογϑίδηαϊηρ οὗ {Π6 δεογοα τ ρ8. ΒΥ Αάβδῃ ΟἸΑΒΚΕ, 1,1,.ἢ. 
ΕΝΑ.5. Ιοπάοῃ, 1810-1826. 8 νοϊβ. 4ο. Α πον οἀϊίοη, τον 864 δᾶ 
πηρτονϑά, 1888--84. ἴῃ ἔνθ υὙοϊυπη68, ΤΟΥ] ὅνο. 8]80 ἰὴ αυδγίο. 
Το οοτητηθηΐδγΥ οἡ ἴῃς Νὸν Ταβίδιηθηϊ 8}}]5 (Ὦγθα ν 165 οὗἁὨ (Πϊ]5 οαογαῖθ τσοσκ : τὴ 6 

τοδί που ἰς ἀονοϊοα ἴο {Π6 οἰ υςἸάδίϊοη οὗ ἴπΠ6 ΟἸἹὰ Τεβίατηθηῖ. [1ἢ 1818 σοτημλοπίδγυ, ὮὨγ. 
ΟἸασγῖκα βίδιθβ, ἰδὲ {ὴ6 ψϑοϊο οὗ ἴῃς ἰοχὲ πα5 Ὀδθοπ οο]]αϊοαὰ ψ ἢ ἴα Ηοῦτον δη Οσθοκ οχὶ- 
“ἰη4}8, απὰ 4}} {πῸ διτϊοηξ νογϑίοῃβ: “(6 τηοδῖ αἰ υ] νογ8 ἅτ πα γϑοὰ δηὰ Ὄχρ]αϊηθὰ ; 
ἐλε πιοεέ ἱπιροτίαπέ τεαάϊΐπρε ἵπ ἐδλε οοἰϊεσίϊοπδ ΟΥ̓ ΚΚεπηιϊοοίέ απὰ 1)ε Ἐοδεὶ οπ ἰλε Οἷα Τεείαπιεπέ, 
απὰ ἴπ ἐλοϑε οΥΓ ΜΏ], Ἡξειδίεῖπ, απαά Οτὶεεδαοΐ, οἡ ἰΐε ΝΥεισ, αγε ποίϊοεά ; [ῃ6 ἀαῖα οὗὨ ΘΟΥ̓ΟΥΥ ἔγδἢ5- 
δοίίοῃ, 85 ΔΓ 85 ἰΐ 88 θθθη δϑοογίδιπεὰ Ὀγ ἴμ86 Ὀαβϑὲ σῃσοῃοίορβοσβ, 15 τηαγκοά ; {πὸ ρϑοι δῦ 
ουβίοπιβ οὗἉ ἐμ6 768, δἀπὰ πο σῃουτίης; πδίϊοῦβ, 50 γοαυθηῖὶγ δ] ἀοα ἰο ὈΥ {π6 ῥσορδοίς, 
ουδηρο] ςἴ8, δηὰ Δροβίϊοβ, ἃσὸ Ἔχρἰδἰποα ἔγοσῃ ἰῇ Ὀοβὲ Αϑίδιῖς δι ποτιο5; ἴπ6 στοδὲ ἀοο- 
ἰτῖηθ8 οὔ 86 1μδνν δπὰ Οοβρεὶ οἵ Οοά ἀγὰ ἀοβηρα, 1Ἰυϑἰταϊοά, ἀαπὰ ἀοίοηἀοα ; δηὰ 16 στο] 
8 ἈρΡΡ]16α ἴο 1π6 ἱπιρογίδηϊ ρΌΓΡΟΒΟΒ οὗ ρσγδοῖϊοαὶ (]γ βειδηιγ." ὍΠο ψοσκ οοποϊυάθαε τ "ἢ 
ἃ ςορίουϑβ ἱῃηάοχ, δηὰ ἃ βοϊδοίίοη οὗ ᾿Ἰτηροσίβῃηϊς νϑγῖουβ οδαΐηρβ οἵ ἴπ Νον Γδβίδτηθηῖ, ἔσο 
ἐεπ δηϊίοηὶ Μ55. ὙὍΤηθ ᾿ἰοτατυ που] ἴῃ ρόπογαὶ, δηαὰ Ὁ 0]1οα] δι ἀθηῖβ ἴῃ ραγιϊσι]δγ, ἃ γα 
δτοαῖ νυ ̓πἀονδίοα το τ, (Ἰαγῖα ἴον ἔμ ᾿ἰρῃς Πα Βδ8 ἔπσοννῃ ΟἹ ΤΔΌΥ νογῪ αἰ ςῸ]Σ ραββαροδ. 
ΤΠ τουδὶ ϑνο. δα! οπ τγᾶ8 σονϊβοα ἰὨτοιρηουῖ, ἀπ ρταρασοὰ ὈΥ 1πῸ Ἰοασηθαὰ δυίθοῦ ἴον {16 
Ῥγϑββ, θοίοσα ἢἷ8 ἄθοθραβο. [{ 15 ἃ οὔοδρ δπα νϑγὺ Ὀδδυ}}γ ῥτγιπίοά ποσῖς. 

81. ΤΉΟΜΘΟΝ. --- Τ!ς ΟἹ (ογθμηδηΐ, δομμθ Η]Υ 68}16α {86 ΟἹὰ Τοβίδηηθηΐ, 
(τδηβἰδίθα ἔσοτῃ [16 δαρίυλριηί. --- Τῆς Νουσ (ονοηδηῦ, ΘΟ ΠΊΟΠΪΥ (4116 [ἢ 6 
Νον Ταβίδιηθηΐ, ὑγαηβ]αῖθα ἔγοτι {Π6 αἀτοοῖκ. ΒΥ Ομασ]ο8 ΤΉΟΜΒΟΝ, ἰαΐθ 

. ΘΟΓΘΙΑΙῪ [0ὸ 86 ΟΟΏρΓΟΒ8 οὗ {86 [Ππ|ἰ64 ίαῖο8. ῬΒΙΠΔαΘΙρηΐα, 1808. 
4 γο]8. ϑνο. 

ΤῊϊβ ἰγδηβδἰίοη .8, ὕροι ἐδα τυβοΐο, 1 1}}γ ὁχθουϊοά, που ρῇ ἐπᾶῖ οὗὁἩ (πα ΟἹἀ Τοβία- 
τηθηΐ, θοΐηρ᾽ ἃ υεγείοπ οὗ α Ὀεγείοπ, οατ ΠαΥὰΪῪ αβογαὰ τηυοἢ 85515ίδησο ἴο {πὸ Ὀ10]1ς4] βιμἀ οηΐϊ, 
Το ἰτδηβ᾽αιίοῃ οὗἩ ἰμῃὸ Νὸν ᾿Γοβίδιηθης 15 τυ σἢ ἱτπιρτονϑὰ ἴῃ 6 ρυποίιδίοη, δηθὰ αἷςοὸ ἴῃ 
1 ἀγγαηρσοιηθηὶ οὔ [Π6 ΟὈ᾽θοίοπ5 δηὰ γορ 165 ἐμαὶ οσοδβίοη βυςοἢ Ἰγθαιιθηϊ ἐγ 5: ἘἸ005 ἰῃ 8.. 
Ῥλδυϊ5 ΕἸρ᾿511.05β. Τῇ ποῖοθβ ὑῃὶοἢ ΔοσοτραπΥ {8 γοῦκ ΓΘ ὙΟΣῪ ὑτιοῖ, θα 58.18.6 οἴ ΟΥΎ 88 
ἴλν 88 (εν ρο. ΨΈΓΥ ἔδυ οορίθβ οὗ Μν. Τῃοτηβοη᾿ς νοῦ μαναὰ τοας πο Ἐρ] πὰ ; δηά ὄνοι 
ἱπ Ατρϑεῖοα ᾿ὲ μ85 ὈΘΟΟΠΊ6 ὙΟΓΥ͂ Βοᾶτοα Δη6 ἀρᾶσ. 

832. ΒΕΙΙΑΜΥ. --- Τα. ΗΟΙ͂Υ ΒΙΌ]6, ΠΟΥ ἰγηϑ]αίθα ἔγομθ 1ῃ6 οὶ σίπαὶ 
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ἩΡγον, τ 111} ἸΝοΐα 5 ογι [168] ΔΠα ΘΧΡ]παΐοσγ. ΒῪ “08πη ΒΕ ΑΜ. ]οπάοῃ, 
1818--4]. 4ϊο. 

ΕἸἰκίιε ραγίβ οἵ 118 πε ἐγαῃβίδιίο αν ὕθοῃ ρυὉ] 1564, νῖΖ., ἔγοπι σδηθεῖβ ἴο ἴπὸ ϑοηρ 
οἵ δοϊοθίοῃ. ὉΤμα διτοζαπὶ ο]δ1π|8 οὔ ἔμ δυῖμον δὰ ἢ18 ὄχίσγανδραποῖοβ οὐ ἱπίογργοίδιοη 
πδνο Ὀθθη Ὄχροβθὰ ἴῃ ἐπα Ουαγίουϊυ Ἡονίεν, νοΐβ. χὶχ. ρρ. 250-280. δηὰ χχίῖὶ. ὑῃ. 290-- 
995. ἴῃ 1:6 Εδοϊοοίίς Ηονίον, νο]. χ. Ν. ὅδ. ρῃ. 1--20. 180--150. 280-299. ; ἴῃ ἴπΠ6 Απιϊ- 
ἡδοονῖη Πονίον, νοὶ. ᾿ῖν. ρῃ. 97-103. 1938.-907. 805-916. ; ἰὼ Μτ, ΝΒ ΑΙΚοτ Ηἰδιουὶς δὶ 
δΔηα Οὐἰεῖοαὶ Τπαυΐσυ ἱπῖο [86 [πἰογρτοϊδιίίοη οὗ ἔπ Ηοῦτον δοτιρίυτοβ, δὰ ϑυρρίθοταθηὶ ἴο 
1ἴ, ϑνο., Οδιηρτίαάμο, 1819, 1820; ἴῃ Ῥγοΐθββου 1,605 1,οἴΐοσ ἴο Μῖτ. Βασαν, (ατηθτί ἀμο, 
1821] ; δηά ᾿αβϑὲ, ἐπουρῇ ποῖ ἰθβϑὶ ἰῃ ναΐαο, πὶ ΜΙσ. Πντδὴ Η υγν 2᾽8 “Κ ν]ηαϊοίεε Η ΘΌταϊοα," 
Ι,οηάοῃ, 182], ὅνο. 

38. ΒΟΟΤΗΒΟΥ͂Ρ. --- Α πο ΕΆΠΆΠΪΥ ΒΙ0]6, δηα ᾿πρτουθα Ὑ᾽ γβίοη, ἔγοσα 
οογτθοίρᾷ Τοχίβ οὗ {16 ΟΥρΊπ415, στ (ἢ Νοΐοβ. ΟΥΙ 108] πα Θχρ  δηδίοτγυ ; δῃά 
Βῃογί Ῥυδοίὶςαὶ θοῦ οηβ οα ϑδορ Ομαρίου. ἘΒγ [86 ον. Β. ΒΟΟΤΗΒΟΥΡ, 
1.0. Ῥοηίοίτδοϊς ἀπά 1 οπάοῃ, 1818. 182]. 1828. 8 νοΐβ. 49. Α ΠΟῪ 
οδαἀϊείοη τον ϑθᾶ. Τωοηάοῃ, 1886, τΟγΔ] 8νο. 

ΤηΘ ον. Ὦγ. Βοοιῃγογὰ δδ5 Ιου Ὀδοη δἀναδηϊδθοιβὶν Κποιγῇ δ5 (ππ οἀϊΐοτ οὗ {86 οτὶ ἰςσαὶ 
οὐξιοι οὗἴπ Ἠοῦτονν ΒΙΡ]6 τ ῖ{|} ΡὨ]] οἱ ορίςαὶ ποῖεβ, οὗ νοῦ γα πᾶνὸ σίνοι 80 δοοουηξ ἴῃ 
Ῥαφε 10. Νο. 19. ξωργὰ. ἩἨΐϊΞξ ἱρτονοὰ Επρ ς Μεγβίοη οὗ ἔς Β101]6 ψν}}} 6 ουπά α 
ν᾽ Δ Ὁ]6 μοῖρ ἴο ἐῃ6 οτἰεἶσαὶ υπάἀογοίαπαϊης οὗ ἴπ6 βαοτρα ϑδογιρίυτοβ ὌΠΘΤΟ δὴν τοδάϊησ, 
ἀπ ἴδ οτὶρίπαὶ, 15 βυρροτγίοα ὈΥ {Ππ6 δὐϊμογγ οὗἉ δηίϊοπὶ Μ 585, δπὰ Ψογβίοηβ, Ὁγ, Β. [85 
ἀνα ϊοα Πἰτλε6 1} οὗ 1ἴ, δηα 1185 Ἰῃβογίοϊ 1 ἴῃ τπὸ ἰοχί ; αἰ νψᾶνϑ δρρτίβιηρ 1115 τοϑάθγβ οὗ κυσὴ 
σἤδηζοβ, τ ἰςἢ (85 ψγὸ ἤᾶγο Πα Τσοδβϑίοη ἴο γϑδυκ ἰἢ ΟἿΣ σΠΘΡΙΘΣ Οὔ νδγίοιιβ σθδάϊ 05) ἃΤΘ 
τοὶ υπίγοαυ ΠΕ] Ὺ τθα] ᾿πηρτονοιηοηῖβ. Π6 Ηἰςἰογίςαὶ Βοοῖβ ἀγὸ ῥγιηϊοά ἴῃ σοητϊηυουβ ρᾶγᾶ- 
δταρἢ8, (πὸ Ῥοριϊσαὶ Βοοκβ θοῖησ ρῥυϊηϊθα ἴπ βἰηρὶο ]μ65. ΤΊ ἢγβι ἔνσο νοϊιπτιθ5 οσοη δίῃ (Π6 
ΟἹα Ταςιδηηοηΐ ; (πα τηϊγτὰ, τ1Π6 Νὸν Τοβίδηοηι. Τῃθ πυπηροῖβ οὗ ἴῃ6 αἰ βδγοπιὶ νοῦβος ἃ 
)υαϊ!οϊουκὶγ ᾿Πτοόνγη ἐηΐο [ἢ 6 τηγρίη ; δηὰ τπ6 ποίθ8, νν» 1 0ἢ ἀγα ρῥ]δορ δἱ {πε ἴοοϊ οὗὨ Θδοῖ) ραᾶρξα, 
Ῥοββ86885 ἴΠ6 Γαγα τηοσιΐ οὗ σομἀδηβίῃς πη ςἢ ᾿πηροτίδηϊ οὐ εἰς] δηα οχ ρ]απδίοσγυ τηδίϊοσ 1 οοτη- 
ΡΆΓΔΓΥΘΙΥ 8 51|4}} σοιραβϑ8. Τὸ ἴπΠ6 ψ]ιοὶα τ. Β. |ὰ8 ρτοῆχοα ἃ ψο]]-οχθουϊοα δου ἀρτηοπὶ 
οὗ Μ|ὶοΝ δ 6155 Οοτηπιοπίαγίοϑ οἡ {ὸ 1 οὗὨ Δίοβοβ. ὍΤῇ οοἴανο οὐϊοη 45 ὕδοη σατο] ν 
οοτγγοοϊοα Ἐπγουρῃουΐ: τπ6 ρῥγδοίὶοαὶ γοβθοίϊοπβ τυ ἢϊο ἢ ὑγοτα ἴῃ ἰἢ6 θγϑὶ θα θη ἀγὸ οτηϊ τα, 
Ιη 115 Ῥγοβοηξ ργοδῖν ἱτηρτονοαὰ βιϑίο, {Π15 ττοσκ σοπίαϊηβ ἃ στοδῖ τῆδθ8 οὗἁ τηοβὲ ἱϊπρογίδιξ 
Δη 4 οτιἴοα] τοι 5 νὰ] ἃ ΠΟΙ ραγάξ νον δοτὶ σου) ρ455: [ἴ 15 ὈΟΤἢ ἃ σῇθδρ δῃά 4 βοδυιὶ- 
ἔν ῥγἰητθα νοϊιτηθ, 

84. αι. Μ8. -- ΤῊΣ Οοἰΐαρε ΒΙΌΪα δῃᾶ ΕἌΠΉΪΥ ΕἸΧΡΟΒΙΓΟΓ ; οοηίδί!ησ 
{π6 Αὐξποτγϑοα Τγαπϑίαίοη οἵ {Πὸ ΟΪά δἀπὰ Νεν Τβίαιηθηϊβ, ψ ἢ Ῥυγδοίϊοδὶ) 
Ἐἤσοιοη8 ἀπ βῃοῦί Εχρ δπαίοσυ ΝΝοΐθβ, οδ]Ἱου]αίθα ἰο δ] ποδί ας] ἀπὰ 
ΟΌβοιγο Ῥαββᾶσοθ ΒΒ. ΤΠοπηΔ8 ΥΑΜ5. Ιοπάοῃ, 1828ὅ--27. 8 νο]5. ϑνο. 
ΔΠ4 νϑγῖοιβ βυ ρβοαιοηῦ δα] Π10η5. ΝΟΔΟΥ στορυϊηΐθα αἱ Νὸνν Ὑόσκ, τ 
ΔΑΑΙΠΟΠΔΙ ποΐθβ Δη4 σοίθγθηροϑ, ὈΥ 106 ἔδν. 11 ῬΑΥΤΟΝ. 1833. 2 νοἱβ. 
δνο. 

ΤΙ υπαβϑαπηηρ δὰ οἤσαρ δπὰ ἀβθι} σοτητηθηίατυ οὐ ἴπΠ6 Η οἷν δοτιρίατος, {ποι ρἢ ῥτο- 
[εβϑθαϊγ ἀδϑιποα ἴου ρεγβοηβ δης δι] 165 ἴη π6 Ὠατη θ᾽ 6Γ Αἰ 5 οὗ ᾿Ἰἴρ, ᾿ς ποῖ ὑπ ουὴν [Π6 
δἰτοηιίου οὗ βιυάοηῖς οὗ ἃ Πίσμογ οἶδεβ, τ ΠῸ την ποῖ θ6 40]6 ἴο ριιγοθαβα πιοτὸ ὑπ] ΚῪ ΟΥΤΊΟΓΘ 
ὀχρθηβῖνο σοπηπΊοηίΑτίοβ ; δηαὰ ὁπ (Π]5 δοσοιιηὶ ἰξ 15 Πθτο ποῖῖσθα. Τὴ νοτκ 15 ἀοα!σαιοά ὈΥ 
Ῥογπ ἰββίοη ἴο {πὸ ([416} ἰεαγηθὰ διὰ υθηθγαθὶα Βίβπορ οὗ δα) βθιγν, τ. Βυγμζοθθ. ὙΠῸ 
ἤγξε νοϊυπια σοπίδι πα ἴΠ6 ΠΟ]. οὗ (πὸ Η Ξτοτὶσαὶ] Βου]. 5, ἀμ αἷσο [6 Βοοκ οὗἩὨ ΖοὉ : τῃ6 
βοοοῃὰ νο]υπηα σοπηρτβοβ {Π 6 τοβὶ οὗ {ἰ ΟἹὰ 1 βίαιιεπε. ὙΤΏΟ Νον Τοβιαδιποπί ἔογιηβ ἴΠ6 
τεἰτά νοϊυτηθ. ὍΤηο ΤΟ] ον της 15 1Ππ6 ρἷδη οὗ ρυ ]σατίοπ. ὙΠΟ δι Ποσϊβοὰ Ψοσβίου 15 ὩρϑΕΎ 
δηὰ οἸοαγν ῥγιηϊθα. 1οηρς οπαρίογς ἀγα ὕσόκθῃ ἰμἴ0 ΡΑΥΑΡΤΆΡἢ5 οὗ ἃ 8} 140]6 Ἰοη σεν, τορὰ- 
Ἰαϊθὰ Ὁγ τ 5076 οἰ-πηδίζογ οὗἉ Πθῖπ ; ἀπά {Π6 ΘΟ πραϊοσίοβ, Εἰπιιπηογαιίοηβ οἵ ἔμπα Τ Ροβ, ἀπά 
φογίαϊη Οογο ΠΑ] 1,8νν8 Οὔ [Πο Ψ νγ8, τ ΒΙΘἢ ἀγὸ ποῖ 5114] ἔοτ γοδάϊῃρ 1 ἕδτ 105 οὐ βοθοο]8, 
ΔΥῸ ῥυϊηϊοα ἴῃ ἃ δημαϊίοῦ ἴγρ6, Δα ἅτ 50 ἀἰβεῖσ 5 η θα τΠαἱ ΠΟΥ τὰν ὑα οπἰτἰοἀ ἰπ τοδάϊηρ 
νἱτΠουὶ αἰ ΘΠ σ]Υ οὐ οοπιϑίοη. Α ἴον ψογάβ, ὑπ] ἢ ἀτγὸ ποῖ ἴῃ βἐτὶςξ δοσοσγάδησο τ τ τηοάοτῃ 
Ἐστορόδη ἰάραϑ5 οὗ Ρτοργιοῖυ, αγὸ ὀχοθαηροα ἴον οἴ] γβ ; δῃὰ ἴο φδοῦ Ἵπαρίοσ [5 ρίνϑηῃ ἃ σοι οῖθθ 
Ῥγδοίςδὶ θχροβιζοῃ, σοπῃρι] θα ἔγοπι ναγίουβ βϑουτοθβ, το ῖΠοΥ τυ (ἢ γι ον εἶοα] ποῖθ5 (1 τ Πισἢ 
816 ᾿πηἰογνγουθῃ {Π|6 ρσὶποῖρ8] τπᾶυρῖπαὶ το ἀουῖησβ ἀπὰ σοδγοποθβ) οἡ αἰ συ]: αηὰ οὔπουγο Ρ45- 
5.0765, ΟΘρ ΟΠ} γ 5110}} ἃ8 ἢανο θθοη δἰ] μά ἴοὸ δ σοπίγαἀϊοῖοσν. νὸ οάϊξογ ἢδς οαγθίμγ 1π- 
ἀϊοαῖραά τπῸ βοιγοθς τ θη ἢ6 μ85 ἀἰγαν Πὶν ᾿πηοίδε ἢ ; ---- ἃ ᾿γϑοῖίοο τ ἰς ἢ, 11 Γογ ἴο 
με ψβῃοα, βαὰ ὕθθη [Ὁ] οσοά ὈΥ {1πῸὸ δποιν πηοι8 στρ ΐοτθ οἵ βοτηθ δοιητηθηίασγὶ θα ὮΟ 
αν οοηέγνοά ἴο σοπιρτοι πὰ ἔπε τηοϑὲ να] 8016 σοπιαγκβ οὐὨ οἴιοτβ ψπουΐϊ δὴν δοκηον- 
Ἰοάρπιθης οὗὨ {Π|ὸ δυΐποτβ ἴο τυ οβα ἰαῦοιιτα (ΠΟΥ τὸ ἱπάοριοά. Μτ. Υ Π]ἰατηβ ἢα5 αἰβο ρμαϊά 
ἃ ἰδ] αἰϊοπίϊοη ἴο {Π056 μαβϑῆροβ ἀραΐηςξ τυ 16} ΟΠ] οοτἰοι5 πανο θοθη ἴδίκοη θ᾽. τιοάογῃ 
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δοορίϊοϑ; Ὁ. ψΐομ ροξίϊοι οΥὨ πἰβ ποεῖς 6 νγῶβ πρΐ! αυλδ᾽ θα Ὁ ὲδ ἔοττωοσ υοῦυ υδοδιὶ 
Ρυθ δ οἢ8 ἴῃ ΣΟΡΙῪ ἰο ἔπ οαν!]α δπὰ οδ)εοϊομβ οὗἩ Ῥδὶμθ δπὰ οἴδμος ἱπβάε}5 οἵ {πΠ6 1δδὶ 
οοηΐασγ. Α σοῃοῖδθ ἱηϊγοάποιίοη 5 ργοῆχοα, νἀ ϊοβέϊης; τΠὲ ἀἰνίπο δ μουν οὗἁὨ τ 6 Ηοὶγ 
δοτιρίυτεβ, δηά ἢ ᾿οαγηΐης δηὰ βάΒΗΥ οὗὨ (π6 ἐταπβϊδίοτς οὗ οὖῦ δαϊῃουίεοὰ Ἐπρ] δ Ψοτ- 
δίοῃ, δῃὰ αἷβο ροϊπιϊηρ οὐὖὲ ἴμ6 βουγοος οὗ ϑολὶρέυνο ἀἰβὶδυ)εῖοβ, ἰοχοίπεν τ ττἢ ἴΠ6 τηοδης οὗἉ 
τποῖσ Γοιηοναὶ. 

8δ. ενοιοηδὶ (ὐοπηηθη(8 : ὈοΙηρ 8 βογὶὲβ οἵ δοσιρύαυγαὶ ΕἸΧΡΟϑ: ΟΠ 8, τ 1 ἢ 
ὃ ῬΥΔΥΘΓΙ ΔΠηΘΧΘΑ [0 680} βιιδ]εο, ΒΥ Μτβ. ΒΤΈΨΕΝΒ. ΕπαγοβθοσουρὮ δᾶ 
Ιοπάοῃ, 1828--8]. 20 νο]8. ϑνο. 

86. Τδ Οὐταργθμθηβῖνο ΒΙ0]1Θ; οοπίδιπιηρ ἴ[π6 ΟἹ] δῃὰ Νον Τοβίδιηθηίβ, 
Δορογάϊηρ ἴο [86 δυϊποσὶβοὰ Υ ϑυβίομ,  Ὑ{Ππ [6 γΑΓΙΟῸΒ τϑδαϊηρδ Δα ΤρΔΓρΊ ΠΑ] 
ποῖθ8 υϑ0.8}}γ. ργϊπίθα {μου ἢ : 8 σΘΏΘΓΑΙ Ἰηἰσοἀυοίοη, σοπίδιπῖηρ' ἀἰβαυ- 
Β1{ΠΟΠ8 ΟἹ {86 ρῬ ΒΪΏΘΠ688, ΔΕ ΓΠΘΠΏΟΙ ΤΥ, 8Π 4 ἸὨΒρ᾿ γβοη οὔ {π6 ΗοΪγ δογ ρίυγεβ, 
- γϑυϊουβ αἰ γ] Οἢ8 8Πηα πη κ8 οὗ ἀἸδ ποοη ἴῃ [16 Βδοτοα ἩὙΓΙΓΏΡΈ,---- Δ Πθηΐ 
ΨΟΓΒΊΟΗΒ, --- ΟΟἾ 8, ΜΙ σ 8, ἈΠ ΤΠ ΘΆΒΌΓΘΒ, --- ΝΑΓΪΟῸ8 868. ΘΙΏΟΠρ [Π6 «7608: 
Ἰηγοἀυοοηβ δηὰ οοποίυδϊηρ τοι ἴο θϑοῖ θΟΟΚ : [Π6 ρᾶγΆ}}61} ραββαρ 8 
οοηἰδ 6 1ἢ [86 ον. Τὶ ϑοοῖ!β Ομ ηίΆσΥ, Οδηποξ ΒΙΊΌ]6, ον. 9. Βγονπ Β 
ΒΟ! ΕἸ γργοηρ ΒΡ], τ. Α. ΟἸΑ ΚΟ Β Οὐτοσηθηΐαγυ, δπα [86 ΕΠ ΡΊΒΗ Ὑ Θυβίοη 
οὗ [86 ῬοΙΪγρίοῦ ΒΊδ]6, [ποορά ἴῃ Ρ. 80. φωρτγὰ  βγβίθιῃ δ} }} } ἀσγδηροᾶ ; 
ἈΙΟΪορίοαὶ δημα Ἔχρ δμδίοσυ ποῖθϑ. ΥΥ̓ΒΓΒΘΠΓΟΠΟΙΟρΊ 8] δπὰ οἴου μη θχοβ. 
Βγ ΠΕ δῖι ΟΒΕΕΝΕΙΕΙ,.} Τοπάοῃ, 1827. ογοῦγῃ 4{0., ἀΘΙΩΥ 410... Δα ΤΟΥΔ] 

41ο. 1846. ροβί 410. 

81. Α Ομ θμίΆΤΥ οὐ δα Ηοὶγ ΒΙΡ]16, ἔγοπι θην δὰ ϑοοίς. . ὙΠ 
οὐσαβίομδὶ ορβογν δι οηϑ. Δη ἃ ποίθ8 ἔτομτα οἵου τῆσδ. [ΒΥ αθρῦρο Κτοκαβ. 
188] --386. 6 γο]8. του] 121η0. ΟΥ ἜΥΌΤῃ 8ὅνο. ὙΠΠΟουΐ [π6 ἰοχῦ ; 4180 σι (ἢ 
[86 ἰοχΐ πὰ τρΔΓρΡΊηΔ] Γοΐθγθηοαβ, 1838ὅ--86. ἴῃ 6 γο]8. γτογδὶ 8νο. 

Τῆα οδ]οοῖ οὗ (ἢ 15 τνοτκ '5, ἴο ργονυϊάθ δ οοτητορηΐδγυ οἢ {π6 ΗΟΪΥ δογρίυγοβ, οοπιραςΐ ἰῃ 
5126 δηὰ πηοάογαῖθ ἴῃ ρῥγῖςοο, ἢ οι τῶν δ υϑεῖ} (0 ἰοβϑθ ῃοβα ὀρρογ(μη 68 οσ σοδάϊης, 
οὐ τ ὮΟΒ6 τοϑϑῃδ οὗ ριυιτοξαβδισρ, τοηοσ βυιςἢ ἃ ρυ ]ςαιῖοη ἀδϑἰγαῦὶο; τα 186 οοηΐθο! 8ΓῸ 
βυϊιοὰ ἔοσ Οσὶβιϊδη8 οὗ δυύϑὺν βιδιΐοῃ, τγδηϊς, δηὰ ἀδηοῃίῃδίίοη. ΤΠ νϑ] μα ]6 Οοτηπηθῃ- 
ἴδτῖο5 οὐἠἨ ἩδηγΥ δπὰ ὅροι ἢανθ μτϊποῖρα!]ν βυρμὶ!οὰ {πὸ τωβίοσιδ]8 ἴου {πο ϑτεδοπί ρυδ]ῖοα- 
ἰἰοη. Ὁ τηοβὶ ἱπιροσίδηϊ οὐβογνδίϊουβ ασὸ σρῃἀθηβοὰ δπὰ Ὀϊοηάεοὰ ἐοροίμοσ, 50 ἃς ἴο ἔοστη " 
ἃ οοῃτηυουδ οχροδίοη. ΤΠα οαἰκίοηβΒ ὑδοα δῖ Ηθητγγ 5 Επχροβιτίοπ, οἀϊοὰ Ὀγ {6 Ηδν. 
Μεβεγβ. Βυτγάον δηὰ Ηυροβ; ἀπά ἴα ἤγεϊ. οἀϊίοπ οὗἨ ϑοοῖε᾽5 Οομηπηθηίαγγ, Νυιτηστουδ 
εχίγδοίβ ἔτοτα οἴποσ δυΐποτα (οπα πυηάτγεοα ἴῃ πυτθογ) πᾶνε Ὀθθη ἱῃβοτίθα, θοσα ἐμ ΟΥ δρ- 
Ῥοδτγεα περαξυϊ, ἀθὰ οχμίδπαίοσυ Ὠοΐῖθ8. ὩΡΟῚ 506 ρϑββδσο8 ὅδνα Ὀδοη δἀάοά, πιοεῖ οὗ τνῆϊο ἢ 
8τῸ ἀοεϊρηοά ἴο τιθεὲ {Π6 πλϊδγορτεβοηίβεϊομβ οὐ ἰηῆάεἶ86. θυ δοϊκπου)οάρτηθηιϊ ἰβ τηδάθ ἴο 
6 δυῖῃοτς ἔσομαι ποτα ἔπ δά ἀϊεῖομαὶ ρδιαρταρἢ8 ἅτ ἴακθη. ΤῊ]5 δοταυηθηίωσυ, τ᾿ ςὮ 18 
ΡΟ] Ἰβμοά δὲ πὸ ὄχρϑῆβα οὐ ἴπῸὸ Ηρὶἰσίουβ Τιδοὶ ϑοοίοιυ, 15 ὈΘϑῸ ΙΓ Υ δηά σοτγθοῖν 
Ρτιηιθά νὰ ἃ πον ἰγρθ. Α8 {πὸ ἰοχὶ 15 ποῖ ᾿ηϑοτίθα ἴῃ 1Π6 51ὴ8}} ρᾶροσ σορίθϑ', ΠΥ τηδΥ 
6 υβρὰ νι δὴγ οὐϊτίοη οὗ ἴπ6 δυϊποτβοὰ ΕΘ 5 ἢ Μοτγείοη οὗἩ (6 ΒΙΡ]6; ὑωῖ, ἰπ 5ἰζο, 
{ΠΕΥ ΔΘ Ὀυϊηο ΡΒ Υ δἀαριοα ἰο ἐἘμ6 Ῥοδαι } ]Υ ῥτιηιθὰ Οχίοτά τὰρυ Β10]6 ἴῃ διμδ]} 8νο. 
Ρυθ] δηθὰ ἴῃ 1827. Τα τουδὶ ϑνο. οορίοβ, γί (Πρ ἴοχὲ Ἰηδογίθα, ὅσο βαπάϑομλθ ΠΙΌΥΘΤΥῪ 
Βοοβ5. 

838. ΤΑΣ ΟἸ γιβιίδη ἘΕχροβίϊοσ ; οὔ, Ῥγϑοῖῖθαὶ (συϊάδ ἴἰο {π6 δευαγ οὗἁἨ {Π6 
ΗἩΟΙΥ ϑδογιρίυγοβ, ἱπίθπαθὰ ἔος [86 υ86 οὗ ἀθποσαὶ Βοδάθσβ. ΒΥ με Βδϑυ. 
δθοσρο Ηουρεν, Α.Μ. Τπάοῃ, 1884-80. 2 νο]5. λ2τοο. 

ΑἸΠου ἢ την ὀχροβιτοης οὗἉ (Ἰὸ ΒΊΡ]ο, οἵὁὨ στοαὶ δῃηὰ ἀθβογνθὰ δϑἰ οἰ γὶ ἐγ, ἀγὸ ΠΑΡΡΙῚΪΥ 
οχίδῃςξ ἰπ οὖν ἰδησυδρο, ἃ σομη τη ἴδτυ 5} {Ἐὀ ΠΟΙ ΘΠΕΥ 5μοτί ἴο 1.6 γοδὰ ΒΥ ἰῃοβα ψῇῆο αν ποῖ 
Ἰεΐδυγα ἴο σοηξϊὶ ἰρασηθά δπά οχίθηβῖνα ψοσκα, γαῖ Β ΗΠ οἰ ΘΠ ΕἾΥ ΘΟ ργοβοηβῖνθ ἴο βοῦῖνθ 85 ἃ 
ξυϊάο το ἔπε βευὰν οὗ {πε ΗΟἿΥ ϑογίρίυτοβ (ῸΣ σθπογαὶ τεδάθγβ, 18 ἃ ἀδδιἀθγδίαπ). ΤῸ βιρρΙυ 
(ἢϊ4 ἀοβοίοπου 15 ἴῃ6 οδ]οοΐ οὗὁὨ ἴδ ῥτθξθης Ὀδδι ΠΥ ῥτὶπίθά, οἴθαρ, ἀπά ἔγυϊν ν8]148]6 
σοῖκ; ποῖ, ἰπουρἢ “ ἱπεοηάοά ἔογ {π6 υβ6 οὗ σεπογαὶ τοδάουβ, σοπΊρσῖβοβ 580 στ υοἢ απὰ 
50 ς ἢ γασίουβ ἰηογιηδίίοη ἰῃ ἃ σοηἀθηθθα ἔοτπι, εχρτοϑθθα ἴῃ πραὶ δῃὰ ρμογβριοιιουϑ ᾿ἰδηριδρο, 
ἰδ ποῖ ΟὨΪΥ χαοηογαὶ τοδάθυβ, θυ 4130 οὐ 168] δι αἀδηῖ8, τᾶν σἰδάϊγ, ρτοβίαυγ, δηὰ καῖε ]γ 
ναὶ {ῃοιηβεῖνοβ οἵ Μνγ. Ηοϊἀθπβ ἰαθουτβ, ψιπουϊ ἃτν Δρρυθῃθηκιοη οὔ μανίηρ ἱπιροΞξοὰ 
Ὡροη ἔδοτῃ, ἴΠ6 ποοϊορίδῃ ἱπίογρτγοίδιίϊοπβ οὗ τηοάθγῃ Θογπιδὴ οὐ ἶςβ δηὰ οοτηπιοπίδίοτϑβ. 
Εν ΣΎ ρᾶρε ἱπάϊςαΐος Νῖν. ΗἩ οἱ θη 5 ἱπελπηδίθ δοαφυδὶπίδηοα τ ἱ ἢ 4}} {Π6 Ὀοδὶ ἐχοροῖϊοδὶ πσουῖκο 
οὐ ἴπ6 Ηοὶγ ϑογιρίιυγεβ, θοῦ ΒειΕἰ8 δηὰ Εοτοίζη. Μοὶ. ἴ. δρροαγοὰ ἴῃ 1884; οὶ, 11., 
οοπίδιηἰηρ ἴΠ6 Νενν ᾿Γεβίδιποπε, νγὰβ ρῸ Ὁ] 156 α 85 ἃ βεραγαίε νσγοτῖς ἰῃ 1880. 866 ἃ ποίϊοο οὗ 
ἵι ἴῃ 46. Ρ. 356. Νο. 47. ἱπγὰ. 

ΥΟΙ,. Υ. ὌΝ Χ 
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89. Α ΟοπηπθπίΑΓΥ οἡ {Π6 Ο]ὰ δπὰ Νονιν Τοβίδιηθηΐ, ἢ τ ς ἢ {86 'ογοα 
Τοχὶ 18 1]υδίγαῖθα ἢ οορίου8 Νοΐθ8, ὑΒθοϊορὶοδὶ, Ὠϊβύοσι 94] δηα οὐιἰ68] ; 
ΠῚ} ΣΩΡΓΟ ομθηΐβ Δηᾶ ΓΘ ἨθοΙ 08 δὖ [Π6 ἐμὰ οὗ Θδο} ομδρίοσ. ΒΥ 186 ἔδν. 
Ψοβδρὶι ϑυτο ΕΕΕ, Α.Μ. Ἰωπάοη, 1884--8ὅ6. Βεοοοπὰα ἘΙτο, οΑΓΘ Ὁ]]Υ οοΥ- 
τοοίθα, 1898--89. 2 νοἾ8. ᾿πηρϑγῖᾳὶ 8Χο. 

Τῆο ἴοχὶ οὗὁ οὐγ δυτποτίβοα ἐγδῃβἰδέοη 15 ποῖ ρσίνθη ἴῃ (5 (οχησηθηΐδσυ, τυ ἢ ἢ 18 ΘαΌΔΙΪΥ 
δἀαριοά ἴον {π6 ἔδυ νγ δηὰ πο δἰυάγ, δηά οιθοάϊοβ {Π6 τϑϑιὶς οὐὗὅἁἨ {πὸ δῖ ποτ᾽ β Δ ΌΟΙ ΓΒ ῸΓ 
δὐυουϊ ἑοτίυ γοασβ. Θυτγίης {πδὶ ρογιοα ἢὸ κἴμίοβ τπδὲ πὰ σατο ]γ κιπαϊοὰ (ἢ οτἱρίηαὶ δετρ- 
ἔυταβ τ ἢ γουβίοπβ, δ {Π6 σομητηθη 8 οὗ {ΠῸ ἔδίμοτβ, ΟΠ τγἌοβίοηι, Τ ΠΟΟρΡ ἢ ]δεῖ, δὰ «Ὁ Γοτηθ, 
αὐ ἴΠ6 βογο τϑοθηΐξ οὐ ἰοϑὶ ψογ5 οὐὁἨὨ Β6ζα, Οδρροεῖ, (αἰνίη, (δρόσο, Ὠγιυϑῖυβ, κει, 
Οτοιΐυβ, Πἱρπεοοι, Μαγίοται, ΜΙ ποοῆὶυβ, Τισγίπυβ, Ναίδθϊι8, αηὰ οἴποτθ, τἢο πᾶνα δρρ] θὰ 
τποῖτ ρτοίουπα Ἰεαγηϊησς ἴο [86 οἰυςϊδαϊίου οὗἁὨ 6 ϑαογοὰ ψοίΐυμθθ. Τὸ Ἐπρ] 15} (οπητηθη- 
ταῖογβ, ἴπ6 διυιξοῦ 5 ΓΟΙΕΓΘΠΟΡΒ ΔΙῸ ΎΘΙΥ ἴον, “᾿οδὲ Ὧδ βῇου]α 6 ἃ μἰαρίασί 5 ἴγοπι οἵμοσ3, 
ψῃϊο ἢ " (06 ΤΥΌΪγ οὔβοτνοβ) “ τ6δ] Ἰηἀυβίτυ [88 πο ποοὰ ἰο θε." Μδῃγ ναἱιδ0]6 οἰειοϊἀδίϊουϑ 
οἵ ἀθέου ε ρβεβαροβ τ 1}} θ6 ἐοιιπὰ ἴῃ 1Π||8 ποτ, ν ἰο δ μαβϑθα ουϑσ ἰῃ ᾿δυῦζοῦ οοπητηθηΐα- 
τὶοβ. Ὅηο τοβοοίίοης δὲ ἰῃ6 οπὰ οὐὗὨ δδοὴ Ἵδῃαρίθυ δγὸ ομαγαοξογιεοα ὈΥ βἰ πιρ] οὶ τν οὐὗἁ ἀϊειϊίοη 
οουιυϊηοά τ (ἢ φαγηθϑὲ ρἱοίγ. Εθυγ ψν6}} ὀχθουΐοαά τηᾶρ8 δῃὰ ἃ ζοοὰ ρϑποσδὶ ἱπᾶος δἀὰ ἴο 
Ἔἢιθ νδἷιιο οἵ [Πϊς υπαββυπλπς ΘΟΠΙΠΙΘΠΙΆΓΥ. ᾿ ' 

40. ΤὴΘ Ο(οτηργοίιθηβῖνα (ΟΠ ἸΘΠΈΔΙΥ οὗ [Π6 ΗοΪγ Β.1Ρ0]6; σοί! ῖηρ' [Π6 
Τοχὺ βοοοσϊηρ το {86 δυϊβογίβοα Ν  γβίοη ; ϑοοίε᾽ Β ΤῃΔΓρΡΊ ΠΑ] ΤΟΙ ΓΘΏςΒΒ ; 
ἩδθηγΥ Β ΟὈΙΩΙ ΘΠΙΆΣΥ οοπάθηβοα Ὀυΐ σίνθῃ δυ ΒΙΔὨΓΠ1Ά4}}Υ: [16 Ρῥγδοῖϊοαὶ 
οὈβασνδίϊοῃϑ οὗ .γ. ϑοοῖϊ, πὶ οχίθηβῖνο ΟΥ1684] ἀπὰ ῬΆΣ])οΙορίοα] Νοῖθβ 
ἔγοπι ϑδεοίί, οάάτγ!αρο, ΟἸαγκα, Ῥοοὶβ, Ῥαΐσγιοκ, ον, Βυγάον, Ηδγπλου, 
(δϊ ποῦ, διααγί, {π6 Ἐοβοηπ]]6γ8, ζυϊποοὶ, ΒΙοοτηῆοθϊ ἃ, δ ηα Πλὴν ΟΥΘΓΒ. 
ἘΜΙτοα ΒΥ {πὸ ον. ὙΥ1Παπὶ ΦΈΝΕΒ, 1).}). δββιϑίβα Ὀγ 1π6 ἤδν. 1..ὄ δ. Ηοδά ον, 
Δηὰ “. Υ7. ὅοηκθ, Μ.Α. Βδιι]θθοσο᾽, νοσιμοπί, 1884--238. 6 νο]β. ἱπιροσιδὶ 
Βνο. 

Τα σοτηρ Ἰδἰΐου Θα ἢ 1018 ἃ σοηἀθηξαίιοη οὔ 4}} {ῃπὲ 15 γαϊ]υαῦ]οα ἴῃ {Π6 ἀδβογνυθῆϊυ οβιθοτηρᾶ 
σοιπτηθὨξγῖ65 οὗ ΗρΏΤΥ δπα ϑοοῖξ οἡ ἴδο οαπτῖγο ΒΊ0]., απὰ οἵ οάατίάρο οα πὸ Νονν Τοι- 
ἰδιηοέ. ὙΠπῸὸ ποίος δῖα σοτῃρι]οᾶ ἔγοσι ἴδε νασίοιβ οὐ εἶος θην πγοταίοα 1 ἴα τ|ῖ16 Ῥάρο; 
δηᾶ, ἴῃ βοπογαῖ, ἴῃ6 5οϊθοϊίΐοη 18 τηδάθ τῦτἢ ἰυάρσπιοπί. ὙὍὙΠα βἰχίῃ συοΐϊυτηθ 15 σοτηροβοὰ 
οἰογ οὗ {πὸ ἤον. 7. Βυιϊτοννουῖ δ οοησογάδηοο ἴο {πΠ6 ἘΠρ ϑ ΒΙΌΪΟΌ, 85 ράποὰ ὃν Ὦγ. 
Αὐαπὶ Οἰαγίκο, Μν. Τ᾽ δι γ55 5 ̓Ὠ᾿οτομδτΥ οὗ ἴπῸ ϑγτηθο] 1 4] 1 δηρυάρο οὗ ἴῃς ΒΙ0]6, δηά 
Μ τ. Οσδεροπίοσ᾽ 5 ΒΒ: ]1οαὶ Οοτηρδηΐοπ, το ἢ τγοῦκβ τὸ ποιϊοθα ἴῃ (ΠΟΙ ῬΤΟΡΟΙ Η͵δοοβ ἴῃ 
«15 νοϊιιηθ. ϑοῦηα σορῖθβ παῦα {πὸ ψοτὰβ “ ΒΑΡΎ τ δ᾽ ΕἸΌΙΤΙΟΝ ἴῃ τῆ {π|6 ρᾶροβ, οεγίαΐπ 
ποίεε δεὶπο αἰἑετεα (0 τηθεΐ ἐδλε ρεομίίαν ἐεπεία ὁ ἐλαΐ ἀεποπιΐϊπαίίοπ τεβρεοϊίπρ δαρέϊεπει ! 

41. 'Γμο Οοηπαοηβθὰ (οτηπηθηίθτΥ δηὰ ΕἌΠΪΥ Επχροβιοη οὗ [6 ἨΟΙΪΥ 
Β1016 : δοηίδϊπέηρ' [Π6 Ὀαβύ οὐἹ 16]81πὴ8 οὗ ΤΠ6 ποδί ν᾽. 80]6 ΒῚὈ]1οα] ὙΥΎΠΘΙΒ, 
ὙΠῸ Ὀγϑοῦῖοα] σοο,ΟΉ8, Δα ΤΔΔΥΡΊΠΔ] ΓΘίθΓΘΠΟ68Β; ΘὨΓΟΠΟΪΟΡΎ, ᾿πά 6 ΧΕ8, δα, 
δε. Βγ [86 Βον. Τηρταῖα ΟΟΒΒιΝν, Μ.Α. 1 ομβάοῃ, 1837. ϑοοομὰ Ειίοη, 
1889. Προ γῖα] ὅνο, δῃᾶ τουαὶ 4{0. 

Τῆῖς ποτκ σοττοβρομάβ τὲῖῃ 115 {Π|6 μᾶρε; ἐξ 15. ᾿ἰἴογα ]ν ἃ οοηἀοηβοᾶ οοπιπιοηΐϑσυ, ἀ6- 
τἰνοαὰ ἔγοτο (ἴῃς γεβὶ δοσθϑῖοϊο βοῦτοθθ. ὙΠῸ ποίρθβ 8.6 βοϊβοϊθα, νυ ῖτἢ τοῦ ἢ Ὀτγονῖγ, θὰ 
ὙΟΤῪ )υαϊοϊουεῖγ, ἀπ ἀτὸ ῬδγΕῪ οΥἰἰςα] δηαὰ Θχρ δπδίοσυ  ἴΠ6 οἴδιουβ τ ργδοῖϊίςαὶ, Τὸ 
τ650}15 οὗ (ἔθ τθβοαγο 68 οὔ βεδυὶν ἵνο πυπάγορα νυγιίοσβ, Βυ 15}: πὰ Εοτγοϊ μη, ἀτὸ ἤοσα ρίνθῃ 
ἴῃ ἃ ΥΒΤῪ 518}} σοπηραββ. Τῃ6 βοοοπά οαϊτίοη πᾶ8 Ὀθθη σΑΓΟΙΪΥ του ϊβθα ἀπά οοττοοίοα, δὰ 
Τοοτο {πδ ἃ ἱπουβαπά Ὠοΐεβ πᾶν ὈθῸη δαἀάρα ἔτγοτπι νϑτίοιιϑ βουζοεβ. ὙΤη ἐυρορταρῆῖοαὶ 
δχεουζίοη οἵ Ὀοΐἢ οαἀΠ ἀοΏΒ 15 δἰῃρυίανγ ἀϊδείποι δὰ Ὀραυίδι!, Μτ. Οοθῦυΐῃ 650 ρυ  5ηοὰ 
1ῃ 51η4}} ἔοϊίο, ᾿δΐννθοῃ ἴπῸ γϑδῖβ 1838 δηά 1841, ὟοΪβ. ἴ, απὰ [1]. οὔ ἃ πιοτὸ οχίοπάρὰ 
οοτητδοηίδευν οὐ {πὸ ϑογιρέυτοβ, ᾿πεἰτ]οὰ “ Ἐνδηροῖ!ς8] ϑυποροῖθ. ΤΏ ΗἩοὶν ΒΙΡ0]6, τ τ ἢ 
Νοῖος οχρ᾽ αηδίοτυ δηὰ ῥγδοῖϊοαὶ, ἴον [6 86 οὗὨ ἴατα]οα, . . .. 5ο]οοϊοά ἔγοτη {86 τυυιτἰπρς- 
οὔ εβἰθοιηθᾶ Πινλμοβ απ ΒΙΌ]1οαἱ Οὐ ι165;. . .. . δῃηά Ἰηἰογβροσϑοὰ σ ἢ οτρίη δ] τουηδυῖιβ." 
ο]. Ἱ. οομίαϊῃς (πΠ6 Ῥεπίδιθυςοἢ δπὰ Ηβέοτὶςδὶ Βοοΐϑβ οἵ ἐς ΟἹὰ Τεβιδιηθπὶ, οὶ]. 111. 
οουργῖβοβ ἔθ σῃοΐο οὗ τ Νον Τοβίδιμθης. 

42. ΤΊα Ῥογίδθ]β (οπιπιθηίασυ. Τῆ6 ΗΟΙΪΥ ΒΙΡ]6, δοπίαϊπῖηρ (6 ΟἹ δπᾶ 
Νον Τοβίδμηθηίβ : τ 1} (Π6 τηοβὺ Δρρτουθα ΠηΔΓρῚ Δ] σοΐογομοθα δπα οσρίδη- 
ΔΙΟΓΥ ποῖ68, Β6]θοἰοα ἔγουὶ ἴΠ6 πηοβὺ ἰδ πρι 864 Β10]104] τ γιίοσβ. ΒΥ {88 
Ἐν. Ιησταμι ΟΟΒΒιν, Μ. ἃ. 1πάοῃ, 1832. 121ηο0. 

ΒΥ ἴδε εἱἷά οΥ̓́Δ 5π|8}} δὰ ἀϊδεϊηςεῖ ἴγρε [86 οἀϊξον 85 σοτηρτγοββθα ἰηἴο ἃ οοτηραγαίἑ νεῖν 
᾿ 016 σοταρα858 ἃ σγοδὲ δπηουηὶ οὐἁὨ νδ] υδ]6 δπηοίδιϊοῃ οὐ ἔπε ϑετὶρίαγος, ἀἸθδτοης ἔτοτη {πὲ 
πῃ ϊο ἢ ἢς 65 Ὀτγιπιοά ἴῃ ἴΠ6 ῥτθοράϊηρ σοῦκ. Τῆι ποίρθβ, νῃϊο ἢ ἀτὸ βἰδιθα ἴο Ὅ6 ὨΘΑΥΪΥ 



ϑοοί, 1Π,| ὃ 8.1] 2 γἰεδὴ Οοπιριοηέαίογς οἡ ἐδ τολοῖο Βιδῖδ. 807 

βἤοοη ἐπουβαπὰ ἴῃ ΠυΤΒΟΣ, ΔΓ ΠΟΘ ΥΙΪΥ ΥΟΣῪ σοποῖβο; δι, τυ μδὲ 15 οὗ πιοβξὲ ἱτηροτίδηςο, 
ΠΟΥ ΔΥῸ ὙΘΥῪ ϑαιἰδίδοίογ. ΤΉΘΥ δτὸ κοϊοοϊθα ἴτοι (6 ῥυὶποῖραὶ σοτημηθηίδίοσβ. Ὦγ. 
ΒΊΑ ΠΟΥ 5 ρᾶσ8}16] τοΐδυσθῃοθβ ἤν ὕδθθὴ δαορίθα 85 ἴῃ 04515 οἵ ἴῃς 5οἰθοιίοι Ὦθγα ῥτίηἰοά, 
θυΐ τυ ῖτἢ δά! εἸο5 δηα σογεθοίϊοηθ. Νίηθ σοϊουτοὰ 1809 1] υϑίγαϊα 11}}158 τι πδοδυτηϊη, σΒΘΔρ, 
ΔΠα ΡοΔυ  }Υ ρῥγὶπιθα νοϊυτηθ. 

48. Τα ῬΊ οἴου 8] Β10]6 ; Ὀδὶπρ [Π6 ΟἹά δῃὰ Νοὸν Ταβϑίδιηθηΐβ δοοοσα!ηρ 
ἴο 186 δυϊμογιϑθοα Μ᾽ γβϑίοη; 1] υδίγαιθα τ ἸΔηΥ Βυπατοα ποοα-οαΐβ, 
ΤΟΡΓΟΒΘη Πρ {6 Ηβίογ!ο8] Εὐυθηΐβ δέου οο] Ὀταϊθα Ῥ᾽οίαΓΘΒ: [Π6 ΔΗ αΒοαΡ6 
ΘΟΘΏ6Β8. ἔγοτῃ οὐἹρίηαὶ ἀγα ηρθ ΟΥ ἔγομπι δ θη ΘηρΤΑνΙ ΡΒ; ἃπα {ἢ 6 
Β]6οῖθ οὗ Ναίυγαὶ Ηϊβίοσυ, Οοβίιμπμθ δηὰ Απίϊαυλίθβ, ἴγοιη [6 Ὀαϑί 
ΒΟυΧΟΘ8. Τὸ σι  ] ἢ ἃτο δααθά, Οὔρὶμαὶ Νοῖίθβ, ον ἜΧρΡ] Δ δίοσυ οὗ {ἢ 6 
ἘΏρταν ηρΒ δῃα οὗ βιο ἢ Ῥϑββαρθθ σοῃποοίθα ἢ {μ6 ΗἸβίοτγ, (ἀΘΟΡΤΆΡὮΥ, 
Ναίαγαὶ Ηϊβύοσυ, δὰ Απίαυϊθβ οὗ 16 βαοσοὰ δουιρίυσοβ, 88 ΓΘαΌΪΘ 
ΟὈβοσυδίίοη. [ΒΥ Φομη Κιττο, ὮὉ.}).7 Τ᾿όοπάοη, 1886--88, 4 νο]8. ΒΙΡΟΙ τογαὶ 
ϑγο.; 8150 ἴῃ. 4 νοἱβ. 4ϊο. 

Το {1{|6 οΥὨ {18 τγοῦκ δα] ν ὀχρτοββοβ 15 ἀοοῖση, το 15. ὁχοουϊοῦ ἘΠ στοαὶ ΔΌΣ ΠΥ 
δηὰ ᾿ηἀυβίτγ. ὙὉὙΠὸ ΟἹ Τεβίαπιοπε 8118 {πῸὸ ἢσβε ἴἤγοα υοϊυστηθβ, ἀπά ἴῃ Νὸνν Τοβίβτηρθηϊς 
ἴθ ουτίι. ΤΏΉΘ ἰὙροσταρῃοαὶ οχοουτοη, οϑροοΐα! ν οὗ [ἢ αυδΙίο σΟΡΙ68, 18 νΟΥΥ Ὀοδυτμ]. 
ΤΉ ποῖθ8 Ἴγοῦα ΒΌ Βοα  ΘΏΕΥ Ρυ Ὁ] 156 ἀ τνυϊπους τη ἰοχῖ, 1 πὸ ἔο]] οσσίπρ {ππ|6 : 

44, ΤΒΘΟ [1Πυδβίταίοά Ομ ΘΑ οα ἴΠ6 ΟἹά δηᾷ Νὸπν Τοϑίδηθηίβ. 
Τομάοῃ, 1841]. δ νο]8. ροβὲ 8νο. 

45. Τη6 Ηο]γ ΒΙΡ]6, οοπίδιπῖηρ {π6 ΟΙαὰ δὰ Νευν ᾿αβίδιηθηίβ δπὰ ἐπ 
ἈΡΟΟΙΥΡ 8. . . . .... Αςορομρδηϊδα ἰβτουρδουῦ τ} ἃ Ὀτγιοῦ Ἡδττηθ- 
ΠΘυ 6 δΔηα ΕἸχαρθοϊο81 ΟΟΤΉ ΠΟ ΆΕῪ 8ἃπα τον]86α νϑυβίομ, Ὁ Τ' 4. ΗΒΒΕΥ, 
.Ώ. [γγο!]. 1.1 Οδπαβίβ ίο Επβέμοσ. Τωοπάοῃ, 1844. τογὰὶ ὅνο. 

ΤΌο βτβί ἵνσεοὸ σοϊυτηῃβ οὗὨ δον βαρ σοπιργίβο ἃ γορυίηΐ οὗ {π6 δυϊζηοτβοὰ ΕΏρ] 5 Β νουβίοῃ 
οὗ τπ6 ΒΊ0]6, στε] τὴ ταᾶτρίμαὶ τοδάξηρπ, γοίθγοησος, αηὰ Αὐοῃθίσμορ ἰὐπμοτβ ἀδῖοβ. Τὴθ 
τπἰτὰ σο]υμηη σοπίδοης ἃ γονϊϑϑά νογϑίοη, γι βυοἢ ὈτίοΥ Πποττηθηουτὶς δηά ὀχοροῖῖσαὶ ποΐο5, 
δηὰα δὴ οςσαβίοῃδὶι ραγαρῆταβθ ἱπίσοάιιοθα ἴῃ πη 18}16 οΠδγδοῖθσ, 88 τθαὺ ὑὕὑ6 γοαυϊτοὰ ἴο ἀ6- 
[ασυθῖηθ {πὸ Τηθϑηΐῃρ; θη ΦΟΠΥΘΥ͂ ἴΠ6 860η56. Ι͂π πὸ ἰπβίδῃοσθ [88 {Π6 οὔ σὶπα] ἐοχί Ὀδβθῃ 
ἰδτηρεσρα τι. Ὑ)ογάβ οὗ ἀουδεξ} εἰσ! βοαϊϊου Ἰανα θθθη οχρὶ αἰποὰ τπογα που θοιν τ 6ῃ 
Ἑπδηροα, δπὰ αἰξοσβίϊοπβ ἤδυα θθθη τηθδ ΟΠΪΥ͂ ΠΟ ἸΠΟΥ ογα ΘΌβοΪ ΘΙ Ὠροοββαῦυ. Αἄ- 
ἀϊεϊοῃϑ9 ἴγοσῃ ἔῃ ϑατηδγλίδη Ῥεϑηίδίθας,, ἀμὰ ἔγοτη δὴν οἵ ἔπ δηξιθηΐϊ υϑυβίοηβ, ἀτὸ ργϊηϊοα 
Π ἃ 5:1 8}1ὁ6ὸΥ Ἐοϊηδῃ ομαγαςῖοσ, δπὰ ἴθ ρίοββοβ ἔθοσθοη ἴῃ ἃ σοσγοβροηάϊηρ 1[4}10 οπατδοῖου, 
Τῆο ἔουγίἢ δοἰ απηη οοηΐδιῃ9 ἢ 6 σΠτοποίοσυ οὗ Ὅτγ. Ηκ]ος, ἃ ἴδιν βιυρΡ᾽ πθβίατυ γοίθγθηοοβ, 
δηά βυοἢ νϑγίουβ τοδάϊησε δηΐ τεηἀοσγίηρε 85, ψίϊῃου: μαυϊη δοῖυδὶ ο]αἸπ)5 ἐο δ πη οἰ ἐγ, 
δτ6 Θη]6ἀ ἰο τοβροοῖ, ΤὨΪΐβ ὑθδυ Ὁ }}γ ῥτϊπιθὰ ποσί 5 γεῖ ἴῃ ὈΓΟΖΤΘ55. 

46. ΤῊΘ προ] ΕἌΤΩΣΪγ ΒΙ10]6, οοπίαϊπίηρ [μ6 ΟΙἹά δπαὰ Νονν Τ βίη 8 
Δοοογαάϊηρ ἴο ἘΠ6 τηοδὺ δρργονϑᾶ Ἵοορὶββ οὗ {Π6 δι ῃοῦ βοα νοσβίοη. ὙΠ ἢ 
ΤΩΒΗΥ͂ που ΒΑ Πα ΟΥΙΓ108], ΟΧΡΙΔΠΔΙΟΓΥ, ἈΠᾺ ΡὈΓΔΟΙΟΔ] ποῖθ8; ἃ1560 ΒΘ ΓΘΏς68, 
Ἐοδαϊηρβ, ΟΠΣΟΠΟΙορίοαὶ ΤΑΌΪ68 πα Ἰηάοχθθ. ΟἸδβροῦν δπα Ἰ,οπάοῃ, 1844. 
Τροσὶ Δ] [0]10. 

ΤἼο ἤδτὴς οὗ ἴπὸ φάϊζονῦ 18 οῖ Κῆοση. Ὁμα ποΐθβ δ΄ῸΘ Ῥτϊηϊθαὰ ἰπ ἔψο οο] τὴ Π8 ἴῃ (868 
οοηῖσο οὗ ἴπθ βαρ; δθά ἐπὸ ψ στὶς 15 }] ϑἴταϊθὰ τ 11}} τ θύοι τν6]]-ὁχοσυϊοα δηρστανη,8, 
δον ραϊηξίηρσα ὈΥ 116 Ν65ὲ δηϊτθηξ δηὰ τηοάθγῃ γι ἰβῖβ. 

47. Τα βαοσθὰ ϑογίρίυσεβ ἴθ Ηθῦσονν δηπᾶ Ερ]8. Α Νον Τγϑπβ- 
Ἰαϊϊοη, ἢ ποίθ8. οὐ θα] ἀπ οχρίδηδίοσυ. ΒΥ ἴμ6 δγ. Α. θῈ οι, 2. 
Τ,.. ἸΑΝΡΕΝΤΗΑΙ, δηᾷ 6 Βον. Μ. 4“. Εάρηλι,. γῈ). 1. ΟἜΈΝΕΒΙ8. Ιοπμάοῃ, 
1844. 8νο. 
ΤΉΝ 15 δὴ οἀϊτίοη οὗἨ ἴῃς ΟἹὰ Τοβίδτηθηξ, ἀπάοεία κοι Ὁ. 2 ον 1ϑἢ (Θδοιοτβ πα τη βῖουβ 

(Ὸγ {πεῖν σο-Το σ᾽ οπὶβίβ.Ό Τὴ Ἡθῦτον Τοχὲ ᾿ς δοσοτηρδηϊοα ὮὈΥ͂ δὴ ἘΠ ρ 15} ἰσδηβδιΐομ, 
ΗΒ ΟΤΙΩρ ρᾶρ6 ἴογ ρᾶρσο ἴο ἴΠ6 οΥτἱσίηδὶ Ἡοῦτεν. [π {πὸ ποῖθβ ““ψ͵πὸ ὝΘΊΟ ΔΘΓΘΟΒΌΪΥ 517- 
ῥτἰβθὰ ἴῃ δπαάϊηρ ἔπαλ ηοΐ ΟΠΙῪ 5 ἴἤθτο ΠΟ δἰέβοϊς τηδθ ὑροη πὸ ΟΠ τἰβεῖαπ ἱηξεγρτοϊαίίοη οὗἅἁ 
ῬΑβδαῦοβ τοϊαιίίηρ ἴο (6 Νἤοβοιδἢ ; Ὀκ1, ἴῃ Ἰηδίζευβ οὐ ἶσα] δηὰ ρῥμῃι]οϊορίῖοαὶ, σοπϑίἀογαυἷα 
αἀοίδγθηςο 15 ρμαϊὰ ἴο (τιδιϊδῃ δυ ΠΟΥ Ε165, Βυοἢ 45 Ῥαγκἢιτοῖ, Οοβοηϊυβ, ὅς, ; τ Ὦ1Π|6 δηποίμοῦ 
απ 5{1}} τῆογα τοιμδγκαῦία ἔδαϊιυστο ἴῃ τη ἀορασίπηθπε οὗ 186 ψοὺκ 15 ἴπΠ6 γοθάοπι συ ἡτἢ 
γὨ1Οἢ τα ΟΡ ΠΟ Π5 δηὰ σοιητηθηῖδ οὐ [Π6 ΓἈΡ]}18 ἀγὸ ἀϊςουβεθά, ὁμθ σγεαῖ πδηια Ὀοΐηρ' οἴθῃ 

. αυοϊρὰ ἴῃ ορροίξοῃ ἴο Δηοῖποῦ: δοιὰ μ Πο86 ᾿πβίαποος τἤθτο ἃ τοδάϊηρ ΟΥὉὨ ἱπίογρτγοίδίϊοι 
5 Ῥγοροβοά, ἀϊβδγοης ἔγοτῃ (6 τϑοοϊνοαὰ 9θηβα οὔ ἴπὸ (τσ ῖδη γουβίοηβ, ᾽ἃ 15 ποῖ ριυὶ ἔοτ- 
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πατὰ ἀορτηδι σα! ἑν, θυ 1 δὴ δαταϊββίου οὗ ἴῃς αἰ ουγ οὗ ἴπΠ6 μαδδβαᾶρο, δπὰ οἵ τασίουβ 
86 0365 Ὑ ὨΪΓὮ ἰδ τηδὺ θῈ ἱπουρμὶ ἴο θαυ." (υθ]ϊη ΟἸὨγ δεῖ Εὐχδπλίποσ, Φδπύυδτυ, 1845, 
Ῥ. 8356.) 

48. δογρίυγα! (ὐοχησηυηίομ ἩΠῚ Οοά ; οΥ, (88 Ηοὶγ ΒΙ0]6 διτδηρθα ἰῃ 
Ὠλβίογ 08] δηα ΘΓ πο] ορίσ8] ΟΥΘΓ, 1ῃ ΒΟ ἢ ΔΉΠΟΥ {παῖ {Ππ6 ὈΟΟΪΚ5, ΟΠ δρίορο ΓΒ, 
ῬΒΔ]Π18, ΡΓΟΡΏΘΟΙΘ5, ὅζο. ΤΏΔΥ Ὀ6 ΤΟδα 848 οὯ6 σοῃπροίθα ἢ ἸΒίοΟΣΥ, ἴῃ 1Π6 γΟΡαΒ 
οὗ [86 δυυμοσιβοα ἰγαηβίδίοη ; ΠΟΨ]Υ αἰν! ἀ64 ᾿πἴο Βθοῖ]οῃ}8 ἴῸΓ [Ἀ1111168 δηά 
Ἰπαϊν!άυα]β, ἢ 1 ΓΟ οἴ ΟΠ ἃπὰ ΡΓΆΥΘΓΒ, Δηἃ Ὠοΐθ8 ἴῸῦ {π6 βίπάδηΐ 
δηα ἱπαυϊσοσ. ΒΥ ἴδε Βδν. θοῦσρὸ ΤΟΎΝΒΕΝΡ, Μ.Α. 0]. 1. Τοπάοῃ, 
1848. ϑνο. ; 

ΤῊϊς να] 0}6 τνογκ 15 ἢ ῬΤΟβτοβδ: 10 [85 Ὀδθὴ ἰοσιηθὰ ΟἹ ἃ πὸνν ρἷίδῃ. “"ΕΥΟΥΥ ἰοττηοῦ 
σοσητωθηΐασυ οἱ {πε Β10]6 (ἔα δ ΠΟΥ τον 3) μ85 Ὀθαθη. οοτηρι]οά οἢ ἐμ ρΐδη οὗ δπιαῖὶα- 
τηδίϊηρ ἰῃἴ0 ΟἿΘ ΙΏ888 οὗ ποῖοξ ἴΠ6 νδζίουβ σέπιασῖβ, Ὠἰβίοσι δὶ, οὐλίςδ), οχ ρ᾽ δηδίοσυ, δὰ 
ἀονυοιιοῦδὶ, τ ἢὶσῇ οσσυγτοὰ ἐο {πὰ ἩΤΙΐζοΥ ; οἵ ἴΠ6 σοτητηοπίδίον Π88 οοπβῆπρα ἢ15 δἰϊοηϊΐοη ἰὸ 
οὔ Κιπὰ οἵ ποῖεβ οὔ]γυ, ἴο {π6 Ἔσοϊυβίοη οὗἁ οἴδοσβ." [Ι͂ἢ (115 τψοῦῖκ ἴπΠ6 ἀονοξίοηα, Ὠ:ϑτοσιοαὶ, 
δηά οτὔἰ τοδὶ ρουτοηΒ 8ΓΘ βοραγδαιθα ἔγοτῃη θδοὴ οἴῃεσ. Μτγ. Του πβοη 4 ̓ 5 ΗΔΥΙΠΟΩΥ ΟΥ Ἀττδηρο- 
τηρηΐξ οὗ (πὸ Βιδ]6 ἴῃ Ηἰδίοτίςαὶ δῷ ΟὨτοηοϊορίοαὶ Οτάοσ (ποιϊορα ἴῃ Ρῥ. 158. συργὰ) 15 
τηδάς ἴῃ 4515 οὗὐἨἩ ἴπΠ6 σοιητθηίδσυ, το 15 ἀϊνϊἀοὰ ἰηῖο δοοίϊλουβ ἱπγουσῃουΐί. ““ Εδοὰ 
Βοοί ἢ σοηβιϑῖβ οὗ ἔνε ρασίβ: ----Ἰ. Α Τίι]ο, Ἰηἰοστηϊης [6 στοδάον οὗ 1π6 ζϑῆογαὶ ἼἽοηϊοπῖς 
ΟΥ̓ τ6 δοοϊίοῃ ; ---- ῶὩ. ΑἸ [Ιηϊτοἀμοϊοι, νυ ἢ ἢ σοτηρτῖϑοβ πὸ ἢϊβίοσί αὶ δηὰ ὌχροβιίοσΥυ 
πιδίῖοσ χίνθη ἴῃ δα ΘΠ ΘΓ σοτητηὨ Δ. ]685 ; --- 3. ἘΠ6 ρογίίοη οὗὨ ϑδοτίρίυτο 586]δοῖοά (ον {Π6Ὸ 
βοοίίοι ; --- 4. Α Ργαγοῦ ἰσυπάοα ὑροη πὸ [πἰτοάιπιοείοη ἀπά 1116 δο᾽δεῖοα, μοτίίοη οὗὨ ϑεσῖρ- 
ἴυτο, δηὰ οὐὐὐνοάγιηρς ἐπ ἀονοιομα! γοβοθοιοηβ οὗ ἔπ σρδάοσ; ---- 56. Νοῖββ, οτὶ ζίῃαὶ δπὰ 
οὐ εἰοαὶ, δἀ ἀτοςβοὰ ἴο {π6 ϑιυάδηϊς δηι Βοιίονοσ ; " τῆο ψ1}} πᾶ ἴθοτ ἃ νοσὺ ἱπιρογίδπες δπὰ 
υϑοῖι! ΠοΙρ το ἐδ, οΥλτ οὶ ἀπαοτβίδηάίηρ οὗ ἴῃς Ηοὶγ ϑοτιρίυχεβ. 

ὃ 4. ῬΕΙΝΟΙΡΑΙ͂, “ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΟῈΒ ΟΝ ΤΗΕ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΈΝΤ, ΑΝῸ ῸὉΝ 
ΘΕΤΑΟΘΗΕΡ ΒΟΟΚΒ ΤΗΕΒΕΟΕ, ΙΝΟΙΘΙΝΕ ΝΕ ΤΕΑΝΒΙΑΤΙΟΝΒ, 

{1.1 Οοπιριοπίαίογξ οπ ἐδε Οἱα 7εδέαριοηΐ. 

1. ΒΙΟΒΑΈΡΒΟΝ (ΒΙΒΒΟΡ.). --- ΟΒοῖοθ ΟὈὐβογναύϊουβ δῃἃ ΕΧΡΙ ἢ 0}8 
ρου {μ6 ΟΙἹα Ταοβίδτηθηϊ, σοηἰδιἰηρ' 1 [ΠΘΠ) ΤΩΔΩΥ ΤΟΙΠΔΓΚΑΌΪΘ πηδίίοῦβ, 
ΟἸΠΘΡ Ὡοῦ Δ Κ6ὴ ποίϊο6 οὗ, ΟΥ τηϊβϑίδϑη ὈΥ τηοϑῇ : πο ἢ 8.6 Δα! 1 0Π8]8 ἴο 
[Π6 ἰαγρα δηποίδιοηβ πη846 ὈῪ Βοιηθ οὗἉ [86 ΑΞΒΘΙΆΌΪΥ οἵ ὨΙν1Π68Β: ἴο ᾿ΒΙΘΝ 
16 δαάεὰ βοπηθ ἔυγίθοῦ δ πα ἸΔΓΡῸΣ ΟὈΒοσυ ϑίϊοηβ οὐ {16 016 ὈΟΟΚ οὗ 
Οὐδμοδῖβ. ΒῪ Φοῖπ ἘΙΟΒΆΈΡΒΟΝ, Βίβμορ οὗ Ανάδρῃ. Ἰωοπάοῃ, 166ὅ, 
ἴο]1ο. 

Βίδβιορ Εἰοπαγάβοη μδ8᾽ Ῥθθη ἽμπδγδοίοσιΞο Ὀγ ἢὶβ σοῃ ΘΙ ΡΟΓΑΥο8 88 ἃ τηδη οὗὨ ρτοίουπά 
Ἰοαγηΐης, ν6}} νογβθὰ ἰὼ ἴπ6 ϑογὶρίυτοβ, δηὰ οἵ ὀχδοὶ πονίοάμο ἴῃ βαοσοά σῃγοποίοσυ. Ηἰς 
Ησταοηῦ οὔ (πὸ ἘοῸΣ Οὐοβροῖβ, ἰῃ τ ὩΣ οἢ πο Ἰοὰ ἴπΠῈ6 σὺ ἴ0 8 τῆοσγε δοσυγδῖα δγτατηζοτηθηΐ οὗ 
16 πδγγϑίϊνοβ οὗ {πὸ ἴουν Ενδηρο 55, 15 ρτϊπίοὰ ἴῃ Ασομ ἱβορ [7586 γ᾽ 5 Απμα]8β. Βῖβῆορ 
Ἐϊοπδτάβοη᾽ 5 Απποίδιϊοης οτο Ῥυ  15Π6α αἴον Πἷβ ἀθδίδ : 88 ΠΟΥ 56}} αἵ ἃ ἰονν ῥτίςο, {ποὺ 
δῖα ποὲ πυψοσίῃΥ οὗ πὸ δἰυάοη 58 διἰοπίιοη. 

2. ῬΥΧΕ.--- Α ῬΑΓΑΡΏγαβα 1 Βμοσχὶ δπα {786} Νοΐθϑθ ου 186 Βοοὶκβ8 οὗ 
1π6 ΟΙά Τοβίδιηθπί. ΒΥ {6 δον. Τπομδβ ΡΎΣΕ, Μ.Α. ]1οπάοῃ, 1717-- 
1725. 4 γνοΐβ. ϑνο. 

Τίοδο νοϊυτμοβ ὀχίθηὰ (ο 4}] [πὸ ᾿ιϊδέουῖςο δὶ μοοΐ5 οὗ ἐπε ΟἹά Τοβίδτιοπί. Ὧτγ. Ὠοάάσι σα 
ς8}}5 ἴξ “δὴ οἰοραηΐ δῃὰ ἱπαϊοὶουβ σοπίγαςσίιοη " οὗ Βίϑῆορ Ῥαίγὶο κ᾿ 5 σοσῖ, ποι! οϑα 1π Ρ. 296, 
δωργὰ; δηὰ δαάς, (παῖ 11 18 ““νδϑδίϊγ ἴο θὲ ῥτοίοσσρα ἴο [ἷ8 Ῥδαγαρῆγσγαβδθ οὐ ἴϊπο ἘΡ151168,᾽" 
ν]οἢ 15 τηθ ΟΠ 64 ἴῃ Ρ. 8358. Νο. 2. ἐπ γὰ. 

8. ΜΑΈΒΟΗΑΝΤ.--- Αἄἡ Ἐχροβίεοη οὗ {Πη6 ΒοΟΟΚΒ οὗ 1η6 ΟἹά Τοβίδιμθηϊ, 
οχίσδοϊθα ἔγοτα [η6 ΥΥ̓ΥΙ ΠΠρ5 οὗ {π6 Ὀσδῦ Αὐἴμογβ, ἀπ θηΐ δηᾶ τηοάθση. ΒῪ 
ϑομη ΜΑΒΟΗΑΝτ. Ιοπάοῃ, 1748. [0]10. 

ά., ΟἾΤΟΝ. --- Α Βμογΐ δπὰ ρὶαὶπ Ἐχροβιοη οἵ {π6 Ο]ά Ταοβίδπιθηί, τ 18 
ἀδνοίϊομδὶ δηὰ ργϑοίϊοαὶ Βϑβθοί]0η8, ἔοΣ {Π6 1188 οὗὨἉ [Ἀ1111168 Βα) οῃΘα ἴο ΘΟ ἢ 
σδαρίθγ, βοιμθνηδί 1 [Π6 ΤΩΆΠΏΘΙ οὗ Ὧν. Ὠοδάγ! ἀρ ε᾽8 ΕἌΤΏΠΥ ΕἸΧΡΟΒΙΙΟΓ. 
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ΒΥ [μ6 Ἰαίθ θν. Φο9ὸ0 ΟΕΤΟΝ. 6 νοἱβ. ὅνο. 1788--1791]; βοοοπᾷ εὐϊίοη. 
Ἰωομάοῃ, 1822. 6 νοΐβ. ϑ8νο. 

" ΤΠ Ψψοσὶς νγα8 ρυδ 5 ῃ6α αἴον {πὸ δυϊμονκ ἀδθαῖῃ ὉΥ Μτ. Οοπεϊοιηδη οὐ Κιαάάουηηςίοσ : 
1: οοπίαῖῃβ ποῖοθβ ἘΠ ΘΗγ οοἰ]οοϊοα ἔσοτα τηοάθγῃ Ὄχροκβίίοτα, οὗἩ θοῦ “1ξ οδηποῖ 6 βαϊὰ ἐμαὶ 
[ΠΟΥ ἀγὸ οι! ὩΘΠΓΥ οσιεἰςα] ; δυϊ ἴΠογ οἴθηῃ σοηνοΥ νδ 80] 6 ἱηδιγιοξίοη, δηὰ 1[Π6 τοῆθοιο 55 
8.6 δΔάγλί γα] δάαρίθα ἴἰο ργρπιοῖα ἴΠ6 ρυγροβοβ οὗ βοσίουβ σοὶ ζίοη." (Βιοργαρθϊα Βειίδη- 
Ὠΐοα, 29ἃ βἀϊῖ. νοὶ]. νυν. ρ. 311. 866 εἷσξο Μοηίῇῃ. ἔδν. ΟἹ. 8. νοὶ. ἰχχῖσ. ῃ. 329.) Το ἴοσγιω δ 
ςοτρ οί οουστηθηΐ οὐ πο ϑοτὶρίυγοπ, Μῖτ. Οτὐίοπβ βαγαρῆσαβο τοὺ Ὀδ ͵οἱποὰ ψῖῖ Μτ. ῬΔΒ 
πγοτδβ δυγιἀρτηθηῖ οὗὁἩ Ὅτ. ᾿οδάτιἀρο, ποιλορὰ ἴῃ ραρβο 3.58. ἐπ) γὰ. 

ὅ. ΟἜΘὨΡΕΒ. --- Τὰ ΗοΪγ ΒΙΡ]6, οὐ ἴῃ Βροκβ ασοομπίρα ξαςγοα, ΟἸ ΠΟΥ Τ188 
6816 {16 ΒοοΟΚΒ οἵ {16 ΟἹ]ά δηὰ Νοαυν (ονυθηδῃίβ, {Δ} }}} ἰγαμβὶαιθα ἔσοϊῃ 
[Π6 οοττοοίοθα Τοχίβ οὗ [86 οΥΙρΡΊΠΑ]8, τ ἢ να ΟὰΒ τ ϑάϊηρθ, ΟΧΡΙΔΏΔΙΟΣΥ 
ποῖθβ, 8η4 οΥ 164] ΓΟΙΊΔΤΚΒ. ΒῪ ΑἸοχδηῆοσς ΟἜΡΌΕΒ, 1.1... 4ϊο. Ιψοπάοη, 
γῸὶ 1. 1792. νοὶ. ἰϊ. 1797. ΟΥ̓ οΑ] γοπλγκ8 οὐ {π6 ΗΘ Όγονν ϑογρίυΣββ, 410. 
Τιοπάου, 1800. νοἱ]. ἱ. ου [86 Ῥοηΐαίθαοβ. 

Τῦο ἔνο νο]πιο5 οὗ Ὠτ. Οοα 658 νογβίοῃ ἱποϊυ δ τπ6 μἰβίοτισαὶ θοοκα ΠῸΠπι ΘΟ οποεὶς ἰο. 
ΟὨγοηὶοΐοβ, πὰ ἐπὸ Ὀροκ οὗ Ευϊλ, ΟΥ̓́ {Π6 ἀοοίοτ᾽Β πΠοίογοΐοχ. δοπητηθηξατῖςφα δη νουβϑίοῃ, 
{π6 τοῦ ἸὯΔΥ 8566 80 διηρὶ ὀχϑπιϊπαίίοη πὰ τοίυϊδιϊου ἴῃ ἴπῸ 41}, 141}, 191}, ἀη ἀ ΖΟΙᾺ 
νοϊυϊηο5 οὔ ἴῃ Βειεῖδῃ Οὐιτὶς, οἷά βοσῖοβ' ϑόιμα Ἰοδγηθὰ δηὰ δία δηϊτηδάνογβιομδ οἡ 
Ὧν. σοα 6585 Οτιςαὶ Βοιμδυκα οἡ ἴΠ6 Ηεῦτον ϑογὲρίυγοβ γογο ρυ ] 95 οά, ας Ἰοπάοη ἰῃ 
1803, ἰὰ 8νο. : ἴΠογ ψγογὸ τορτληϊρα ἔγοτα ἐπε Β εἰ Ογιεἰὶς ἴον ἐπ6 γϑασ 1803. ΤῊς Ἰοαγπθὰ 
ἀοςοιοΥβ ψοσκ 15 Βοσα ποίϊςρά, ἰεβὲ (6 δυΐμοσ. δμῃου]ὰ θὈῸ6 σπαγροά νὴ ἀοειχηοάϊν οαῖξ- 
εἰν 1ι. 

6. ΤῈ Ῥοοκοῖ Οὐοσησηθηΐατγυ ; οοπϑιβεηρ οὗ ΟΥ̓] Νοίοθβ οὐ {86 ΟἹὰ 
Τοβίδιηθηΐϊ, οΥἹρΡΊ 4] δηά βοϊθοίθα ἔγοτῃ {Π6 τηοϑί Ἷοϑ] σαί ογι [168 δη οοΟτη-. 
τηθηἰαΐοσβ. ΒΥ Βανι ἃ ῬΑ ΊΙΡΒΟΝ, ΚΙ ΡΌΓρ, 1886. 2 νοΐβ. 18πι|ο. 

[1.1 Οπιρπιθπίαίοτβ οκ Τ])εἰαολοά" Βοολδ 9 ἐλε Οἰά Τέδέωμιθει 

(1.) ΟΝ ΤΗΒ ΡΕΝΤΑΤΕΌΟΘΗ. 

1, Ηοτγῷ Μοβαϊοξ : οὔ 8  ϑϑογίδίίομ οἡ [6 Οὑϑα  Ὀ᾽Πν δηα ΤΉ ΘΟΙΟΡῪ οἵ 
1{π6 Ῥοηίαίοιοῃ. ΒΥ ἀδογρο βίδηϊου ΕἌΒΕΒ, Β.1ὴ. ϑοοοπᾶ ΕΠ Ποη. Τοη- 
ἄοῃ, 1818. 2 γο]8. ὅνο. 

ΤῊΐ5 οἰαυοταῖς ὙΤγοδίῖθα οοπίδιηα ἰῃθ ϑβϑυθδβίδηςα οὗ πὸ εἰρῆς Βαιηρίοῃ 1,θοΐυγος ἀε]}- 
νογτοὰ Ὀγ͵, τ. Εδροσ θοίοσε ἴῃς {Ππινεγβὶγ οὐ Οχίοτά, δρὰ ρυδ] δφὰ ἴῃ 1801]. “ὙΤΏοεΘ 
ψῆο δᾶγα ποῖ ἔπ6 πηθ8ῃ4 ΟΣ ἰθίϑυσο ἴο σοηβιϊξ ΤΠ6 ὙΟΤῪ να 0]. σοῦ οὗ Μτ. Βγγαηῖ, 
Με. Μαυτίςο, δπὰ ϑδὶν Ὗ. Ψ920η68, ἴῃ τηϊ8 ᾿ἰη6, τι }}} Βπὰ ἴῃ τῃθδα υοϊυσηθβ ἸΏΔηΥ οὗὨ ἴδ6 
τηοϑὲ διγικίηρ ἔμοϊβ. Ὀτουσης ἰοροῖμεσ, ἀπὰ 80 διτδωρμθὰ 88 ᾿οἰπιν ἴρ ςοττοβθογαῖο δηὰ 
εοοπῆττλ ἴπα ουρηΐῖβ τοοοζτάθα ἴῃ ἰπς Ῥρηϊαίθυοῦ, ΤὉδΠα γτοίογθησοα ἴα ΟΣὮΡΓ. διιζοσβ. 8Τ6 
ΠυχλθτοΙΒ; ΠΟΥ χὰ ἴποβο σοῃβηρὰ βοϊοῖγν ο ἴπθ δηξϊθηίβΊΌ. λααϊιομδὶ ποΐοβ δηὰ 11105- 
αϊΐομβ δῖ ἴο ὕ6 Τυπὰ δὲ {π6Ὸ οπὰ οὗἉ οδοῖ; νοϊιιπιθ." (ΒΒ γί: στὶς, νοὶ. χὶχ. Ο. 8. ρρ. 
489, 3888.) Τῆα βοοοπά. οἀϊιῖοπ, ρΡυ δηθὰ πὰ 1818, 15 ὙΟΓΥ τοδί δὴν οη]αγροά δηὰ 
ται ἱταρτονεὰ Ὀν [18 Ἰρασποάὰ δυΐποσ. 

2. Ῥγίποῖρ]θ9 ἴου. (6 Ῥτοροῦ ὕὑπάαγβίδπαϊηρ οὗ [86 Μοβαᾳίο ΥΥσλληρα 
βίαϊοα δῃᾶ δρρ]164. Βγ [Π6 Βον. 4. ὁ. Βυῦνυ, Β. Ὁ. 1 οπάοη, 1888. ϑ8νο. 

8. ΤῇοΒλδ ΟΒδδγδοίοσ οὗ ΜΌΒ6β ΘΒ Δ ὈΠθμ6 ἃ ἕο ΜΕΓΔΟΙΥ͂ 85 8 Η 5ἰο δ, 
τοοογάϊησ Εἰγοηΐβ ἔγοιῃη {π6 Οτβαϊίρῃ ἴο [86 Ποϊαρθ. ΒΥ ἴδ! Εδν. Ψόβθρἢ 
Τόν εν, Μ. Δ. Χο]. 1. ᾿οπάοηῃ, 1818 : Υο]. Π᾿. Βαίι, 1815, 4ϊο. 

ον δὴ δῃδὶ εὶς οὔ ἐμ18 γουῖ, 866 ἴῃ6 Θυδείουυ Ἐονίον, νο]. χὶν, ρρ. 96---112. δπὰ {π6 
Ἑσοϊοςεὶς Ηονίον, Ο. 8. νοὶ. χ. ΡΡ. 82---49. 

4, ΤῈΟ Γανγ8 οὗ Μοβοβ υἱονθα πῃ οοπποχίοῃ τυ1{ {π6 Ἡ]ΒίΟΥΥ δηᾶ Ο8- 
γϑσίογ οὗ ἴπ6 968, χὰ ἃ ἀοίοβοο οὗ {π6 ΒοΟΟΚ οὗ Φοββια ἀραϊπδί ῬΓΟΙΘΒΒΟΥ 
1,60, οὗ Βαου]η : Ὀοῖπσ [86 Ηυ βολὴ [μδοΐυσο ἴον 1888.Ὀ Τὸ πῆϊὸ ἷβ δἀἀϑά 
8η Αρρομπάϊχ, σοπίβἰηϊηρ Βοιμασκβ οὐ {86 Αὐτδηροπιθηΐ οὗ ἴπ6 Η!ϑίογϊοαὶ 

Χ 8 
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ΒΟΥ ρίΓαΒ δἀορίοα Ὀγ (ἀοβαπίυβ, 6 οίίο, δηᾶ οἴμοσβ. ΒΥ ΗθητσΥ. ϑομη 
ἘοβΕε, Β.Ὁ. Τοπάοῃ πὰ (δι γιάρο, 1834. ϑνο. : 

Ἐοτ 811 δ Ϊγ815 οὗ (ἢ15 τηοβὲ αὐ]ο υἱπά ἰοβίίου οὐ ἐπα Ῥοπίδίουος διὰ Βοοῖς οὗ 2 3ῃει ἴζοηι 
{Π6 αἰίδοῖβ οὗ Οοτγῆδῃ Νοο]ορίδηβ, 566 ἴῃ6 Βυιεἰϑῃ Οσὶτὶς, Νο. χχχῖν. ἕο Αρυὶ 1835, 
ὈΡ. 310-332. 

ὅ. Απηούδεϊοῃβ ροη {Π6 ΕἾνα ΒοοῖΒβ οὗ Μοβϑϑ, {π6 Βοοκ οὗ Ῥβαΐτηβ, δπὰ 
186 δοηρ οἵ δοῃρβ οὐ δῃίο].8. ΒΥ ΗΘΗΤΥ ΔΙΝΒΟΒΤΗ. 1] Οπάοῃ, 1689, 
ἴ011.οβ. ΟἾἸαβρον δηᾶ 1ομάοῃ, 1848. 2 νο]8. ὅνο. 

ΤΩῖβ νοσκ “8 α ροοά Ὀοοκ, [1}} οὗὨἨἁ νϑγὺ νδ]υδῦϊο 96» 18} Ἰοαγηΐηρ ; δηὰ ἢΪ5 ἐγδῃδ᾽δέϊοη 
15. ἦι ἸΏΔΩΥ Ρ᾽6ς665 ἰο0 6 ῥτείεσγοά ἰ9 οὔὖῦ οἴγῃ, βδερϑοΐδν ου ἴΠ6 ἘΞ] 28." (Ὥτ. Τοάάτι!ἀρε.) 
[τ ννᾶβ ἐγαπϑδεοὰ ἱπῖο Ὠυΐςῃ ἴῃ 1690, δηὰ 15 ΠΙΖἢΪΥ εβιθοπιρὰ οἡ {Π6 (οπιεϊποηῖ. 

6. Α ΟὐτπιθηίασυΥ οἱ {86 ΕἾἶνα ΒΟΟΚΒ οὗ Μοβεβ, ψ ἱ} ἃ ΤΠ) 1ββοσίδίοηῃ 6οη- 
σογπΐηρ (Π6 Αὐἴδμον οὐ ὙΥ τ ἴα οὗ {Π6 βε1]4 Βοοῖβ, δῃὰ ἃ ζῬΠΟΓΑΙ δγρυσηθηΐ ἴο 
680} οἵ ἴβοω. ΒΥ Εἰομαγὰ ΚΊΡΡΕΕ, ΒΙΒΒορ οὗ Βα δηὰ ὙΥ 6115. Τοπάοῃ, 
1694. 2 νοΪδ. 8νο. 

Α Ἰοασπρὰ δηὰ νδ]υ80]6 τσγοτκ, τπουρὴ πον ποῖ οἴθῃ ἰο Ὀδ ποῖ νυ ἢ. 

7. Φομδηηὶ8 ΜΆΒΟΚΙΙ ἴῃ ρῥγοῖρυδβ αὐδϑάδη ραΓί68 Ῥαπίδίθισὶ (ὐοσησηθῃ- 
ΤΑγῖα8: 568 Ὁ] ΠΟΤ ΌΤΩ «(86 000], ΣΟ Πα ποτατη ΒΗ ΠΑ μὶ, οἵ που ΒΒ Οσ ΜΟΒΙ8, 
αυῶ Ἰἰοσραπίαν (6 π68. χὶν!. 9. ΝυτΊΟΡ. ΣΧ Χὶ]---χχὶν. οἵ ουΐ. χχὶχ---ΧΧΧΙ, 
Αμδὶγβὶβ Εχοροῖίοα. Γυρᾷ. Βαῦ. 1718. 4ϊο. 

8. Α Οὐῖοαὶ] δπὰ Ῥγδοίῖοαὶ Εὐχροβιτοη οὗ 186 Ῥοηίδίθυοι ; πὴ Νοῖοϑ, 
{μοοϊορίοα), τηογα], οὐλτῖοαὶ, ΡΒΣ]ΟΒΟρΡ 1681, δηὰ Ὠιϊϑίοσιοδι. Το" ΒΟ. ΔΙ 
Β] οἱ μ6α ἔννο ᾽ββογίαρῃ8 :---1. Οπ 16 Μοββϑὶς ἈἸβίοσυ οὐ 88 ογθδίίοη, 
Δα 2. Οηυ ἔἰι6 ἀοβίγυσθοη οὗ [Π6 βαυθὴ ηδίζοῃβ οὗ (δῆδδη. [1 οπάοῃ, 1748. 
[0]10. 

ΤΙιῖς Εχροκιεῖοῃ 15 σοτηρ!]οὰ πὶ ἢ σοπϑι ἀογ Ὁ] 6 ἘΠ ΔῈ 5ΕΓΥ͂ ἔγοτη ἐπα Ἰδθουγα οὐ ἴῃ Ὀοδὲ ἴῃ- 
τογρτοίοσβ, δηθπξ δπα τηοάθση. [ἰ νψγᾶ5 ΟΥΙ ΖΊΠΑΙΠΥ ΡΞ ῃ θα ἴῃ ΠυτοΥβ, ἀπ τγὰ8 ἀεὶ ρτιϑὰ 
ἴο ἴᾶνα Ὀθθη 8 δοζηρ δῖα σοπητηθηΐαγΥ οἢ πα οηΐῖγο Β10]6 : θυϊ ποῖ τηροϊΐης ἢ} κυ οἱοπς 
Θηποουγαροιηθηΐ, ἔπ διυίπον (4 τ. 7 ΑΜ Ε5ΞΟΝ) ρτοσοοα θα πο ξιτίθοΣ ἐῃδη {πΠ6 Ῥοηϊδίθυς. 1 
15 ἢοΐ οὗὁἩ δοϊῃσαοῃ ΟΟΟΌΤΓΘΗςΘ. 

9.Α Νοὸν πᾷ 116γ8] ΤὙΎΔΠ βίο, ἴγοτα {π6 οὐρῖηδὶ Ηδῦτον, οὗἩ {πὸ 
Ῥρηίδίθαοι οὗ Μοβαβ, δπὰ οὗ {π6 Ἡ!] ϑίογίοδὶ Βόοοῖβ οἵ {π6 ΟἹ Τοβίδιμθηϊ ἴο 
[π6 6πα οὗ 1π6 βθοοπᾶ ὕοοκ οὗἩ Κϊηρβ; στ Νοΐθβ οὐ [108] ἀπά Ἐχρ]απδΐοσυ. 
ΒΥ {μ6 Ἰαία Βον. 7 1108 ΒΑΤΕ. Τωοπάοῃ, 1779. 4ϊο. 

“«1π ἰ5 τηοϑὲ σογίβδι η]ν 8 ποὺ ἰγϑηβ᾽ΐοη, δηα 80 νϑῦν 16 γα], 85 ἴο θ6 σθ]}}γ ὈΠΙ ΠΟΙ Η σιῦ] ας 
ἴο ἃ ρῥἰαῖπ Ἐπ] 5 τοδάον." (Μοηίην Βον. Ο. 85. νοὶ. ἱ. ῥ. 106.) 

10. Τὸ Ῥϑμίαδϊδυοι, οὐ {86 Εἶνθ Βοοῖκβ οὗ Μῶοβϑβ 1]]υδβίγαϊβα ; θοΐβρ δπ 
Ἐχρ)Ἰοδίϊοη οὗ 16 ῬΒΓΑΒΘΟΪΟΡΎ Ἱποογρογαίθα τι (Π6 ἰοχί, ἕο 186 ἴ786 οὗ 
ἘΔΙ111168 8π4 βοῃοοϊθΒ. ΒΥ [π6 Εδυ. δ. ΟἼΑΡΗΑΜ. Ιοπάοῃ, 1818. 1 2τηο. 

“ΑΒ 8 βυιρβεϊξιιξε ἴον θυ ρθηβῖν δουητηθηίδυιθβ οἢ ἴῃε ΒΊ0]6, δῃὰ 858 86 τηθδῃβ οἵ ργονϊ ἀϊησ 
ἴῃ ΤὭΏΔΩΥ ἱπίοσγεϑίϊης τοβρεοῖβ ον πο ἱπβισυςίίοη δηὰ οαἱ βοδιίοη οὗὨ [βοβα βϑβοῃβ 0 τῇδ 
ποῖ δᾶνο ἰοίϑυισε ἴο ῥστοουτο τόσα Ἵοορίουβ νοϊυτηθβ, ἴΠ6 ῥσγεβρηῖ ψοσὶς ψνὶ}} ΡῈ δεσθρίδυϊο, 
ΤῊο ρἴδη οὔ 1ξ 15 ῥιἀϊςίουβ, απὰ τπ6 οχθουίίοη 18 ὁπ ἴπ6 τγῃοΐα γαϑρθοίδΌ]ο, δπὰ τηυβὲ μᾶνὸ 
σοϑὲ ἐδ οἀϊίοῦ 0 ἱποοῃϑιάθσδθὶθ οχρεῆβθ δηὰ ἰαθουγ." (Εἰεϊοοεῖὶς Βονίον, Ν, 8. νοΐ. χίῖὶ. 
Ὁ. 74.) 

}1. Νιοῖοβ οὐ ἴπ6 Ῥοηίδίδυς, βοϊθοίοα ἔγομι [Π6 ΕἸχορϑίοςὶ Ῥαγίβ οὗ Εοβϑθη- 
τ] οΣ Β 6 Πο]1α, ἀηα οὗ Πα μ6 5 Νοίθβ ἴο 18 Γ,αἰπ ογβίοη ; α͵50 ΤΌΣ 
Θοῦταβκ, ΜΊΘΒΔ6]18, 1.8 ΟἸΘγο, ΑἸπβυνου τ ἤῬΟΟΪΟ, ἀπά οἴμουβ. ΒΥ 4. ΒΕΙ6Ητ- 
ὙΓΕ11,, οπάοῃ, 1840. 12γηο. 

12. Ἐββαϊβ 80. 16 Ῥαεπίδίθυαῃυθ : οὐ πο] αἰ τοι ββθπιθῃβ 81} 168 ῬΓΙΠΟΙΡΆ]68 
αἰ που έβ αὐ ργόβοηϊα 1ὰ Ἰοοΐυτα ἀ68 1ὐντοβ ἀς Μοῖβθο. Ῥὰγ “968ὴ Ἡρητσὶ 
ΟἙΑΝΘΡΙΕΒΕῈΒ Π)] οοἴοαν 6η] Τ[Π60]ορ16.1 Ῥασῖβ, 1844. 8νο. 

ΤὨ15 νοΐυπιο σοπίδιηβ {ΠΙγῖγ -ἔνγο ἀἰσβογίδιοηβ οὐ ἱπηροτίδης κυ ᾽ 6.5. πῃ ἐπ6 Ῥρηϊδίθυςῃ, 



δεοί, [Π. ὃ 41 Οὑπιπιοπέαέογξ οπ ἐς Βοοΐ 9, Οεηοε:5. 811 

ΤΒο σϑβϑυ]ὲς οὗ τουοὰ ἰοασποά ἀπά Ἰαδοσίοιις γοβοδσοῖ ὅσ ποῖ ργεβθῃίθα 'π ἃ μ᾽ οαϑίπρ δπὰ 
ΓΟΔΔ0]6 ἔογτι ; δηά τηδηγ οτιἰςαὶ ἀϊβῆσυ εἶ68 ἀγο Παρ ο]εοϊἀαιοά. 

18. Απ Απαγίῖοαὶ Εὐχροδι του οὗ [86 8016 ΕἾγϑὶ Βοοῖκ οὗ Μοβεβ, ςδ)]οὰ 
(ὐϑμϑβίβ, ὡμὰ οὗ χχὶϊὶ. Ομαρύοσβ οὗ μ18 ϑδβοοπά Βοοκ, δ] Εἰχοάυβ. Ὑ Βογοίῃ 
[86 ναγίουβϑ σα ]ηρβ ἃ οὐβοσνθά; (86 οΥὔἱρίηδὶ ἰοχὺ Ἂχρ]αἰπθᾶ; ἀουδίβ 
ΤΘϑΟΪν αᾶ ; δουρί τοβ ραγΆ 1616; [μ6 Βογίρίαγα ΟΒΤΟΠΟΙΪΟΡΎΥ ἔγοσα (89 Οτοδίοη 
οὗ {πὸ Ὑ͵οΥ]ά το {πὸ ρινίηρ οὗ (86 1 αὖ Μουπὶ ϑ'᾽ παὶ οἰδθαγβά ; δπά [6 
ὙγΓ8016 1]Ἰυϑύγαϊθα ὈΥ ἀοοίγπαβ οοἸ]]θοίοα ἔγοπι 86 ἰοχίέ. δ νογοᾶ ἢ ἃ 
Μογπίηρ Εχοσγοῖβ οὐ ἢ86 Γογὰ β θαγ. ΒΥ δοῦρε ΗσσΒΕΒ, Β. ἢ)., Ἰαΐα 
Μιπηϊβίον οὗ [86 (ἀοβρεὶ ᾿π. ῬΙγταρίῃ. (ΡΙγιιου!}) 1672. ἔο]ϊο. 

Α νοσὺ οἰδθοτσδῖθ διὰ συγίοιϑ υγουῖς ; 1ξ 158 ποὲ οἵ σοϊητηοῃ ΘοσΌγΓΟΠοΟο. 

14, Το Ἡρῦτον ἸΤοχὶ οὗ [π6 Ῥάγῆθὶ Ῥγορμοοίθβ οὗ δοθοῦν διὰ Μοβϑβ, 
γτοἰιϊῃσ ἴο {π6 Τγοῖνο ΤΎΌ65, 1 ἃ ὑγδηβιδίίοη δηη ποΐθβ, ἀπά {86 ναγίουβ 
Ἰθούομβ οὗἨ ἤθδγ ἔογίγ Μ55., δο. ὅθ. Βγ Ὁ. ύκειμ, Ὁ. ὮὉ., Ῥεϊμοῖραὶ οὗ 
Ἡονυοσα (ο]]6ρσθ. Οχίοσγα, 1764. 4{ο. 

(2.) ΘΕΝΕΒΙΒ. 

Ἐ. Φοδῃμηΐβ ΜΈΒΟΕΕΙ Ομ ΘΠ ΑΓΒ ἰῃ ὐδηοβίη. (Ἃὕθπονῷ, 1598. 20]10.. 

2. Ἡδχαρὶα ἴπνν (ἀθηθϑῖη: (δῦ 18, ἃ διχίοι ἃ (ὐΟτα πη πΙΆΤΥ ἀρὸη (ἀθῃββίβ, 
ὙΒΟΓΘΙἢ ΒῚΧ ΒΟΥΘΓΆ]] ΤὙΔΗΒ]ΔΙΊΟΠΒ ΔΓΘ ΘΟΙΠΡΑΓΘΩ͂,  ΠΟΓΟ {Π6Υ αἰ Ὅν 1 86. 
Οτὶρη4}} Ηδῦτγον,, δια Ῥαρηῃῖπθ 8πὰ Μοῃίδηβ᾽ ΤΟΥ] ὨρασῚρ Τη Θγρσοίβλοη. 
Γοροίμοῦ ἡ ἃ δἰ χίο] ἃ 86 οὗὁἨ ΘΥΘΥῪ ομδρίοσγ, ϑμῃονίηρ, 1. ΤῺ ταϑίμοά οσΣ 
Αυρυμοηῖ; 2. ΓΒ6 Πίνοιβ Βοδαΐϊηρβ; 8. Τὸ Ἐχραπαίύίου οἵ Ὠιδῆου 
Θυρσδίϊοηβ, δηά Πουδε.}} ῬΊδοοβ; 4. ΤῈ Ῥίδοθβ οἵ Π)οοίσίμο;; ὅ. ῬΊδοθϑ. 
οὗ Οοπέυϊδοπ ; 6. ΜογΆ}} Οὐβογνδίϊίοῃβ. ΒΥ πάγον 1 ΕΤ. Ἰμοπάοῃ, 
1608. ἴο]1ο. 

3. Α ἕὸν δὰ Νὸιν ΟὈβογσνδίοηβ ἀροη ἰμο. Βοοκ οὗ (ὑβῃθϑὶβ; 4180 8 
Ἡδηαίι] οὗ ΟἸδαπίηρβ οαΐ οὗ [Π6 ΒοΟΚ οὗ Εχοάυβ. ΒΥ ΨΦομη 1τοητεοοῦ, Ὦ. ὮὉ.. 
ὙΥογΚ8, νο]. 1. ρ. 698. 1,οπά. 1684. 0110. 

4, Α ϑ'ροοϊπρῃ οἵ δὴ {]ηΐγογβαὶ γον οὗ 411} [86 Εὐπιληοηὶ ὙΤῚ ΟΓΒ. ὁπ 186 
ΗΟΙ͂Υ ϑεγιρίαγαβ: θοΐηρ ἃ ΟοἸ]]θοίίοπ οὗ ὑμ6 1)1ββογίδομβ, ΕἸΧρ]Ἰοδοηϑ, δπάᾶ 
Ορίπίοηϑ οὗ Ἰδραγηρὰ Μέρη, ἴῃ 4}} ασ6β, σοῃοθγηῖπρ [Π6 ἀἸΠἼσου]} Ῥαββαροδ δηὰ 
ΟΥΒοῦγο Τοχίβ οὗ {μ6 ΒΙΌ]6; δηᾷ οὗ πηδίονοσ 18. ἴο Ὀ6 τηθῦ τὴ ἰῃ ῥγχγοΐδηθ 
ΒΟ ΓΠΟΥΒ. ἩΒΙΘὮ ΤαΔῪ σοί γὶ θαΓ6 ἴο [86 ὈΘΙΟΓ ὑπαογβίαπαϊηρ οἵ (θὰ. ΒΥ [86 
ον. Φοπδίμβδη ΜΈ Υ, θθδπη. οὗἩ ΟἸοσμοσ. 1728. [0]10. , 

Τὶς ϑρθοϊπηθη οοηίαὶπ8 ΟὨΪΥ {πὸ ἢγβι ἐμαρίογ οὔ ΟΘεηῃρθαὶβ; [ὴ6 ποσὶς τ οι 1ξ δηπουποαα, 
ΠΟνΟΓ Βανίης Ὀεοη ρυλ ἰδοά. ὙΤῆα δυΐμρυ ρτοροβεα, 1, Τὸ οχβῖριι δἱ Ἰεηρίι τ[μ6 σογάδ οὗ 
ἴπὸ ἰπαρίγοά δυΐμοτβ; 2. ΤῸ ᾳυοία ἴπ6 ςἢϊεῖ σοπιιηοηΐδίρυβ ἰῃ ῬΟΟΪ 5 ϑυΥμορβὶβ, Οἢ ΘνΘΣΥῪ 
δυθήοσι, 848 ἴπ0γ 8:8 τδηρζοὰ ὈΥ ἷπι; 8. Τὸ βεῖ ἄρνῃ (πὸ ἡυιάστηρης οὗὨ ἀπίλθηὶ ᾿ϊβίοτίδηβ, 
ΡὨΪΟΞορΏοΓ5, ροθίβ, δα. ; αῃὰ ἴο γϑβεῦνθ ἴπε ἰδεῖ ρίβοθ ἔογ τηοάοτιβ, Ὄϑρεοία! ν ἘΠ] 5} 
δηὰ Ετοηοῖ Πἰνίηοβ. Α ΘΟΡΥῪ οἵ {Π|8 βροοίπλθῃ, ἰβ ἰπὶ (6 ἸΡγατῪ οὗὨ [6 ΒτΗΐδη Μυ-. 
56 11. 

δ. Α Νὲν Ἐπρ] 158) ΤΎΔΗΒΙ Δύο, ἔοτα {π6 οὐρίῖπαὶ Ηθθγον, οὗ [86 ΤΉΓΘΘ. 
ΕἸγϑὶ ΟΒδρίουβ οὗ (ὐσδπδϑίϑ, 1} τη βρη] 1] υβίγϑ 8, δα ποῖθβ οὐ  ἀοα] ἀπά 
ΘΧραμδίοσυ. ΒΥ Αὔγδδιηι ΑΎΒΟΝ, ΝΜ. ἃ. Ἰοπάοι, 1768. 4ϊο. 

6. Α Εου δμὰ ΕἾΓᾺ ΟΠμαρέθῃ οὗ (ἀμ οβὶβ, ὑγδηβ]ίθα ἔγοσῃ (86 οσίρί παὶ 
Ἠοῦτον. ΒΥ Αργαΐδῖι ὈΑΎΒΟΝ, Μ. Δ. Ἰμοπάοη, 1772. Αϊο. 

Ἴ. Τὸ Βίχι, δηὰ ΕἸοσθη ΓΟ] οσσίηρ ΟΠαρίοχβ οὗ (ἀθηθϑίβ, ἐγαῃϑιαίθα 
ἔγοτῃ (86 οτἱρὶπα] Ηθῦτονν, ὅς. ὧς. ΒγῪ ΑΡγϑπδῃ ἤάνβον, Μ. Α. 1οηάοι, 
1786. 410. 

σον δὴ δοοουπὶ οὗ {Ππ656 ρυδὶϊσδέλοπβ, δ66 [6 ΜΟΒΓΝΪΥ Βονίον, ΟἹ ϑοσγίοβ, νοὶ. χχίχ. 
ῬΡ. 2938--299.; νοὶ, χὶν!ϊ, ρρ. 1-7. ; ἀπά νοὶ. ΙχχνἹἱ, ρρ. 140-147. 

χΧ 4 



312 ϑαογτοα Ῥλεϊοίοσν. [ὀῬΡαγὶ 11. ΟἸι. Ν. 

8. Απποίαθδοπβ ἀροη ϑποβῖβ, τῖτμ ΟὈβοσνδῆοτβ ἀοσίσ πὶ ἀπᾶ ργβϑοίίοβὶ. 
ΒΥ [6 ον. Ὑβοηλὰβ ΗΑ ΟΟΡ. Ιμοπάοῃ, 1789. ὅνο. 

ΤῊ5 ἰβ ἃ οουηρὶἰδίϊου ἔγοτι ναγίουβ δαίΐποσα, “ νοι, 1 ποῖ ἃ Ὀγ}}]ΠἸδηΐ, τηδὺ ἐπ βοῖηα ἀ6- 
ετοε Ὀὲ ορηδϊ ἀργοὶ 68,8 υἱοί} Ρογίασχιδηςρ" (Μοηρὶν μον. Νεν ὅϑογῖοϑ, γο]. ἵν. Ρ. 106.) 

9. ϑεοτοά 1,1τογδίαγο, οσ Εολλσ 8. οὴ «186 ΒοΟΟΚ οὗ (ἀ6 6515, οοἸ]οο δα ἀπῇ 
ΒΙΓΔΙΗΡΘΩ͂ ἴο ῥτοιλοία {86 Κηον!θάρα δηα θυ ποθ [86 ΘΧΟΘΙΘΉΟΥ οὗἉ [86 ϑ'οτρ- 
ἴμΓ68. ΒΥ Φδϊη65 ΕἜΑΝΕΚΒ, Α.Μ. 1μομάοῃ, 1802. ὅνο. 

ΤΉΪ8 πΟΥΝ 18 ΠΘΑΣΪΥ εἰ πλ ν ἴῃ ἀοεῖχτι δὰ δχϑουξίοη ἰοὸ (δα ῥσχθοράϊπρ ; 1ὲ σοῃβὶβίβ ρσῃ- 
αἶρα!!γ οὗἉ εχίγαοίβ ἔσομαι οἴογ ὈοΟΚβ. ὍΤῃδ διιῖμποσ “ 85 οομίοηιθα Ὠἰπηδοὶ ἢ τσ 11}Δ [οτταϊησ 
ἴδιο αὐγδηροιηθηΐ, πῃ] ἢ 15 οἶραγ ἀπά ροοά, δῃὰ ἰπβογίηρ 5ιογὶ ρδββδαρθθ (0 5εσῦνε [ὉΓ σοῃ- 
ποχίοῃ δηά οἱιοϊἀδίῖου. ὙὍὨῸ νοϊυπια θοσὶπ8 συ ἱτἢ ρϑπογαὶ γοτηδτῖβ ἢ ἴΠπῸ ϑετιρίυτος, δηὰ 
τ θη Ῥγοςθοὰς ἱπγοισὴ ἀπὸ θοοῖὶκς οἵ Οαπ6515 πὶ {Π6 οτάον οὐ {πὸ ομδρίθυς ; οοπίβι πἰηρ ᾿π [Πα 
ψῃοΐε τ(γοα πυπάτοά δηὰ ἤθιθοη στοπιαγίςα ροὴ ἔπαϊ ὑοοῖς, 1] ιϑἰγαῖίνο οὗἁὨ [{᾿ 6 τηδῖίογ οοπίαϊποὰ 
ἴα ἴἴ, δηά οϑ᾽]οειοά ἔγοπι ἴα ὑδεὶ δι ποῦ οὗ δὲ] ἀεβοτρειομα." (Βυῖι, Οὐ Ὁ. 5. νοὶ, χχὶ. 
ΡΡ. 680, 681.) ᾿ 

10. Τα Βοοῖς οἵ (ἀβῃββϑὶβ τὶ ΕἸΧΡΙΑΠδΙΟΓῪ πᾶ Ῥγδοίοά! ΟὈΒΟΓΥ ΔΙ] 0Ή8. 
ΒΥ 1μ6 ον. Ε. ΥΥ. ΒΙΒΤΗΟΕΡ, Β. ἢ. Ἰοπάοη, 1885. [τρογῖδὶ 8νο. 

11. Ηδγδηὶ ΥΈΝΕΜΑ ᾿ββουίδι πο ϑοθοῖί δά β'δοσαπι δου ρ ΓΔ] 
γοίονὶβ ΟΝ ον! Γδϑίδιμοπε : αὐάῦατα Τοιῃ. [. Ῥαγβ. 1. σομεἰποὶ Ὠ᾿Ββογί  ΠΙΠ 65 
αυΐϊπαυο δὰ 1Πἰθγατῃ ἀθηθβθοϑ: ῬδγΒ 1. οοηθϊποῦ Οοιητηθηϊαγίαμα δα .(ἀεη. 
ΧΙ ΙΧ, 1-27. Τιθοναγάϊς, 1747--60. 4ϊο. 

12. Οὐ σοα] ἀπά Εἰχρίδβαίοσυ Νοίθβ οῃ (ἀθῃ 6818, Εἰχοάυβ, 1βαῖϑῃ, «ροπ δἢ, 
ἘΖοκίοὶ, Πδηῖοὶ, πᾶ τῃ6 Μίποσ Ῥγοροίβ; ἱορϑίπογ ἢ Βοῖμθ 1) ΒΟΥ ΓΔ ΠΟΏΒ 
θη Βουθγὶ ἀἰΠἤου]ῦ Ῥαββασοθ οἵ δογιρίαγο, δα. ὅθ. ΒΥ 186 Βδν. ἩθησΥ 
ιμόοκ. ΟἸουοοδίοσ, 1804. 410. 

18. Νοίοβ, Οὐ. 8] δηά Ῥγδοίῖ δὶ, οα [6 ἜΟΟΙΚ οὗἩ (ἀθῃθβὶβ, ἀθβιρῃηθα 85 ἃ 
σΘΠΘΓΆΙ] ΗοΪρ ἰο Β;}]1.4] Εοδάϊπρ ἀπά Ἰπϑἰγυοσίοη. ΒΥ (ἀθογρ Βύυβη, Ῥγο- 
ἔδββου. οὗ Ηθῦτον δηᾶ Ογθπίδὶ [1 ογαΐτο ἰπ Νὸν Ὑοῦκ ΟἸγ ὺπινογβιγ. 
Ἄπάονου πὰ Νονν Ὑοσκ, 1888. Ταιτὰ οὐϊίοη, 1839. 2 νο]8. 12ῃ1ρ0. φοπἄοῃ. 
Ἐδργτιηϊοα, 1841, 1ῃ ὁπ6 γοϊυπηα 8γνο. 

Τίνοβα ποῖθϑ δουηρτίβα 3 οἰθασ ὄχροβίίιοη οὗ ἴῃ6 βαογοά ἰοχῖ, {π6 ἀπ ου] 165 σοευττίηρ ἴπ 
τ ἢ ἀγα ΚΟΥ Υ ϑοϊνο τ Στ διιοοοθθ. ΜΌσΝ ῥυἀρστηρηΐ δηὰ οὐπάσυγ δτο ουϊποθα [ῃγουρ}- 
ουΐ, ἑοροῖποσ τ τ, πγιοῖ βογῖουϑ απ ῥχαςιοδὶ ἐσροβου, Α Ὀτίος στο] ᾿πιγοάιοίίοη 5 
τοῖχοι, ἰτοδίίησ οα {π6 {11|65, ἀϊν] 5] 0.8, γφγβίοηβ, ὅζο. οὗ 1π6 βδογοὰ ᾿βδογιρίυγοβ, δπά οὐ 1ΠῸ 
Ῥεπιδίθαοϊ δπὰ "νοοῖ οὗ Οὐδ θβ813. 

14, Α Οομπηραπίοῃ [ο [ππ ΒΘ0Κ οὗ (ἀϑβοϑίβ. Βυ ϑϑιμαεὶ Η. ΤΌΚΝΕΕ, Ὦ.8. 
Νον Υοσκ δα Ἰοπάοῃ, 184]. ὅνο. 

ὙΠουρὴ ποῖ ἀοεϊρηοὰ ἴο δ ἃ οοτηιποπίαγυ ὁπ ἴπ 6 Βοοῖς οὗἩἨ Οοῃ 6815, (ῃϊ5 ν᾽ υϑΌ]6 θὲ, Ἰη 
τη 8 σουηίγυ, Ἰ|{Π|6 Κποννῃ ποσγῖς, ἤασπιβῃθ5 (6 1104] διυάθηὶ ἢ ἀυυπάδπι δἱά ἔρον {6 
Θσχδοί δηὰ ἸἸΐοσαὶ ἱπιογρτγοίδειοη οὔ [Π6 οοῖ οὗἩ σοποέιθ. ὉΠ ᾿πἰγοάυοσίίζοῃ οοπίδϊης δὴ 800]6 
διαϊοιηθηϊ δηὰ οχσροϑισο οὗ ἴῃ βενογδὶ Πγροΐμοβοβ νοῦ ἤᾶνα ὕθοη οϑδγοά, ἴὉσ βμβονίης δαὶ 
(8. Ὀοοῖς 5 ποϊδίπς ὕθυῖ 6 ςοἰοοσίίοη οὗἨὨ ἔγασιιθηῖα δπὰ ἀσοοιπιοηῖβ οὗ ρσγονίουβ το Γβ. 
ΤῊ 15 Το] οὐνοὰ ΟΥ ἃ σοιῃργοθηβῖνα δηλ γϑὶς οὐὗἁἩ ἴΠ6 βανθσαὶ οἰ δρίογα : ἱῃ οἤδρ. αἰῖχ. ἴῃ 6 
Ἰεαγηθά δυΐποῦ 88 σίνθ δ ποὺ ἰγαπαϊαϊϊοῃ οὗ 7860} ὑ]βδίηρ οἵ {π6 ἐν οῖνο {τἰθο5; δπὰ ἴὸ 
ἴα. δπδ  γ5ὶβ βυισοθθᾶβ 8 βοτῖοβ οὗ δἰδθογαῖβ ῃοίββϑ οἡ πε τηοβὶ ἀϊβῆους ραββαρος οὗ ἴῃς Ὀοακ 
οὔ ομοβῖβ, Ἐπο] ἱπρ οορίουβ ἀπποίϑε!Οἢ5 ΟἹ οἴδρ. χὶῖσ. ΟΥ̓ ἐπεβα ποῖθβ, {π6 Ὁ] ον δα 
Ῥαγιϊου γὶ Ψψουίῃν οἵ δἰξοπτίοη, ἔγοπι ἴπ6 ᾿Ἰεασγηΐησ, δ} }Π1Ἰγ, δ ἀ σογγοοίποβς οὗὨἨ ἰπιεγρτγοῖα- 
(ἰοη, νυ ἰς ἐμαγασίοτῖβα {ἢ 61, ΥἱΖ. Νο. 12. οα ἔπ οτἱρὶπ οὗἁὨ 6 βαρ ΌΔΙἢ δπὰ οἡ [6 ογθδ- 
τίου ; Νρ. 64. οα 16 Α πιδ) οἰκίίος ; Νο, 8]. ου μαζὶ οὗ οὔδρ. χυϊϊϊ. ; Νο. 104. ου ἔπ ομβαγβδεῖοσ 
οὗἉ Ζαοοῦ; Νο. 145. οἢ φοτὴθ σσοποϊορῖοαὶ αἰ βου 165. ἴθ πάρ. χχχνὶϊ. ; δπὰ Νο. 154. οἡυ 
ΒΒορ;ογαάς Βοῖῃρ 8ῃ δσοπι!πδίϊοῃ ἴο ἴπ6 Εἰρυρίίδη5. Ὧν. Τγμοσ δ88 ἰπτουρίουΐ Βῃον ἢ Ὠΐδ 
ἱμεϊπιαϊα δοαιιδϊηΐδησα τ τυ δὶ τ6 Οογηδη ΤὭΘΟΪ οσιδη5 παν τγιτοπ οὐ (Π6 Βοοῖ οὗ 
Οομεβὶβ; δῖ 15 'π πο τοβροοῖ (αἰπίθα ὈῪ τποὶγ νῖοννβ δηα προϊορίαῃ Ξρθου δι! 0}8. 

15. Α ΟὐοπαμηθηίατΥ οὐ ἴΠπ6 Βτϑῦ Ομδρίον οὗ (ἀθποβίβ; ἴῃ ἡ ΒΙΟΝ δὴ αὐοιηρύ 
18 ἑμδάθ ἴο ρῖδοθ 1μδὐ Ὀδθϑυ Ὁ} ἀπ ΟΥ̓ΔΟΙ]Υ Ππασταῖνα ἴῃ 105 ἴσα ᾿ρμῦ. Τὸ 
ΜΓ ΒΙΟΩ ἃ. δἀάοά, ἃ Βιογί ἰχθδῖϊϑα οὰ (ἢ 6 οίυρο, βιδνηαρ {παὺ {86 ἴδοῖβ 



ϑ6εῖ. 1ΠΠ|. ὃ 4.} Οὐπιηιοηἑαίοτδ οἡ δε Βοοΐ 9,ΓΓ Οτεη 5. 818 

Αϑβογσίθα Ὀγ Μοβθβ ποῦ ΟὨΪ]Υ αῦυϑὸ ψ] Ὀαΐ ΘΟΥΤΟΌΟΓΑΙΘ ρΘΟΪΟρΊ Δ] [Δο8.; δπα 
ἃ Βῃογί ἰγϑδίϊβο οπ ἴπ6 Π ε]υρο, Βδονὶηρ ἔγοπιὶ βου ρύυΓΑ] δηα σϑοϊορίοδὶ ἔβοίβ 
186 σδυβ6 οὗ [μδὺ οδἰδβίσορμθ. ΒΥ Τμοπιαβ Εχιυ, Μ. Α. Ἰμοπάου, 1844. 
800. 

16. Α Ὀιββουίδι οι οὐ μ6 ἘΔ] οὗ Μδῃη: ἴθ ψϑϊοῖ (6 1, ἰ|ς}16γὰ] ϑθηβα οὗ 
ἐπ 6 Μοβαὶς Ασοοιμπί οὗ ἐμαὶ Εὐνβηΐῦ 18 δβϑοσίθα δπὰ νἱπάϊοαϊθά. Βγ {μ6 Βον. 
ἄδοσρο ἤοιρεν, Μ..ἃ. Ἰοπάοη, 1828. 8νο. 

Τῆς ϑουρίυτο Ηἰϑίογυ οἵ ἴμο ἘΔ]}} οὗ Δῖδῃ [88 τηοὸϊ τ τ τ ΔῊΥ βίγθπιοιβ Βα νουβδυῖοβ, τ ἢῸ 
αν οπάοδυοιτγοὰ ἴο οχρί αἷμ 1ἴ αιναῦ ἴῃ ναγίουϑ γᾶγ5; ψὨῖϊο 1ἴ 15 ἰΓΟΥ]Υ το)θοϊοαὰ Ὁ. τηϑην 
οὔ ἔποβο τῦο δανο τοϊοοϊθα ἔδα ἀοοϊτίπο οὗὨ ἔπ δἰομοσωοπέ.0 [Ϊπ {π6 ἔουσιἢ νο]ιη οΥ̓͂ ἐπ 5 
σψοῦκ (ΟΡ. 1]. ὅεεῖ, 11. ΡΡ. 6-8.}, ἔς. ᾿ἰζογαὶ βθῆβα οὔ {πὸ γϑοι ἴσχεο οπμαρίογβ οὔ θη 6815 
8 ὈγιοΗγ νἱμαϊοσαίοά ; νὰ 11 Π85 θδθῃ γοβοσνθὰ Ὧν Μγ. Ἡοϊάθῃ ἴο σοπϑίἀθγ [Π6 5ιιθ͵θοῖ πιοεέ 
ἱν απὰ αἰειϊποίϊν. ΑἸ] το οβθογιβ οὐ ρογνογί θὰ οὐ ἰοῖβτα ἴο σοάποα 6 Μίοβδὶς Η!]Ἰϑίουυ οὔ 
{86 ἘΔ]] οἵὗἩ Μαῃ ἴο αδἰϊεσζοσυ, (8 0]6, Οὐ του τῇο5, ἀγα ἤθγο ἐχϑτηϊηρά ἴῃ ἀείδὶ] ; δπὰ {πὸ οὐἦος- 
(ἰοῃβ οὗὨ 1(5 δάνογβδσὶθθ ἴὸ ἴδ 116 γᾺ] βοηβα οὗὁἩ ἴΠπδὶ ΠΙβίουΥ δῖ πιϊπμέεῖψ δηά φαξἐεαποίογιν 
γείμέεα. 

17. Τνο ᾿ιββϑογίβ! 8 :--- 1. Οἡ {86 Ττϑα οὗ 11{6 ᾿η Ῥαγδάϊβο, τ 11} ϑΟΙη 6 
Οὐ βογυνυδίϊοηϑ οὐ 86 Ε8]}} οὗ Μαη. 2. Ου 186 ΟὈὐΪαἰομ8 οὗ (ὐδίπ δὰ Αβοὶϊ. 
Βγ Βοη͵αιυΐῃ ΚΕΝ ΝιοοτΥ, Μ.Α. Οχίοτγα, 1747. ὅνο. 

18. Απ ΕββαῪ ἰοναγὰβ ἃ ὙἸπαϊοδίϊοπ οὗἩ ἴμ6 νυ ]ραῦ ΕἸΧροβιοη οὗ [88 
Μοϑαῖς Η: βίοσυ οὗ ἴπ6 ἘΔ]}} οὗ ΐδη. ΒΥ ϑοῖὴ  ΤτΥ. Ἰμοπάοῃ, 1706. ϑνο. 

19. Το Η!βίοσοαὶ ὅδθηβα οὗ {86 Μοβαὶς ᾿Αοοουηΐ οὗ [86 ΕᾺ]], ρχονϑά δηὰ 
νἱηἀϊ]οαίοα, Βγ ὙΠ] ἔαὰ ΥΟΒΤΗΙΝΟΤΟΝ. Ἱοπάοῃ, 176]. ϑνο. 

20. Το Πείδπος οὗ [186 Ψ γΔΟΙΥ οὗ Μοβοβ, ἰὼ ἷ8 Εδοογβ οὗ {86 Οτο- 
δἰΐοη δηᾶ ἀδπογαὶ θοϊυρα; ]υβίγαϊοα Ὁ ΟὈΒογνδίϊοηβ ἴῃ {Π6 Οανογηβ οἵ 
186 Ῥρδκ οὗ θοσῦγ. Βυ ῬΒΠΟΌΙΡ]οΒ [ὙΠποπμδ8 ΟΡ]. Τοπάοη, 1820. 8νο. 

21. ΒΊΤΑΒΕΙΙΝ ({. 9.) ΑΠἰμΔανυβίομθϑ αυδᾶάδπι ἴῃ 4000] Ὑ᾽ δἰἰοἰπίυτη, 
ἀθῃββ. ὁ80. Χ}Χ. Βαβι|]θβ, 1827. 4ϊο. 

92, Βιῖϊοῦ Οὔβογνδίϊοηβ Ὁροὴ βϑοόιῖθ οὗ {π6 ἔγϑὶ Οπαρίογϑ οὗ [Π6 Βοοῖὶς οὗ 
(ἀοποϑῖὶβ. 1 ομάοῃ, 1827. 8ὅνο. 

28. ΤὈτὶ ἀθποβθοβ βοουσπάνμη Εὐπίοβ στΐα αἀϊρποβοθηάοβ Δἀυτγαῖῖο 
πόσα. [Ϊ|η υϑὰπὶ ῬΓΩΙδοϊομ τα βογιρϑιύ Ὁγ, Ο. Ῥ. 7. ΟἼΑΜΒΕΒΟ, [λρβία, 
1828. ϑ8νο. 

ΤῊΪ8 τυτιτοῦ δάορίβ [πὸ Ὠγροῖ 518 οὗ βοῖὴθ τπιοάθγηῃ Οογτηδη οὔ ἴοβ, {παὶ ἴπ6 ὈοοΚ οὗ Οο- 
ποβίβ 15 ἃ σοπῃρὶ ]δἰϊοῃ ὈΥ 6 (Πἰγὰ ρόγβοι ἤγοτη ἔνγο ὈΥΙ ΠΊΑΤΥ ἀοουπηρηῖβ, ΨὨϊοἢ πα ἀοϑίμζπαῖος 
ΌΥ τΠ6 τόση “«}6ἰον βία" δηὰ ““ ἘΠοΙ ἰδία," ἔγοπι {Π6 δρρϑ]] δι οη5 οὗὨἩἨ ονδὴ δπὰ ΕΠΟΉ ἵττὶ 
εἰνοη ἴο {π6 ΑἸτοϊσηγ. Ηδ δάἀορίβ ([πΠ6 υπίθηδ5]6 ποίΐοῃ {πὶ {86 Πἰβίοτυ οὗὨ τῇς οτγεδίίου 
δηὰ ἘΔ]] οὔ Μδη 15 ἃ ρῃ]]οβορϊς8] απὰ ροεοίϊοαὶ τηψέλος, οἵ [Δ Ὁ]0. 

24. Τ. Ρ. Ο. ΚΚΑΙΒΕΒ Οοπιπηθηϊαγὶ 8 ἴῃ ῬΓΊΟΓΆ θηθ8608 Οδρ᾽ία, αυδίοημβ 
αηΐνουβθ ΡΟρΡυΪοσιπι τα πο]ορτδ οἷανοθ Ἔχ ροηῖ, Νογάθογρα, 1829. 8νο. 

256. Τι6 Μοβαὶς Ηϊἰβίοσυ οὗ {Π6 Οτγθδίίοη οὗ ἴπ6 Υου]α, 1]]υϑίγαϊθα Ὁ 
Τλιβοουουῖοβ ἀπά Εχρογίπιθηΐβ ἀογινϑα ἔγοτῃ (86 ργδϑθπί δίαίε οὗ βοίθηςθ, ὈῪ 
ΓΒοΙμδ8 ὕἴοΟυ. ]ωομάοῃ, 1818. ὅ8νο. 

ΤῊ]8 15 8η οἰαδογαία 1}} βίτδιίίοη οὗ {πὸ ἢτξε οῃαρίον οὗ σθηθβὶβ. ϑείθησο 18 ἤθγο χγοπἀογοὰ 
186 Βαπάτηκίὰ οἵ Βονεϊαίίΐοη. Τὸ ἴπε σψουκ 8 ῥτοῆχεά ἃ νον οὗ {πὸ σοβιηοζοην οὗ [86 
Δα ΓΙ Θηΐ5, το ἢ ΘΧὨ 118 ὙΘΥΥ ΘΟΠ5: ΠΘΥΔ]6 τοβθασοῃ. ΤΠ γοϊϊ σίου ᾿τηργσνοπηθηῖβ ὅτ θυϊῃ 
πϑΐυγαὶ δπὰ βοσχιρίυτγαὶ : τπ6 ἀοςίγιπε οὗἉ (π6 ὙΤΤΙΠΙΕΥ 15. ἤδτο βογὶ ρίυγα! ἢ ἀοίεπάεά, ἀπά 115 
δας Ποτ [165 ᾶγὸ οἴθασ)γ δά ἀμορά. 

26. ΤΙ Απεϊοπὶ ῬυΙποῖρ 68 οὗ {μ6 Τααθ δηὰ ϑδἼσθᾶ ῬΠ]ΟΒΟΡΗΥ, 88 δέου 
δχρ αἰηθᾶ ὈΥ Φόμη Ηαυίοβίπϑοη, ἔβα. ΟΥρΊπ ΠΥ ρα] 1864 ἴῃ 1,60π Ὁγ Α. 
5. Οδίοοιι. 'Γγδηβὶαίθα ἢ Νοίθβ, πὰ ἃ Ῥγθ] πὰ ΠΑΥῪ ᾿ββογίαιϊοη οἢ 1ῃ6 
ΟΠΒδγδοίοσ δηὰ συ τ πρθ οὗ Μοβεβ. ΒΥ ΑἸἰοχαπάθν ΜΑΆΧΎΕΙΙ,.. Ιοηάοῃ, 
1822. 8νο. 

27. Απ Εββαυ οὐ ἴ:6 Βοοκ οὗ (ἀδμοϑὶβ; Ὀοίηρ 8)ῃ δἰξθιηρὺ [0 γθοοηοῖ]α {86 



914 ϑαογοα Τρ οίοσ. Γ[Ῥαγὺ 11. ΟἹ. Υ. 

Ἱποοηρτυλίοβ ἴῃ [86 Μοβαδῖοαὶ Αοοουπὶ οὗ [86 Οτθαϊου οὗ ὁμὸ Ὑ͵οσϊά. 
Βυδ]η, 1880. 1Ζ2πιο. ; 

28. ΤΙ ὙΟΥΒΗΙΡ οὗ 186 ϑογροῃὶ ἰγαοοᾶ {πγουρβουΐ {Π6 που]ᾶ, δμὰ 108 
Τυδαϊοηβ τοίοσσοα ἴο {86 Εὐνθηΐβ ἰῃ ῬΆΓΔΑΪΒ6 ; ργονίηρ ἴ[ἢ6 Τοιηρίδοη δηά 
ἘΔ}1 οὗ Μδὴ ὮΥ ἴπ6 πβίγυπιθηςα! γ οὗ 6 ϑεγροηῦ Τοιηρίοσ. Βγ [86 Εδνυ. 
Ψοδη Βαίμυγοῖ ΠΒΑΝΕ, Μ.Α. ]1ωομάοη, 1880. ϑνο. δοοομά Εαϊου, 1888, 
8γ0. 

29. Α Οδμορδίοριοαδὶ, ΟἸσομοϊορίοαὶ, ΗΠ βύοσὶ 8] δπά Τορορυδρθϊοδὶ ἔχ- 
Ροβίξϊοη οὗ [86 Τθητ ΟΠαρίος οὗ ἀθηθβῖβ: θοὶηρ ἃ ψίον οὗ [86 Ῥοβίοσιγ οὗ 
5δοπι, Ηδια, δηα Φλρμοίῃ. Οὐομρ᾿]6α ἔγομι [Π6 τροϑῦ δα θη 16 βουτοθβ. ΒΥ 
ὙΠ ῬΆΑΒΕΙΝ. 0]. 1. ϑμο,Πο]4, 1887. 12τηο. 

ΓῊΪΒ ψψοτῖς 5 ἀοοισηοά ἴο θὰ οοτηροἰοά ἴῃ ἔνο νοϊυπηθβ. Τῇ ἤγβι σοηῃίβίηβ {πὸ 5ϑῖ16- 
ταθηΐβ οὗ ἴῃ6 ἀοβοθηάδιῖβ οὗ 76 ρῃδι πα 56), 1 ἃ ΘυρΡΡ ΘΙ ΘὨΓΑΣΥ δοοουμπὶ οὗ [δ πιδοὶ 
διὰ ἢ15 ἀοβοοπάδηϊβ, (ἢ Ατὰ})8. ὙὉ8ὲ6 δϑοοηά νοϊιιπηα 15 ἰο οομίαϊῃ ἴῃ6 56 ἰἸοηθηΐβ οὗ τἰς 
1)εβοοπάδη!β οὗ Ηδῃ). : 

80. ΤῈΘ ἜΠΠΘΝΗΣ οὗ 186 Βοοῖκ οὗ Οδμπαβίβ, 1]υδίγαϊθα ὈΥ δοπὶθ ὩΘῊῪ 
δυραμηθηῖβ. Βγ Η. Εἰ. ΤΑΙΒΟΤ. ]μοπάοῃ, 1839. ϑνο. [ἃ Ῥαρμ]οί.] 

ΑὮ ἰησοηίοιιβ δἰίοιηρί ἰο ῥγουθ ἴπαὶ ἴπὸ βαογοὰ σπχίτηρε τοῦ Κπονῃ ἴο ἴΠ6 δηϊιεπί 
Ποῖ 68. 

81. Απ αἰξοιηρῦ ἴο δϑοογίδι πα {Π6 ἔσθ ΟΠΓΟΠΟΪΟΡῪ οὗ [6 ΒοΟΙ οὗ (ἀθῃ68:5. 
ΒΥ Οθογρθ ὅμιτη. Τοπάοη, 1840. 8νο. 

ΤΏ οὐ εςξ οὗἉ 1π18 νι ο}}-υιείθη ἔγαςὶ ἰ5 ἰο Θβι 8 Ὁ] 15} 116 ἸᾶσΖο τ οΠτοποίοσυ οἵ [6 Βοοκ οὗ 
Οεπαβὶβ, 88 χα διιοαὰ ἴῃ ἴπ6 δορίυδρίπιε νθυβιίο : φησ ἢ85 Ὀραη νυἱπαϊσαίοα Ὀγ νϑγίοιιβ 
Ἰοαγηρά τυυϊξοῦβ ὁ 5ϑογθα σῃγοη ] οσΎ, ἀπὰ οϑρθοὶα!]γ ὈῪ Ὦτ. Η 4]65 ἴῃ 5 “ Νὸν Απαὶ γϑβὶς οὗ 
ΟὨγομοϊοςγ." 

(8.) ἄχορῦυϑ ἀνῃ ΝΌΜΒΕΒΒ. 

1. Ηδχαρὶα ἰπ Εχοάυπι: (δαὶ 18, ἃ βἰχίοι ἃ (ὐοπιπηθπίασυ ἀροπ {16 ΒΟΟΚ 
οὗ Εἔχοαυβ, Δοορογάϊηρ ἴο {π6 ΜοΙΠΟΩ͂ ργοροιπάρα ἴῃ Ηοχβϑρ]α ἀροη (ἀμ αβἰ8. 
Βγ Απάγον ΠΡΕΥ. Ἰωοπάοῃ, 1608. ἔ0110. 

2. ἔχου; ἃ οσοτγοοίοα ΤΥΔηϑἸδίοη, ἢ ἡοΐθ8, ΟΥἹ164] πὰ ΘΧΡ Δ ΠΔίΟΓΥ. 
ΒΥ ΙΠᾺπὶ ΗΟΡΚΙΝ8, Β. Α. 1 ομάοῃ, 1784. 410. 

ΤΊια ἰγϑηβ᾽ δῖον Π85, ἰπ ρϑῆοσγαὶ, εχθουξθὰ [15 (85κ σὴ ΠΟΥ ; δηὰ “« ποτα τἢ σουϊά Βα 
ἄοπο νὲτῃ ρσορτιθῖν (οΥ Ψ Ποτο ἴΠ6 τοδάϊηρσβ οὗἩ [Π6 ϑατηδγ ἔδη σΟΡΥ ψου]ϊὰ ρογταῖ) ὁ μα Πὰ8 
δαορίοα,᾽ ἢδ 5808, “πὸ Ἐρ] 5} νυϊζατ ἰγαηβίδιοη, ἴῃ ογάογ ἴο ρσγενοπὶ δηΥ ῥταοὐυι ἀϊςος παι 
τηῖσηῖ Β6 ᾿ηδιβοὰ ἱπῖο [6 τηΐη 8 οὗἨ 1[ῃ8 σΟμπΊοη ΡΘΟΡ]6 ὈΥ̓ ἀῃοματὶῖα 6 Ὀἰχοίβ.᾽ [Ιἢ τῆ6 
ποΐο5 τὸ τηϑεῖ σι τὰ 116 ἐμαὶ οδη στας γ [86 ἴαπῖο οὗ ουτίουβ δηά οὐιεἰςαὶ σοδάρθυβ : δηὰ ἢϊς 
αν οσο γοῆθοϊ!οη5 οἡ ἴμ6 δτίϊο]ο5 δπὰ ᾿τυΓΡῪ οὔ [Π6 ΟΠ το οὗἩ ΕΠ ρ] δα τηῖρῃς τνΉ}} μαναὰ θθθὴ 
Βρᾶτοά ἴῃ ἃ ψοσκ οὔ [Π|8 μαΐυτο" (ΝΜοητΪν εν. Ο. 8. νοὶ]. ᾿χχιὶ. μ. 412.) 

8. Νοίοβ, Οὔ οὶ ἀπα Ῥγδοῖϊοδὶ, ου [6 Βοοῖ οὗ Εχοάι; ἀφβίρηρα 88 ἃ 
σοπογαὶ μ6Ιρ ἴο ΒΙὈ]164] ᾿θδάϊηρ δῃὰ Τηβίσιοοη. ΒΥ αδοσρο Βύβη, Ριο- 
ἔδβϑοῦ οὗ Ἡθῦτονν δῃὰ Οὐθηΐαὶ 11 ογαίυχε, ον ὙΟτῈ [Πηἰνογβϑιγ. Απάονοσ 
δηᾶ Νον ΥοΥκ, 184]. 2 νοἱβ. ϑ8νο. 

4, Οομητηθηίαϊτο (ἀΔόοσταρίαθα βὰν ᾿ΈΧοΔΘ οἱ 165 Νοιωῦσθθ. Ῥαγ Τέοπ 
ΕῈ ΤᾺ ΒΟΕΡΕ. ῬΆΣ8, 184]. [0]10. 

ΤῊ 8. ἃ ΥΟΙῪ ἱπιροτίδπὶ Οδορτδρῆιϊςαὶ Π|]ιΞιγαίίοη οὗ (ἢ. Βοοῖξ οὕ Εχοάυς διά οἵ 
Νυμῖθονβ, τ ΒΙ ἢ ἕαΐαστε Βτ εἰδὴ ΟΟμαπηθηίδίουβ τηυδὲ σοηβὰϊε ἔοσ (δ6 Ἰίρῃς ἴὲ ἑσονβ οα 
ΥΆΓΙΟΙ5 μά558 565 Οὗ ἴΠ0868 ὈοΟΐ 8. [{ 15 "Πιι5ιγαίθά ὑγἢ θὰ γ6}} ὀχθοιιοαὰ πιδρ5. 

(4.) σοβῆηῦα ΑΝῸ ἸῊΒ ΟΥ̓ΒΕΒ ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΒΟΟΕΒ. 

1. Φοβυ προγαΐουβ Η]βίοσῖα, 1Ππδίγαΐα δἴαυθο Ἔχρὶοαΐα Ὁ Απάγοα 
Μαβιο. Απίψνογρ, 1674, 0110 ; δῃηά 480 ἰῃ 186 ΟΥ161 Κ'δο. 



δεοῖ, 171. ὃ 41 Οὐπμιπιοηπίαίοτξ οΝ ἐδ 6 Ημιοτιοαὶ απὰ Ῥροίϊοαϊ Βοοῖς. 818 

Α νοτῖς οὗ νὐθσυ σοῃβιἀθσβῦϊο νδ]ιι6, οἡ δοοουπὲὶ οὗἉ 1(5 σοηίδἰ ἴῃς [πὸ τοδάϊηρ οὗ ἴμ6 ϑ'γγῖδο 
Ἡσχαρίασ νϑγβίοη, ἔπ ταδηυβογιρὶ οὗ ψῃῖς Μαβῖυϑ ροββοϑβθά. Τ7}ι18 πμδηιβοσιρί 15 βαϊὰ ἴο 
δυο Ὀδοη τγἰτθη ἴῃ (ἢ6 γϑᾶσ 606, δῃὰ 5 ἴΠ6 ΟὨΪΥ οἤδ παῖ ρτθβοσυεϑ ἴΠ6 τοδαϊηρ οὗ οξιιιδ, 
85 σἴνθεη Ὀγ Οτίζοη. 

2. Ο. Η. νγᾶὰῃ ΗἩΡΕΎΕΕΡΕΝ Πἰδβρυίϊαϊ!ο ἀα ΤΑρτο “οβυ8, δῖνθ ἀ6 αἱνοσϑὶβ 
ΟΧ αυϊθυϑ οοπδίαῦ Φοϑὰ [ΙΔἀθ6Γ τηοπυμπηθηϊβ, ἄθαυθ εἰδίθ ηυἃ δογυπι 
νἰχογαηῦ δυοΐοσθθ. Οὐτοπίηρα, 1828. ϑνο. 

8. Νοίοβ, Οὐ σαὶ δηᾶ Ῥγδοίϊοδὶ, οὐ 86 Βοοκβ' οὗ οβῇμπδ δπά «υἀρ68. 
ΒΥ ἀδθογρε Βύυβη, ΑΜ. Νεν ΥὙοσῖ, 1888. 1844. 8νο. 

4. Ὧ6 Οδμηῖίοο οῦοτθ Ψυά. ἡ. ϑδοτῖρβιὶ Ομ γιβύδηυβ Η. Και καη. 
ΟἸΒΙ πα, 1888. ϑ8νο. 

ὅ. Ηϊδβίοτα ΕΌΤΗ, οσ Εὔτθο 1.Δπὸ σοηνοσβα οἱ (ὐοσατηθηίασῖο Θχρ ϊοδίδ. 
Ἐ)υβάσδπι Ηϊβύου Τυδηβίατῖο το δὰ ἘΧϑρΙαΡ ΟὈΟμρ] υἴθηβθ, οὐ Νοίς 
ἴῃ οδῃάθιη. Οροζὰ δὲ διυδίο Φοδπηῖ8 Εῦδι. Ατηβίθ οάδηι, 1632. 410. 

6. Α Οομπθηῦ οα Βυΐ ὈΥῚ ΓΓΒοταΔΒ] ΕἾ ὑπ1Ὲπ], Β.Ὁ. Ιοπάοῃ, 
1664. 8νο. 

7. ϑόβῃ Ηδηγ. ΜΙΟΒΑΕΙ, 15, ΟἸγ. Βοη. ΜΊΟΒΑΕΙ 8, οὐ 908. 946. ΒΑΜΒΑΟΘΗΠ, 
Νοίς [ΠὈογΐοσοϑ 'ἰπ ΗΠ Ααιόσβαρηα. Ηαϊα, 1]785ὅ--1781. 8 νοΪβ. 4ϊο. 

ΟΥ̓ εἐπὶ5 νοτγῖς, (6 ΕἸάον Μιοπ δ. 5 σοῖα 6 δῃηποίδεοηϑβ οὐ ἴΠπῸ ἢγδὶ Ὀοοῖκ οὗἩἨ ΟΠ σοηῖοῖοα, 
(Π6 ῬΑ] 5, ὈοοΟΚ οὗ 7οῦ, δηὰ ϑοὴς οὗ ϑοϊοιβοη; Ο. Β. Μ|ὶςοϊνδ6}}5 885 ἴπ6 δυιῖθοσ οὗ ἔῃοβα 
οὔ Ῥτονογῦ, ἴθ 1, ,διηθηϊδεϊοηβ οὗ «Θγοπηδῃ, ἀπά ἴπ 6 Ῥτορῃοῖ Πδηϊοῖ; δηὰ ἐπα ποῖθβ οἢ [ἢ 6 
βοοοπά Ὀοοῖἷς οὗ ΟὨτοπὶοΐε5, τ, Ἐβίοσ, Νοθταῖα)), απὰ ΕΟ] οβἰδβδίθβ, τγογ τι θα ὈῪ 
Ἐλαιαρδοῖ. 

8. . α. ΘΒΑΉΓ ΕΝ, 46 ΤΠ γοσαπὶ ΡΑΒΑΙΙΡΟΜΕΝΟΕΌΜ διυοίογ ἰαΐα αἴαυα Η46 
ϊϑίοτίοδ. ϑνο. [210515, 1819. 

9. Οβεξὺ (ΕΒ ομαγά), Τῆι 1,Αϑὺ νογαβ οὗ Πανὶ, αἰνἀθά δοοοχάϊηρ᾽ ἐο {Ππ6 
ΔΙοῖγο, ἢ ΝΝοῖθ8 οΥἽ [108] δῃα δχρ᾽πδίοσυ. τμοπάοῃ, 1749, 4ϊο. 

10. Οοτηταοηίβδεο δὰ ΕἸορίατα Πᾶν: 418 1π ΘΔΌΪΌ τ οἱ ομδίμαποιη. Αὐιοίοσα 
Απίοπῖο Ηδησγῖοο ΡΆΒεαῦ. Ο,ομίηρο, 1829. 410. 

ΤῊΙ8 ἀἰββοσίδίοη σοη 5155 οὗἉἨ Ὦχος ρατίβΊι [πὸ (πὸ ἢγδὶ 18 σίνθηῃ 8 οὐ ἶσα] οχαιηϊηδιϊοιι οὗ 
Πανὶ ἀ᾽ 5 ὀχαυ β: ον Ῥδϑδυ τι} οἰ σῪ οὐ {πὸ ἀφο οὗἁὨ 880] δπά οὗ ἱοηδίβαῃ ; 'π ἴα δοοοπά 
τγα Πᾶνα 8ῃ ὀχοζοίίοδὶ ᾿πιογρσοίδίϊοῃ οὐ ἰϊ ; δηὰ {π6 {πιγὰ σοηίδιπβ δὴ ᾿πρσοηϊουβ οοτηραγίβου 
οὗἩΪΣ νὰ τ6 οἴποσ οἱοσίας ὑσοάυςίοπβ οὗ ἴπὸ Ἡοῦτον ϑιδφἼογοαὰ Ῥοοίβ, αηἀ στ ποβο οὗὨ 
οἴδος Οτὶοπίδὶ ροοίβ δηιὶ οὗ {ἰὸ Οὐ, ὙΤῆο σγοβ]ὶ οὗ 1}}15. φοἸ]δτίοη οβί Ὁ 15:68 πηοδὲ βδιϊε- 
ἴδοῖου [πὸ ἰηβηϊα δυροτνίουι γ οὗὨ [αν ἀ᾽ 5 ΘΟ ΣῪ ΟΥ̓ΘΤ ΘΥΟΓΥ͂ δ, ΤΩ δ’ σοτηροκίοπ, βδογοά ΟΥ 
Ῥτοίδπο. 

11. Α. α. Ε. Κ'ΟΗΙΆΜΈΝ, ΟὈβεγναίΐοποα Εχοροίϊοο- τ τἰο ᾿π ΤΠ ΑΌΓαπι 
ΕβΡρη2. Ὑταδιβίανία, 1820. 4ϊο. 

(8ὅ.) ΟΝ ΤῊΒ ῬΟΕΤΙΟΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΘΕΝΕΒΑΙΥ. 

1. Τὸ Απποίδίϊομβ οὗ ΜΙΟΒΗΑΕΙῚΒ ἀθουο ποίϊοοά, ἰη (4.) Νο. 7. 

2. Α ῬΑΓΑΡἤΓαβ6 οα ἴπ6 ΒΟΟΚΒ οὗἉ {0}, ῬΒ4]πη8, Ῥγονθῦθϑ8, απὰ ΕΟ] 6βϑαβέαβ, 
Μ ἢ ποίδβ, οὐ σα], ῃ1βίοσίοδὶ, ἀπ ργδοῖῖοαὶ. Βυ Τάνσθηοα ΗοχρΡΕν, 1764. 
4 νο]8. ὅνο. ᾿ς 

“Τὸ νἢδὲ οἶδε5 οὗ τοδάδγβ {Π}15 Ῥϑυίοστωδησο τυν}}} θ6 Ὁδοῖιι! ΟΥ ΔΡΤΎΘΘΆΡΪα, το τϑ ἢν πον 
ποῖ; δυΐϊ {ἷ8 νϑ υϑῦῖγ Ὀοϊίονα, {Ππδῖ ρούϑοηβ οὗἉ ἐαβίθ, Ἰἰοδυηϊησ, οὐ ἱυάρστηοπί, νν}}} ἢ νοσῪ 
᾿1||6 ἴπ 1 ἴο οῆσεβο {πεῖς δἰἰθηίοη." (Μοπίμὶγ Πενίον, Ο. 8. νοὶ. χχχὶ. ρ. 78.) Ὑ6 
Ρυδ]ὶς ορίπίοη βθοπιβ ἴο παν θ66π ἴῃ υπίδοή τι (πὶ οὔ τΠ6 ΜΟπίμγ Πνίθνσεσβ ; [86 ὕοοΚ 
[88 πουοῦ ὕδθοῃ ρορυΐαζ, δηἃ ἰδ ἰδ ἴο Ὅ6 Ῥιιοπδβοά δὲ ἃ υϑσὺ ἴον ρτγῖςθ, οὔ νυ ςἢ δοοουηὶ 
(ἢ ἷ5 ποξῖςα ἷ8 ᾿πβογιοα α8 ἃ οδυϊίοη ἴο ἔπ 6 βδιυάοπε γῆ τᾶν θὲ ἱποχροσίοηςθὰ ἰπ ἰῃς τοαῦὶ νυϑ]υθ 
οὔ ν"οοΐκϑβ. 



816 ϑαογοα Ῥλιϊοίοσγ. [ὀῬατὶ 11. ΟΠ. 

ἃ. ΟΥ̓Ἶ64] Βοιαν 5 οα {Π6 ΒοΟΙΚ8 οὗ Φοῦ, Ῥτγονοσθ8, Ῥβ4]π|5, ΕἸ] ϑϑὶ βίο, 
δηα ΟδηΈ 0168. ΒΥ Ὁ. ύυκειι, Ὠ.). ]1ομάοῃ, 1772. 4ϊο. 

566 Δ 8ηλ) γ5ἰ5 οὐὗὨ (ἢ 15 ψοτὶς ἴῃ {πῸὸ ΜοΟΠΙΠΪΥ Πονῖον, Ο. 8. νοὶ]. χὶνιὶ. ρΡ. 119-129. 

4, Ζοῇ. ΟἾγ. ΒΘΟΕΡΕΕΒΙΙΕΙΝ ΘΟ οΙα ἴῃ Γἀῦγοβ γγοίοσι8 Τοβίδιηθηι Ῥορίϊοοϑβ. 
Ηδαϊα, 1779. 4ϊο. 

δ. ΤὮΟ Ῥορίϊοδὶ Ῥαγίβ οἵ {μ6 ΟἹα Τδβίδμηθηῦ ΠΘΎ]Υ ἰγδηβίαίθα ἴσοι (ἢ 6 
Ηδφθγον, Ἱ ποίΐα8. οὐ [104] δηα ΕἸΧρΡΙηδίοσγΥ. ΒΒ. ὙΠ] ΟἜΕΕΝ, Μ.Α. 
Τομάοῃ, 1781]. 4ϊο. 

Ροτ δὴ δοοουηῖὶ οὗ {Π18 σσοσκ, 566 {πΠ6 Μοπιμ ν Εονίον, Ο. 83. νοὶ. ᾿χυὶ. ΡΡ. 1--8. 

(6.) 7508. 

]. ΕΥ̓ ΘΥῖοΣ ΒΡΑΝΗΉΕΜΙΙ, ΕἾ], ΗΠ] βίοσα 900]. ἄδην, 1670. 4άϊο. ΑἾΪδο 
ἴῃ [86 Βοοοῃά νοϊατηθ οὗ [Π6 ἔὉ]1ο0 οαϊοη οὗὁἨ 818 σο]]δοῦλνα ὑγοσῖκβ ρα] 8μ6α 
δ 1γάρῃ, ἴῃ 1701--8, ἴῃ 8 γοϊυγηθβ, [0]10. 

2. Τπουρμῖβ πᾶ Οοπ)]δοΐαγοβ σοϊδίϊνα ἰο {π6 Βοοῖκ δηὰ Ἡϊβίοσυ οὗ 406. 
Βγ [86 ον. Εσπταγὰ ἤΑυ 8, Μ. Α. Τὴ τΠμ6 βοοοπά ραγύ οὗ {π6 {μϊγὰ νοϊυτηθ 
οὗ τ16 Τγδηβδοίίοηβ οὗ με Βογαὶ οοϊθίυ οὗ 1τογαίαγο οὐ {86 [Ππ|τ6ἀ 
Κιηράοτῃ. Ἰωοπάομ, 1839. 4{ο. 

ΤῊ δυΐμον οὗ Π18 ἱηροηΐοιβ Π᾿ββογίδτιοη ρίασος {π6 τὰ οὗ 7005 Ξυβετγίῃηρσβ, δεοοτάϊηρ ἰο 
(η6 [968ογδη οὐ ΒΙΡ]6 σὨγοποίοσυ, ἀροὺυς 1918 γεαῖβ Ὠοίοτε (γὶβί, δηὰ {πῸ {ἰπια οὔ ἢΪ5 
ἀεδίἢ 1778 γοδγβ θοίοσε Οῃγιςῖ, 

8. Α Τγδηβδίίοη οὗ ἴθ Βοοῖκ οὗ 900, στ δηποίδοη8, δυριυτηθηΐβ, δπα 
ἀϊαϊοριιθβ οἢ δὴ ομδρίρυ, 18 σίγθη ἴῃ [Π6 βθοοπμα ἰοπλα οὐ ρᾶγὶ οὗ {6 ς6]16- 
Ὀτγαϊοὰ Ηυρὴ ΒΕοΟύσηΗτΤΟΝ᾿ 8 σοσκβ, ρρ. 246-294. 

4. Αἡ Επχροβιοη, 1 Ῥγδοῦῖοαὶ ΟὈΒοσν δἴϊοη8 οἢ {π6 Βοοῖ οὗ Φοῦ. Βγ 
Φοβορὰ ΟΑπυι. Ἰοπάοῃ, 1676. 2 νο]8. [0]10ο. 
ΤΙ ΐβ τογκΚ ψὰ8 οὐ αἰ πδ}}ν ρυ δ᾽ 15Π6α ἴῃ ἔνψοῖνο νοϊυτηοβ 40. δὲ ἀΙΒετγοηϊ τἰτηθ5. 1 ἢδνα 

Ὠσνοῦ πδὰ δὴ ορροτίυπιίν οὗὨ Ἵχδιϊηϊησς ἰἴ ; θυ. ΑΙοἢ ουϊορίχοβ ἴἴ ᾿ῃ ὙΘΥῪ ΠῚ ἢ ἴΟΓΠΊΒ. 
(Βιυνϊιοῖῃ. ΤΊθο]. νο]. ἵν. ρ. 487.) υτγίηρ {{|ὸ ἰαβὲ ΘΓ ΌΤΥ 11 νγ85 {Π|{16 τοδὰ ΟΥ σοῃβιυ]Ἕοά, 
ἔονν τοδάοσβ ὑοὶηρ 40]6 ἴο νγδᾶθ τπγουρῃ ἴννο ἰασζα 0]1ο0 νοϊαπηοβ;; Ὀυϊ οὗἉ ἰδία γϑᾶσβ 1ξ Πδξ 
θοῦ ἰπ οοηβιάοτγαο ἀοπιδηά. 

τς δ, ΕὙΔΠΟΙΒΟΙ Κ᾽ ΑΥ̓ΑΒΒΟΕῚΙΒ ΦοΌυ8, ὈΓΟΥῚ ΟΟΙπ πίδσὶο οὐ Μοίδρἢγαβὶ Ῥοοίϊοδ 
1Πυϑίγαῦα8. αγίβ, 1679. ϑὅνο. 

6. Πιββογίαίίοῃββ ἰη 1 συμ 00]. ΑΑὐΐογα δϑαιμιιοὶας ὙΈΒΙΕΥ. ΤΟ Πἀ]ηὶ, 
1786. ἔο]1ο. 

ΤῊΐβ νοϊυμηα σοπίδιηβ ΠΑ -τἤτοο οἰαροταῖθ Ὠ δβογίβι οη8, συ ἢ] ἢ οτη γαςα δἰ πιοβὲ ονογὺ οσὶ- 
ἶςαὶ αυοπίίοη ον αἰ συν {πὲ ἰ6 το ὈῈ ἔοιιπά ἴῃ (Π6 ὈοοΚ οὗ 790. ΤΠ Ἰθαγηθά δυῖμον ςο]- 
Ἰαιοὰ 411 ἰὩς σοριθβ τὶς Πα σου]ὰ ῥσοουτο, Ὀοΐ(ἢ οΥ̓͂ [π6 οτὴρίηαὶ Ηοῦτον, δπὰ αἶβδο οὗ (Π6 
Οτροὶς δπὰ οἴἤοὺ υθυβι 5, 

7. ΤΑΌΘΡ 900], οατὰ ποῦ ὙΘΓΒΙΟμ6 οὖ σοτϊητηθηΐασο ρογροῖθο. ἘΜΙαΙ 
ΑἸἹΡοσίαβ ΒοηῦυτΕΝΒ. [ὺὑρ. Βαί. 1787. 2 γο]8. 4ϊο. 

ΟΥ̓ τι ῖς Ἰοασποὰ δηά οἰδθογαῖθ τυοτῖς, δὴ δουιἀστηθηὶς τᾶ ρτϊηιοὰ αδἱ Ἐ4}16, ἰπ 1773, ὈῪ 
Ῥτοῖ,  οσοὶ, ἐπε οὰ ΑἸΡοτο ΒΟ υ] ἴθη51} Οοτητηθηίδγιιι 1η Φόοθυπι, ἰῃ σοτηροπμάϊυτῃ γοάδοίι, 
ουπὶ οὐϑογνδιϊοηΐθιιβ στ εἰςῖὶς εἴ οχοροῖοῖβ. 2. νοἱβ. 8νο. 

8. [ΔΌΟΣ ΦΟὈΣ 1 νοσβί ου]οβ τηϑίσϊος ἀϊν βαβ, ουχη  γβίοπο 1 ,δ πᾶ ΑἸ] ΟΣ 
Δ ΟΒΪΘη8, Νούβαια 6Χ 6]8 (Οὐοτητη Ἀγ Θχσου δὶ δίαιιθ δα ποίδ[ 68 81188 
Δά)οοῖ Εἰοατᾶυβ κε. 1μοπάϊηὶ, 1742, 

Α Ἰοασπθὰ απά να]ιυαῦ]Ὲ ψοῦκ. Μτσ. [αὔεγνγὰς Βρ. Ῥασυυτίου Πανϊηρ δἰἰδεϊκοά 
τ. στον, (6 Ἰδξέον ἀοίοηἀοα Πιτηβοὶῦ ἴῃ “ ΑῺ ἀπδνοῦ ἰο Μῖγ. Ῥσθιυγίοπ᾽ 5 Εθιηδσκβ 50 
Ὰ 885. ΠΟΥ Τσοποοῖπ ἴπο Ῥτοίδβος ἴο 4 ἰαίθ οἀϊίοη οὗἩ 16 Βοοκ οὗ 200." ]1ιοπάοῃ, 
1744, δνο. 
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9. ϑοπια ΟὈβογνδίζομβ ἰθπάϊηρ (0 1} υϑίγαϊα {π6 ΒοΟΟΚ οὗ “οὉ, δῃηά ρμαεγε- 
Οὐ] ΑΓ ΦοὉ χὶχ. 286. Βγ [86 δον. ΟἼἼδυ]θβ Οὐβτάδν, Μ.Α. Ἰπάοη, 1747. 
8νο. 

10. Α ᾿ββουίδου οὐ [86 ΒΟΟΚ οὗ 4“οὉ, ἰ(5 Ναίαγο, Ατρυμπιοηῖ, Αρο, 
δηὰ Αὐΐδογῦ. ὙΥ̓Βογοΐη [Π6 οοἸοὈγαϊοα Τοχί, οἷ. σῖχ. 2. 15 ὁσοαβι ΠΑ] ο0π- 
βἰαεγθά 8δπά ἀϊβοιιββεα, Τὸ σοὶ 18 ργθῆχρα δὴ [πτοἀποίογυ [᾿ΒοοῦγΒο, 
ὙΠῸ 8 Βμογ ΑπαδΙυβ18 οἵ [μ6 ψ μοὶῈ Βοοῖ. ΒΥ Φοβὴ ΟΑΕΝΕΤΥ, Β.Ὁ. [αἴζον- 
νγᾶτ 8 ΒΊΒΒΟΡ οἵὗἨ ΟἸορβθγ. 1ωπάοῃ, 1761]. ϑεοοπα Εδπίομ, 174. 4ϊο. 

11. ΟὈδβοσνδίίοπθβ Μιβοθ Ἰβηθθ ἴῃ [ὐογυαμα Φ00᾽1. [Αὐοίοτο ὮὉ. ΒΕ. Βουῦι,- 
11ῈῈ.] ΑΑπιηβίο]οάδϑιι, 1758. 8νο. 

ΤῊΐ8 του κ 15 8 δἰίδοῖς ου [6 ἰδθοιτβ οὗἨ Ῥγοίδεβου βϑοῃ } 6 Π5, τ οδο βυβίομι οἵ οχρ]αἰηὶης 
Ηοῦτον πογάβ δηὰ ἰἀϊους, οὨ]οΗγ Ὀγ [πὰ αἰὰ οὗἩ ἐδ Ατδθῖς, 15 ἤθσα βενθγοὶν στ ἰςϊθοα. 

12. ἘΠιδυ, ΟΣ 83η ᾿παυϊΓΥ ἰπῖο [86 Ρῥγιηοῖραὶ ὅοορα δῃὰ )οβίρῃ οὗ {π6 Βοὺκ 
οὗ δοῦ. ἘΒγ ὙΥ αἴίοσ Ηοραββ, ἢ... Ἰοπάοῃ, 1760. 4ϊο. 

ΤῊ τνοῦῖκ ἰα τυϊείοη οὐ ἴπ6 ΗἩυἱοἰ ἰπβοπίδη βυβίθτη, δπὰ 18 ἀσοϊβηοα ἰο δον ἐπαὲ ΕἸΠὰ 
ψ65 0 Οἴου ρϑύβοπδαρο ἴδῃ ἴα ὅοη οὗ Οοὐ Ὠϊπιβοῖῦ ! ὅος ΜοΟΒΓὮΪΥ ἴἰον. (Ὁ. 8.) νοὶ]. 1}. 
ΡΡ. 219.-.-225. 547-.-552. 

18. Α Οὐμμθηίασυ οα ἴπ6 Βοοῖκ οὗ “οῦ, ἱπ ΜΏΙΟΝ ἃγὸ ᾿ηβογίοα {86 
Ἡδρῦγον ἰοχὺ ἀπὰ ἘΠρΊΒῃ ἰσϑηβίδίίοη, ὥθΘ. ΒΥ 1, δοπαγὰ Οδάρρειον, Β.})., 
Ασαθδῖο Ῥγοΐοββονς ἱπ {μ6 {Ππ᾿γοσθὶ τυ οὗ δ τιασο. 1752. 2 νο]8β. 4{ο. 

566 δὴ δοοουπηῖ οὗ ἔΠ15 σσοῦὶκ 'ἰῃὰ ἔπ. Μοπίην Ἐονίον (0. 8.),, νο]. υἱὲ. ὑρ. 197--905. 

14, Αἢ Εβδαυ ἰοναγὰβ ἃ Νονν ΕΠρΡΊ] ]8ἢ Ν  σβίοῃ οὗ {π6 Βοοῖ οὔ 400, ἔτγοπι 
(μ6 οτρὶμαὶ Ἡρθτονν, τ]ὰ ἃ (ΟΠ ΘΠΙΔΓΥ, πὰ βοὴ δοοοιιηῦ οὗἩὨ 818 1,18. 
Βγ Ἐάπναγὰ ξατη, ἔβα. [ομάοῃ, 1766. 4{ο. 

“Τὰ ἰς Βυϊ ᾿υβίῖδα ἴο (18 πεῖτῪ Εββαυ ὕρο «οἷ», ἴο οὔβογνθ, (δὶ {π6 ἰταπαί δίΐοη ἰβ ἴῃ πῆϑην 
Ὀἶδοος νεσυ ἀϊδογοης ἔγοπι [πῇ ᾿π σοτήτηοπῃ 86; ἀπά (δαῖ, Ιη {π6 ποῖο8, [ΠΟΓῈ δγὸ τῆδην οὔ- 
ΒΟΥΎΘΙΪΟΏ5 ΘὨΓΓΟΙΥ ΠΟΥ ---- 411 οὗὨ πότ ἱπροηΐοιβ, ἀπ την οὗ τἴῃοτ ἔγιο." (Μοηίῃ. Βον. 
Ο. 8. νοὶ]. χῖν. ῃ. 156.) 

16. Α Οὐἰςαὶ Πιββοσίαϊοη οἡ ἴΠ6 Βοοκ οὗ ὅοῦ. ΒΥυ ΟἸαγὶθβ ῬΕΤΕΕΒ, 
Α.Μ. ϑϑεοοπᾶ οἀϊίΐοη. Ιοπάοῃ, 1757. ὅνο. 

ΤΠ ἢγξε οἀϊιίοη οὗ {π|8 ττοτῖκ ἀρροαγοᾶ ἴῃ 175]. (8.6 Μοπίῃ. Εδθν. ΟἹ. 8. νοὶ. ἰν. 
ῬΡ. 401--409.}) [Ιπ δέ, [86 δυΐμος ρδγιϊσυ ΑΥ]ν σοηβί ἀογβ ΒΊβϑηορ δι θυτίοη᾽ 5 δοσουπὶ οὗἉ [ῃ9 
Βοοκ οἵ Χ20}, νἱπάϊοαξοβ 115 δηιἰαυϊῖγ, δηά βῆονβ ἴῃ {πὸ δηεοης 765 αἱά Ὀ6 ον ἴῃ ἃ ἔμ γο 
δίδίρ. 

16. Το Βοοῖκ οὗ “200 ἴῃ Επρ] 8) νόσβθ, ἰγδηβιαἰθα ἔγοιῃ [86 οΥἹρμΑὶ 
ἩΘΌτον ; τι τοι ΓΚ8, πἰβίογιοδὶ, οὐ ἅς], Δηα Ἔχρ] δηδίοσγΥ. ΒῪ Τ᾿ ΒΟΟΥΤ. 
Τ,οπάοῃ, 1778. ϑνο. 

Α οἷοβα δηὰ ὄὀχϑβοὲὶ ἐγβϑῃβ] δι: 00), 88 ὰΓ 88 ἃ τη ΕΓ 164] γοσϑῖοη οδη θ6. ὉΠ Ποῖο8 ΠἸ ΞΡ τυ οἢ 
ΤΟΒΘΔΤΟΙ δηα ροοΐ 5686. 

17. Αῃ Τωρτονοᾶ Μογβίοη αἰϊθιιρίθα οὗ {6 Βοοκ οἵ ΨΦοῦ, νη 8 ῥγο- 
ἸΠΙΠΑΓῪ ΠΙββουίδίϊοη δῃα Νοίθβ, οὐ 68], ΠἸβίου 81, δηα οχραπαΐοσυ. ΒΥ 
ΟἸΒΑγ].8 αδπρεν, ἢ... Ἰομάοῃ, 1796. 8νο. 

Α Ὅοοκ οἷ στοαί ρῥγοϊθηβίοῃβ, Ὀιὲ ἱπαϊ βθσοπὶ ὀχθοιζίοη. 866 δῇ δ πα γ8ὶ8β οὗ 1 ῃ (6 
Βυι δὰ στὶς, Ο. 5. νοὶ]. ἰἴχ. ρρ. 168--]75. 

18. ὅο. ὅ4ς. ΒΕΙΒΚΕ Οοπ͵θοίατα ἱπ Φοῦυπι οἱ Ῥσγονογοῖα, οὰπὶ δ᾽ υ846 πὶ 
ογδαϊΐζοπθ 46 βίυἀϊο Ασδρῖο Πησυς. [1ρ8185, 1779. 8νο. 

19. Φοδὶ δηθαυ βϑίτοὶ (αστηϊη8β Ηθ ταὶοὶ Ναδίαγα δίαιϑ ἰγίας68. ϑδογιρϑι 
Ολσοϊυβ Πανὶ [πῶ Ὲν. 1ρβίς, 1789. 8νο. 

20. Απἰπλδἀνυβίοηθ8 ἴῃ ΠὈτιπὶ 900 ; ΒΟΙΊρΡΒ11 640. ΟἸιγῖϑῖ. Βυά. ΕΟΚΕΕ- 
ΜΑΝΝ. [Ι͂ἰρεςορ, 1779. 8νο.᾿ 
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2]. Φοδπηΐβ Ηδησὶοὶ Ῥάπκεαῦ Οὐοτηπιοηίαιο 46 Τπηπιοσίδ δα 185 δος [85 
Ἑυΐυγῷ ΝΟΙΕΪΒ 80 δηςαυϊβϑίταο 001 Βοτιρίοσθ ἴῃ 8.08 888 ΔΑΠΙΡΙ 8. 
Αοοράϊξ ϑὅδθγιμο Φονὶ ἀ6 δαρίοπίῖα τιογίΐβ πιλρ 18 οορηϊία αΌδ 1 ὙΙΝῚΒ ; 5156 
9. 61418 οαρυΐ ΧΧΥ͂ΠΙ, ΡΒΣ]οΙορὶοὶ οἱ ογιοὰ 1Π]υϑίγαΐαμα. Ιανθπίσι, 1807. 
8γο. ͵ 

22. ΤῊ Βοοκ οὗ 900, τηοίγΊ Δ}Π}Ὺ ἀυγδηροᾶ δοοογάϊηρ' ἴο {Π6 Δαβογα, δηᾶ 
ΠΟΊΥ ἐγδηβαἰθᾶ ἱπίο ΕΠΡ]Βῃ ; 1} Νοίθβ οὐ τοδὶ δ πα ΘΧΡΙΔΠΔΙΟΓΥ, δΟσοΙ,- 
Ῥϑηΐθᾶ, οἡ ἴμ6 ορροβῖϊθ ρᾶρβ, ὉΥ͂ 186 δυϊμογβοὰ ΕΏΡ 80} νογβίοη. ΒΥ {Π86 
Εἰρμῦ Εν. ϑοόβθρὰ ὅτοοκ, Ὠ.}). Βίβῃορ οὗ Κι ]Π1α]ὰ. Βαίι, 1806. 4ϊο. 
ΤῊ Ϊ8. ἰγδηδίβιϊου 88 οχοοιϊοά ἰπ τἴΠ6 β5ῃογί βρᾶδα οὗ εἷζ ισεοῖβ. Μδηγ οὗ (ἴδ δυϊῃοτ᾿β 

ορ'πίοηβ, δῃὰ οοπ)θοΐαταὶ οτηθηἀδίϊοηβ, γογο βου γοὶν οὐ ἰοϊθοὰ ΡΥ Αὐτό ίβμορ Μαζοο, τῇο 
μδς βονῃ [παι ἢἷ58 οὈ᾽δοιϊίοη5 ἰο {Π6 δηιὶ ιν οὗ [πη6 Βοοκ οἵ 700 νψοσὸ υπέουηἀοά. (Οη 
(Π6 Αἰοπαοπιθηΐ, νοὶ. ἱ. ΡΡ. 8354--422.} 

28. Τῆ6 ΒΟΟΚ οὗ “000, ἐταπϑ᾽αιθα ἔσοπι {πῸὸ ἩθΌγονγ, ΟΥ̓ {πὸ Ἰἰαίο Μ|188 
ἘΠΙΖΑΌΘΙἢ ἽΜΙΤΗ : ὙἹ Ὁ} ἃ ρῥγεΐδοο δῃα δηποίδῃοηϑ, ὈΥ͂ [μὲ δν. Τὶ. ΒΔ ΔΟ]ΡΗ, 
.ἢ. Ιοπάοῃ, 1810. 8νο. 

ΤῊ νγᾶδ ἃ ροϑίυτηουϑ ρυ Ὁ] σδιίοη οὗἁὨ 8Δη δπηΐα 6 πα δοοοτρ] ϑ μὰ γουηρ ᾿δάγ. --- “ (οη- 
βιἀοτίηρς [Π6 ἀρὸ οὗ Μ|ὶ55 δι, δηὰ (Ππ 6 οἰγουτηξίδηοαοβ ἀπᾶάονῦ τ Πἰσἢ 586 διπα!οα (Π6 Ἡοῦτον 
Ἰαησυδᾶζο, ΠῸΡ ἐγδπβϑἰδιίοη οὗ ἴῃς Βοοκ οἵ 200 πρᾶν σογίδι ]γ ὈῈ ἀδοπηθὰ ἃ νογὺ βυγρτιβίης 
νοτῖς ; δηὰ παὰ 'ξ ποῖ θθθὴ οἰπατγβοίογιβοὰ ἰἱπ (ἢ οχίγανδραηξε ἴθττηβ οὔ σουπηποηἀδίϊοη τυ "τ 
σὑῃϊοὴ Ὧν. Βδῃαο]ρἧ [85 ἱπιτοάιιορα 11 το [π6 ρυθ]ῖς, ἰξ τιὶρης ἤάνθ Ὀογπο βΟΠΟΓΑΙΥ ἃ τηοτο 
{νουτγαῦϊ. τοροτὲ ἐπα ἰξ Μ}}} ρμαΐὶπ ἔγομια ἴθαὶ βογυ εν τ ῃϊοἢ Ὠϊ5 ου]ορσίι τη Βθοτηβ ἴο 

᾿ 6Β ΑΙ Θηρο. --- 1 τψᾶς5 ον ἀθηεῖν Ἰοδ ἴῃ δῃ ἀῃἢεϊ3Ποα κἴαίο; δπὰ {πΠῸ οἀϊοτ ἔεϊ τ Ὠϊπηβοὶ ἢ Βουπὰ 
ἦῃ πΠοπουὺζ ποῖ ἴο τη Κα {{Ἰ6 5π14}}68ῖ σογγοοϊίἼοῃ. γε Ὦδνθ ἱξ, ἐπογοίογο, ἰυςὲ ἃς Μ|155 δι "ἢ 
ψτοῖρ ἴἢ; δηὰ νὸ τοςοῖνο ἰΐ 85 8 τηοῃιπτηθηξ οὗ ἢοτ Ἰπάἀυβίτυ δπὰ ρεπίυ5, που ρσὴ τὸ σαπηοῖ 
τοραγὰ ἴἴ 88 πανὶηρ οἰδβοιθα πγυοῖ ἰονατὰς [6 οἰαοϊἀδίίοη οὔ {πΠ6 ΒοοΚ οὗ δον." (Μοπιῇ. 
δον. Ν, 8. νοὶ. Ιχνυ. Ρ. 152. 866 4150 8 βὰν οτταὰς ἴῃ ἔμ6 Εδοϊοοῖς Εονίον, νοὶ. νἱ, 
Ρατὶ ἴϊ, ῥ. 780.) 

24, Τα Βοοῖ οἱ “0, ΠῚ ΓΆΙῪ ὑγαηϑἸαἰοα ἴγοτη {16 οτὶρίπαὶ ἩΘΌΓον, δπὰ 
ΤΟΘΙΟΓΘΩ͂ ἴο 18 αΐιΓαὶ ΔΥΓδηροπηοηΐ, τὰ ΝΝοΐ6Β ΟΥ̓ 108] δπα 1] υϑέγαξλνο, δπὰ 
δὴ ηἰγοἀμποίογσυ 11βϑουίδ! θη. οἢ 18 Β66Π6, Β60ρ6, ἰδηρίαρο, δυΐβοῦ, δηᾶ 
οδ]οεῖ, ΒΥ Φοῖη Μδβοη ἅοορ, Μ.Ὁ. Ἐ. ΕΒ. 5. ἄο. Τωπάοῃ, 1812. 8νο. 

“«Οη ἴδε ψῇοῖο, νὰ τοραγὰ [15 νγοτὶς 85 ἃ υδ᾽ υ80]6 δοδοβείοη ἴο ουζ βίοςϊκ οὗἉ εοοτρὰ 116 γ8- 
ἔυγο; δηά νὰ σδῃ τοσοσητηθηὰ ἰδ ἢ σοηβάρηςα ἴο 16 ΙΒ] 1ς51] βευάθης, 88 οοπίδιπἰηρ ἃ 
ατοαῖ τρδβδ οὔ ὑοῦ] ᾿ηξογτηδίίοη δηὰ ναί 8 }}]9 οὐ ἰοἶβη)." (ΟΠ γιβειαη ΟΡβοσνοσ, νοΐ. χῖϊ. 
Ῥ. 806. 

28. 1,6 Τάντα ἀθ “00, πουνθ]]θηηθπὺ ἰγαᾶάυϊ ἀ᾽ ἀρτὰδ 16 ἰαχίθ οτἱρί πα] πο 
Ροποῖπό οἱ 168 ΒΠΟΙΘΏΠ68 ψουβίοηϑ, ποίδιητηθηῦ ΤΆ σαθα εὐ ἴὰ ϑυγδα08 ; ΡᾺΓ 
“. Πουΐβ ΒΗΙΡΕΙ, Ῥτοίδββθυῦ ἀ6 ΤΠ ϑηρεβ ΟΥθηί8]68, οἱ ἄρ 1 Ἰπιογργόϊαιοη 
468 ἀντοβ δαϊηΐβ, 4δη8 1᾿᾿Αοδάότηϊο ἀθ 1,λυβᾶμηθ. Ῥαγὶβ, 1818. ϑνο. 

26. Τα Βοοῖ οὗ 4900, ἰγδηβιαίθά ἴτγοπῃ {π6ὸ ΗἩθῦσγον ὮὉῚ ἄθϑοσρ Ηυντ. 
Βαίμ, 182ὅ. 8ὅνο. 

27. 16 λνυτὸ 46 4οὉ, ἰγαάυϊ οἢ ΓΒ ΕὙΔηςαΙβ, ἄνθος 16 Τοχία 46 1ὰ 
γυϊραΐα 6 τοραγα; βϊν] 46 Νοίθβ ΕἸΧρ] ]ΟΘΕν 8, αἰπδὶ αὰ6 ἀρ Αγ αηΐοβ, 
εἰτέθβ ἀθ ρ]8 οὐδ ΌΓ68 Τηἰογργδῖοβ 46 ἴα ΒΙ0]6. Ῥὰῦ Β. Μ. Ε᾿ Γεγνανάββεῦπ. 
Ῥαν15, 1826. 8νο. ᾿ 

28. Αἕ Νὸν Ὑγδμδίανίου ἀπά ΕἸχροβιοη οὗ [Π6 νϑῦῪ δηϊδπὲ Βοοῖκ οὗ 
00 ; πιὰ Νούδθβθ, θα πδίΟΥΎ δπα ῥΒ]ἸοΙορίοα!. ΒΥ {Π6 δον. Φόοιπ ἘῈΥ, 
Β.Α. [Ιοπάοηῃ, 1827. 8νο. 

29. Απ ᾿Απιϑηαβα Υδγβίοῃ οὗ [86 Βοοκ οἵ “οὉ, υυἱτἢ δὴ Τηϊγοάαυοίίοη, απ 
Νοίεβ Ὁ οῆγ δχρίαπδίοσυ. ΒῪ δοῦρα Β, ΝΌΥΕΒ. Οδιαρτί σα ΓΝοΣᾺ 
Απλοτὶς4}, 1827. ϑνο. ϑαοοπὰ ἘΜΙ ΟΠ, οογτοοίοα, 1838. 8νο. 

“Μτ. Νογο8, ἴῃ {Π6 ρτοβθηΐ ἐγαῃβ] βίΐοῃ, Παβ δἰ πιθά δὲ σοτηϊπιης (6 ἔγυ 5 οὗ 186 Ἰαῦοιιτϑ 
οὔ {πε Ἰεαγηθά ἴῃ βδοτθὰ ᾿ϊξογαΐιισο, 85 ὩΣ 85 ΤΠ 6} γοϊαῖθ οσ οδὴ Ὀ6 δρρὶἰοὰ το {πο θοοῖ οὔ 20". 

. 
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ἨΔ δα5 ργοβθηϊθά [Π6 ρα θ]1ο τι ἃ σογείου οὐἁ τι ϊβ ὨΙΡΏΪΥ ἰηἰοτοβεηρς ροτγιΐοη οὐὨἨ ϑοτίρευτο, 
186 Ρα5ἰ8 οὗἉ νι οἷ 15 Ἰδιαὰ ἴῃ (6 ἔοτπηον σθοοῖνοά " [οὐτ δι (Ποσιβθ} “ ἰγϑπβίδίλου ; θὰ ἰηῖο 
νἰσἢ ἤανα ὑδθη Ἱποοτρογδῖθα, τυ ἱτἢ ἃ ἡυἀϊοϊουβ βο] θοῖῖοι, {πὸ ταοβὶ ηρογίδηϊ βυρροβίϊοης οὗ 
τη οτἰ εἰς5, ἸΙασ  σοζταρἤογβ, δηὰ ἀἰνιηθβ, νι ῃϊο ἢ ανα θδθη τηδάθ βίποο [Π6 τοοοϊνθα νογείΐοη οἵ 
1:6 ΒΙΡ]6 νγαβ8 ρτοιομὶαίοα,.... Τὸ ἴΠ6 χοποσαὶ δι εγ, δά ο! γ, σοοὰ 9θη56, ἀπὰ ροοά ἰδβεῖο, 
τὶ το μα [65 οχοοι ρα Ὠἰ5 ἰαβὶς, σὰ ὕθδῦ Δ] ἀπ διαρ]α τοσεϊτηοηγ." ( π|οὰ ϑίδίοι᾽ 
Βονΐονν ἀπὰ 1,1 γαγῪ Οαζειῖίο, νοὶ. 11. Ρ. 845.) 

80. Τμα ΒοοΚ οὗ 20}, ἰπ [16 ψογὰβ οὗ ἴπ6 Αὐἱδβογιζθα Ὑ᾽ ϑγβίοῃ, δσγδηρθα 
δηᾶὰ ροϊπίρα ἴῃ φθηθΓαὶ ΟΠ ΟΣ Υ πιὰ ὑπΠ6 Μαβογθοαὶ Τοχί. υ] 1, 
1828. ϑνο. 

“«Τδα ρῥγϊῃοῖραὶ ἐδδίωσε ἰῃ (18 σγουὶς 185, ἔπ δάορίϊοη οὗἩ νῆδὶ {πὸ οἀΐῖοτ ς41}}8 [ἢ λας 
Ῥακβε ἴῷ οὶ ἰΐηα οἵ ΟΥ̓́ΟΤΥ νϑῦβο, γον ἢ Π85 τηδυϊοὰ ᾿νγ ἃ ἀοΐ, ρ]αςοοα ᾿ἰἶκε (πὸ Οτθοκ 
οοἴοῃ, δὲ ἔπ ἴορ οἵ {16 ἰ481 Ἰεϊξογ οὗ ἐπ6 ψοτγτὰ ἴο ψῃϊςοῇ 1 15 εἴχοά. [Ι͂ἢ 1Π6 ἀοίοττηϊηα- 
ὕοη οὗὨ 115 ρϑυβα ἢ6 δδ88 θη ἀϊτοοίοά ὈΥ τπ6 Μαβογοίοδὶ ρυποιυδιίοη, τσ ἢ ποῖ ΟΠ]Ὺ 
ἀϊνϊάθς5 πὸ γτεβρθοιϊδνθ νϑῦβθβ ἱπίο σουρ]οίβ οὐ ἐγιρί εἰς, Βαϊ ὄυοσυ Ἰἴη6 ἰηΐο ἔνο ἀϊδεϊηςος ραγίϑ. 
ΤΏς οἀΐτον μδ5 πο [0] οτοὰ ΒΊβμορ 1 οἢ ἀπά οἵδοιβ ἰπ ρυϊ πίη οδοῖ ᾿η6 βορατβαίῖοὶγ, Ὀὰὲ 
ἢ45 τοίδἰ πρὰ {π6 υϑυα] ἕοττῃ οὗ [Π6 νοῦβθ, 85 ἰπ ἴπθ δυςῃογιβοα γνογείο, δηα 45 θδίδὈ βῃρα 
Ὀγ εἰ Μαβογοίβ, Τῇ ποτάβ 4150 οὗ {π6 ἘΠ 5 Τ απ β]δίΐοι ἤᾶνο θθθη τοίδιπρα ἐπσουρῇ- 
ουΐ, ἀχοορὶ τ ῇοτο ἃ βρῇ δ᾽ ἰοσαιίίοη ττᾶβ σοπἀθγοὰ Ὡθοθοβασυ ΟΥ̓ {[πΠ6 σἤδησο ἴῃ τΠ οἷν ο0110- 
οδιϊου, ἴπὰ ψῃοἢ [π6 οτάοσ οὗ τπ6 Ηοῦτον ἰ5 [ο]]ονσοα 45 οἴόβοὶν ὃς ἴῃς αἰδγθμοο οὐὨ Ἰδη- 
ξυασε ὙΠ1Π1 ρογιηϊῖ. ΒΥ 118 πιθαπβ [Π6 τη εβε!ς 51} 1ο1 ἢν οὗἉὨ της οΥἹ ᾽η4] 15 τηδίθσι δ! }ῦ 
Ῥταβογνυοᾶ ; δηὰ, ἴι3 τὴν ἰπβίδησοθ, [6 5686 ΟΥ̓ ἃ ρᾶβθαζθ ἵἤοσο ΒΟσυΓαίο] Υ ἀονο]οροά.᾽ 
(σμγίβίίδη Βοιλειρτγβϑηςοτ, νοὶ]. σ. ρΡ. 492, 493.) 

81. Α Νὸν ογβίοη οὗ {π6 Βοοῖ. οὗ 900 ; στ ΕἸΧΡΙ πδίοσυ Νοῖΐθβ, ἃπὰ 83ῃ 
Τηϊγοἀυσῦοη οὐ [86 8ρ]Υ]ῦ, Θομ ροϑιοη, δηᾶ δυΐμοῦ οἵ {πΠ6 Βοοῖ, ὉγῪ Ὦτ. 
Ευϊοατι ἢ Ὑ711Π6]πὶ 47] ὈΜΒΕΕΙΤ, Ρτοῖ. οὗ ΤἈΘΟΙΟΡΥ ἴῃ ΗοΙ δ θοσρ. Ττδπδ- 
Ἰαϊοα ἔγοπι π6 (ἀθεθδη ὈΥ [Π6 Βδν, Φόομη Ηδι]ίοη του, Μ.Α. Ἑάίη- 
ὈυΣρῃ, 1886--87. 2 νο]β. 12τηο. [4180 ἔοστηΐηρ γ0]8. ΧΥΙ. ἃπα ΧΙΧ. οὗ {μ6 ἘΠ] η- 
Ὀυγρῖ ΒΡ 1641 Οδρίηϑί. 

832. ΤΊ ΒοΟΟΚ οἵ (6 Ῥαίγίδγοὶ 90}, ἰγαῃϑαἰθᾶ ἔτοτῃ {Π6 οσἱ σῖπαὶ Ἡθῦγον, 
88 ΠΟΑΙῚΥ 88 ρΟΒΒ1Ὁ]6 ἴῃ {Π|6 ΤΟΥΤΩΒ δΔηα Β0γ]6 οὗἉ [Π6 Δ Που 86 ΕὨΡ] ἢ Ὗ δγβίοῃ. 
Τὸ σ᾽ Β16 ἢ 18 Ῥγθῆχρα δὴ Τηϊγοαυοίίοη οἡ ἴΠ6 Ηβίογυ, Τίηθβ, ΟΟὈΠΓΥ, 
ΕΥ̓ μα8, ὅτο. οὗ [6 Ῥαίσίδγοι : τ Γ Βοιμθ βίσ] οἴ ΓΘΒ οἡ ἴμ6 ΊονΒ οὗ ΒΙβῆορ 
Ὑγ͵αγρυτίοη, δπα οὗ {Π6 τα οπΑ}1518 οὗ Οθυτωδηυ, οἡ 6 88π16 βιι θοῦ. Απᾶ 
ἴο ἡ ΠΙΟἢ 185 ΔρΡροπαθα ἃ (οὶ θη (ΆΓΥ, ΟΥἾ 1168] πα οχθρϑίϊοα]. ΒΥ β'ϑδιημοὶ 
1ῈῈ, Ὠ. Ὁ. ]οηάοῃ, 1887. ὅνο. 

838. (ὐοπ]οἔυΣ68 Θοποθγηΐησ {π6 1ΔἀΘηΕΥ οὗ [Π6 Ῥαίτί τοῦ 900, ἷΒ ΕἈΠΏΪ]γ, 
(ΓἪ16 Τί θη Π6 Ἰἰνθᾶ, δπὰ {μ6 1οΟΔ] ΠΥ οὗ (μ6 ἰαπᾷ οὗ ὕΖζ. Βγυ [86 
Ἐν. ϑὅδιηι6] ΠΎΘΟΝ8, Β. Α. Οχίογα δπὰ Ἰοπάου, 1832. 8νο. 

84. Φ. α. δτισκει, Οοιμητηοπίδεϊο ἩΠβέουϊοο- ΡΒ ]Ο]ορ!οο-ογ ἶσα 1η Φοδὶ 
Ἰοσυπὶ οΘἸΘοστπησση, σαρ. ΧΙΧ. 2ὅ--27. ἀ6 ἀὔε]6. Φ6η8, 1882. 8ὅνο. 

85. 9900 ἀπᾶ ἷβ ΤΊμη685 : ΟΓ ἃ ΒΙοῖαγα οὗ {π6 Ῥαίγ ΓΟ μα] Αρα ἀπγίηρ [Π6 
Ρογϊοά Ὀοΐνγθοα ΝΟΔἢ ἀπ ΑὈγαμαπι; ἀηα ἃ Νονν ψεγβίοη οὐ {πᾶὶ τηοβὶ 
δποίοπὺ Ῥοθδι, δοσοιηρδηϊθα τὶ ποίαϑ δηα αἰββϑουίϑιϊομβ. ΒΥ Ἴδοτηδ8 
ὙΈΜΥ55. ΤΙ οπάοῃ, 1839. 8νο. 

86. Εναηΐηρβ ἱπ {μ6 1Δπά οὗἉ ΤΖ : ἃ Οὐοπιιηθπῦ οα {π6 ΒΟῸΚ οὔ Φοῦ, 
ΔΥΓΑηροά ἴῸγ ΕΔΪΥ Βοδαάϊησ. ΒΥ Μυβ. ΑΝ λΘΕΝ. Ι]οπάοῃ, 1889. 
ϑιεοοηᾷ οἄιίου, τον 864 δηᾶ δηϊαγροα, 1848. 121ηο. 

87. 908 οἱ 165 Ῥβαυτηθβ. Τγδαποίζοη πόῦνθ]]6 Δ᾽ ἀρτὰ8 ᾿᾿Ηέξθγου, 165 Απ- 
αοἰθῆπ65 ΝΘ 5ΙΟΠ8, οὖ 168 Ρ].5 Π401165 ἱπορτὸίαβ : ῥχόοέαέξα ἀθ ἀδιχ αἸβοοιΓ8 
ΡΓΕ ταϊ αῖγθ8, οἱ δοοοιηρασῃέ ἀ᾿ ΑΥρυμηΘη8Β οἱ Νοΐεβ, ρᾶγ Η. άλσεενβ. Μοηίῖ- 
ΔΌΔη οἱ Ῥαγὶ5, 1899. ὅνο. 

38. ϑοιηθ Οὐ [108] ΟὈΒο συ δ] 9 η8 οἡ {π6 Βοοϊκ οὗ 700. Βγ {μ6 ἴον. Ὑ711- 
δὰ Εγινα. ]οπάοῃ, 1844. ὅνο. 
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89. Νοίο5, Οὐοαὶ, ΠΙυδίταῦνο, πὰ Ῥγδοίϊοαὶ, ου [86 ΒΟὺκ οὗἉ 0Ὁ :; 1 
ἃ ΠΟῪ γδηβ]δίίοη δηα δη Ιηἰσγοάδποίουυ Πἰββοσίαοθ. ΒΥ ΑἹροσὶ ΒΑΈΝΕΒ. 
Νον ὙοΥΚ, 1844. 2 νο]β. 1 2100. 

“ γε Ἰοοῖκ ὕροῦ 1}18 88 ἀθοϊἀβάϊυ [86 Ὀδβὲ δοτωσηθηΐδευ Μτγ. Βδασῃθβ δ85 ρυ]εμεὰ. [1 ἴα 
τμογουρῆ, Ἰυοϊά, θαβοά ροη βοηυΐῃθ ῥυϊποῖρ]65 οὗὨ βεΐθποθ δὰ Πογτρθπθυοβ, δπὰ ἴῃ δο- 
ςσοτάδπος νη [Π6 δηδίορυ οὔ ἢ. [τ 5ῃθδάβ ρῆξϊ ΟἹ ΤῊΔΩΥ 8ΔΠ ΟΌΒΟΌΣΟ ῬΘ5ΒΔρῈ οὗὨ [15 
δηιῖίοης θοοῖς, δηᾶὰ Ὁ }}} ρσοραῦὶν ἀἰβοϊοθα ὑδαυῖοβ δπὰ ἐτυῖῃβ ἰο ἴῆ6 οταϊπατυ τεδᾶοσ οὗ 
ΟἿΣ οοτητηοῃ γψογβίοῃ, τ᾽ Βὶο ἢ το γΘ ΠΟυΘ βθθῃ ὑείοτο." (Νὸν Ὑοῦκ ΒΡ] 1.4] Βδροβιίοτυ, 
ψδηυδευ 1845, Ρ. 186.) . 

(7.) ΤΗῈ ΡΒΑ1.Μ8. 

Ι. Αη Ηϊβίοσιοδὶ Οὐμ πο οὗ 1π6 Βοοκ οὔ Ῥβαὶιηῆβ. ΒΥ {86 ᾿ἰαΐες Ψοδῃ 
Μδβοηυ ὅοονρ, Μ.}. Ἑαϊοὰ Ὁγ (Π6 Βδν. Φοόομη Μίαβοῃ Νθα]ε Β.4. 1 η- 
ἄοη, 1842. 8ὅνο. 

2, ΟἀΒΕΘΟΒΙ ΒΑΒΗΕΒΕΚΒῚ δοθ0114 ἴῃ Ῥβδὶ τη αυϊπίυτη οὐ ἀθοϊ πη τη 
οοἴανυτῃ, 6 (οὐ οῖ5 ΒΙΒΠ]ούμθοα Βοα]οίαηθ Αρορτᾶρθο Βοσηβίθηϊδηο δαϊαϊΐ, 
ἰπτογρσγοίδίιβ ϑβί, δὲ δ ποίδι ἢ] 018 ΡΓΟ]ΘΡΟΓΠΙΘΠΪΒΑῈ6 ᾿πδίγΧ1ῦ Δ ηη68 ΤΏΘ6ο- 
ΡΒ] 8 Ου]]1οἴπιυβ Ἡθησῖουθ ΕΉΟΡΕ. Ὑ δ βίαν, 1882. 8νο. 

8. Α Μϑῃηιδὶ οὗ {Π6 Βοοῖς οὗἩ Ῥϑ4]πὶ8 : οὐ {π6 δ )]εοοῖ- Οοπίδηίδβ οὗ 4}1} [η6 
Ῥ54]118, ὈὉῪῚ Μαγίΐη σῦΤΗΕΕ. ὙΓηβαἰθα ἰπίο ἘΏΡ] 15} [᾿ἰγότὰ {86 (ἀοιτηδῃ] 
Ὀγ {πὸ δν. Ἡθηγυ ο]6. Ιομάοῃ, 1887. 8νο. 

4, Α ΟὈΠΠΘΠΙΑΓΥ οἢ [Π6 ῬΒδίτηβ οὗ Ἰ)ανἹὰ, Ὁγ ϑοόοβηὴ ὅαινιν. [Ὑγδῃ8- 
.Ἰα θα ἔγοια ἴπ6 1. Οχίοσα δπὰ 1 οπάοῃ, 1840. 8 νο]8. 8νο. 

ΤῊ ΐβ ἰγβ 8]! οη 15 ἔοστηθα οἡ ἴΠ6 Ὀδ5]8 οὐἁ [δὲ ρα] 156 ἃ Ὁγ Ατίμυν Οο]άϊηρ ἴῃ 157] ; 
Ὀυϊ ἴπ οτρῖμαὶ 1,διῖη 85 Ὀθθη στο} } ν οοηβυ]τοά ἐπχουρῃουΐ, ἴῃ ογάοσ ἴο θηβυσο 8Π δὸ- 
ουγαία τοηἀογιηρς οὗ ἴπ6 δυϊποτ᾽β τηθαηίηρ. 

ὅδ. Απποίδι!οηβ ὑρὸη {μ6 Βοοκ' οὗ Ῥβαΐπι8βΊι ΒῪ ΗἩΘΗΣΥ ΑΙἸΥΒΊΤΟΕΈΤΗ. 
866 Ρ. 810., Νο. ὅ. δεργὰᾶ. 

6. Μαγοὶ Μαπινι, Βυϊχίδηὶ, Απηοίδίοηθθ [}6Γ8168 ἴῃ ῬΒδΙηοβ, Νονᾶ 
γεγβίοηθ 80 ἰρβοπχθὶ 1]}υ8ἰταίοβ. ΕἸ: ορογὰ οἵ βέυϊο ΦοΔ ΠΏ 18 ΑἸογβὶὶ Μ|η- 
σ876}}1. Βοποηΐδ, 1748--ὅ0. 2. νο]β. άϊο. 

Α ᾿εοαγηθά δηὰ υβοῦι] σόσκ, ἴπ6 δυΐμον οὐ τῇ οἢ ἀϊοά ἰῃ 1594. Τὸ ἢ]8 ργοίουπά Κηον- 
Ἰεάρο οὗἨ Ηδθτγον ᾿ογαῖασο, ἴπΠ6 γουπροῦ Βιυχίοτέ, 1,6 Ἰσοηρ, Τυττρίϊηὶ, διὰ οἵ Γ ὁταϊποης 
Ρ ]οἰορίϑῖς οὐ 1Π6 βονυθηίθθητῃ οαπέαγυ, πᾶν θΌγΠ6 διηρ]ο τοδί οηγ. ὙΠ656 Απηοίδιϊοῃβ 
ΔΓ 5 τι ον ᾿Σοτα] ; ἀπά (ο ἰοτα 15 ρτοῆχεα {π6 οτρὶπαὶ Ηθῦτγονν Τοχί οὔ τη Ῥε8] 8, ἴοζο- 
{πὸ γ ἢ ἴ86 Ψυϊχαίο 1,Αἰἱπ Ψ εγβίοη, ἀπά ἃ πον {γδηβἰδίϊοη οὗ ἴἤθτη ὈγῪ Μδτοο Ματγιηὶ, 

Ἴ.Α ὑγίοῦ Ἐχρ ϊοδίοη οὗ 186 Ῥβαϊηβ. ΒΥ θεν ὍΙΟΚΒΟΝ, Ῥυγοΐδββϑογῦ 
οὗ Ὀϊνιηῖῖυ ἴῃ 6 ΟΟ]]6ρα οὗ ΕαΪΠΡυσρ. Τωοπάοπ, 16δ8--ὅ4, 8 νο]5. 8νο. 
ΟἸαβρον δηὰ Τοπάομ, 1884. 2. νοΪ]β. 121|ο. 
ΤΙ τουτὶ τὰ8 ὙΟΣΥ Ῥορυΐαγ ἀυτίηρσ (πὸ ἰδίου ρατὶ οὗ ἴπ6 βονθπίθοπιἢ οοπίυτγ. ΤΠΘ 

ΟἸδερονν τορτίηϊ 15 ὑΘΥῪ πραῖν ὀχθουϊοα, δηὰ 15 ορηϊαγροά τ ἃ τηοτηοὶν οὗ [Π6 διυυΐδοτ, ὈῪ 
της ον. Ἀοδετὶ Ῥ οάτον. 

8. ῬΑΓΑΡΉΓΑΒΟΒ δηα Δηηοίδίοη8 ὌΡΟᾺ {π6 ΒΟΟΚ οὗ Ῥδ81π|8ι'. ΒΥ ΗΘΗΤΥ 
ἩΆΜΜΟΝ, ἢ. Ὁ. 1 οηάοῃ, 1659. ξο]1ο. ᾿ 

τ. Ηδπιπιοπά᾽ 5 ποῖθβ ἃγὸ θχοθθαϊ ρ}]Υ να] υδΌϊς, αηὰ σοπέδίη τηδην ᾿οασηθᾶ ορβοσυδίϊοῃβ 
(μδὶ δὰ οϑοαροὰ ργθοθάϊηρ οοτητηθηϊδίοτβ ἢ ἴὯ6 Βοοκ οὗ Ῥβδίβ.Ί6 ὍΠΟΥ δγὰ αἶ8οὸ ἴο "Ὲ 
ἔουπά ἴῃ τ (Οὐτε νοΪ] πη οὗ }}15 σο]]οοιοα τνοῦῖκ8, ρυ] 56 ἀ δὲ Γοπάοῃ ἴῃ 1684, ἴῃ [Ο]1ο. 

9. Ὠανια8 Ηδύρ δίσυμπρ δηά Τυπρὰ ; ΟΥ δὴ Εδ816 ΔἸ Δ] γ818 οὗ (ῃ6 ψ 016 
Βοοκ οὗ Ῥδδ]Πη8, οαϑί ᾿πίο 8100}} ἃ ταϑί ῃοάᾶ, {πδὺ [6 δυπίπηθ οὗὨ Ἔν υΥ ΕΒΔ] τὰ 
ΓΊΔΥ Ὀ6 υϊΟΚΙΥ οοἸ]]οῖοα δηα γϑιηθιθογοᾶ. ὙΠ ἃ ἀσνουΐ Μοαϊ δέοι ΟΥ 
ῬτΑΥΟΣ δ [Π6 6πᾶ οὗ θυ θσῪ Ῥβδ]η), ἔγαιῃηθα [Ὁ {Π6 τηοϑβὲ ραγύ ουῦ οὗ [πΠ6 τογὰβ 
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οὗ {π6 ῬρβαΪπι, δπὰ βεϊθα ἔοσ βονθγαὶ Οσοδβίοηβ. ΒΥ ὙΠ] δῖα [ΝΙΟΗΟΙΒΟΝΊ, 
Βίββορ οὗ ΟἸουοοδῖοσ, Ιοηάοη, 1662. ἔο]ϊο. 

Τὴ 1159 τγοῦῖκ Ἔυοῦυ σοῦϑο οὔ β4]πὶ5 ἰ5 ἀϊν᾽ ἀοἀ δηὰ βυράϊν!ἀοἀ 1 ρστοδῖ τηὶπυΐθη685 ; 
1 15. Ψ ΠΟΙῚΥ ῥτγαςξῖςαὶ ἀπά οσρίαμδίογσγ. [π ἢΐβ οσρ]οδίϊοηβ, ἔπ Ετ, ον. Αὐτοῦ βίθουβ θ6- 
ἵἔπνϑϑη πὸ ἵἔνχο Ὄσίγομλθς οὗ ἰϊξοσαὶ δηὰ δβρισιίι] ἱπίογρσοίδεϊοα, Τηδ Ὀγαγοῖβ δὲ {86 οπὰ οὗ 
ϑᾶς ἢ β6]πὶ 816 δχργθββθὰ ποδῚ]ν ἴῃ {Π6 ὙὉΎῪ ποτά οὗἩ ἔπε ᾿πϑρίγοὰ αὐἵῆοτθΌ ὙΒουρῇ {86 
υδίηϊξ δηὰ Ξοποϊβδῖῖο τηοὰθ τ 1οἢ οὐίδὶπβ ἰπ 1ῃ18 τοῦκ 18 βοιηθ δὶ στορυ]βῖνο, ἴἴ ΤΑ ον ῦ- 
{86 1685 Ὀ6 σοππυϊοά νἱτἢ δἀνδηίαρσο ὈΥ ἴπο86 το οδηποῖ σοϊατηδηά οΟἶποῦ δηά τροσα οὐ εἰοδὶ 
ΠΟΙ ΠΊΘΠΔΓΙΘΒ ; ΘΒρΡΘΟΙΑΙΪΥ 85 ἴπ6 ὈΘΟΚ τδὺ Ὀ6 Τσοαβί ΠΑ πιοὶ ψ] ἢ δὲ ἃ ἰὸν ρεῖςσθ. Ὧν. 
Α. ΟἸαγίε Ὧδ5 ἰπβοτιοὰ Βρ. ΝΊΟ ΠΟ βοπ 8 Απδὶγεῖβ ἰῃ ἢ 18 σοτητηθῃίασυ οὐ ἴΠ 6 Ῥβδίτηβ, οὐ την 
Π18 ῬΓΔΥΘΓΙΒ. 

10. Μαγίπὶ ΟἜΙΕΕΙ (ΟΠ ηΐαΥ 8 1ῃ ῬΑ] πηοβ αν 18, ἰοηυμα ΕἸγου χα 
τηθηΐθιω, οὖ Υἱτὰ ψοσῦμη ΡὮΓΆΒΙ 6116 ΒΒΟΓΆΓΌΣΩ ΒΘΗΒΌΙ)αῈ6 8460 σΘΙΌΪΏΌΠΩ, 
δααυοι 8 ΘΟΡ οΒ6 Ἰοοὶβ Ρ8ΓΆ}16118, 6011818 οἴΐατα (δὶ Ορυ8) γϑγβι οαΣθ18 πο - 
Ργοίσιμα δ βοΐ 118, οὗ οποάδίϊβ αἰ ΠΟ Δ Ὸ Όυ.8, οὔτ ουτᾷ ὀσθηϑ. 1ρϑῖθ, 
168] : 1697 ; Απιϑίο]οάδῃϊ, 1685 ; ΠὨτοβάδ, 1709. [Ὁ]10. 

Οεἷοῦ ψὰς δῇ οἰ ΠΟΥ ἰοασηοα ἀϊνὶπο οὔεπα 1 ἤοσγδη στοῦ, δπα Ῥχοΐοβεοσ οὗ Ηοῦγον 
δἱ 1, ρϑῖς, τ θοσο ἴΠ6 βιι βίδῃςο οὗ ἢ͵5 σοτητ Δ ΤΥ οἡ ἴπ6 Ῥ841π|5 νγαὰβ ἀοἰνογοὰ ἴῃ Ἰθοΐιιγοβ 
ἴο ἴπε δἴυάεπίδ. [1 ἴδ νοῦν 11{|6 Κπονη ἰπ (ἢϊ8 σουπίγυ ; δὰϊ οὐ {Π6 σοπίϊποηϊ ἰΐ 15 ΨΘΓῪ 
ΠΙΘΖΒΙΥ δβιθοτηοθ ἴον 118 οσυάϊτίοη δηἋ μἱεῖγ. (ας ίυ5, νοὶ]. ἱν. Ρ. 495.) 

11. Τὴ Βοοῖ οὔ Ῥβδίμηβ, τς [μ6 ἀγρυτηθηῦ οὗ βϑ ἢ ρβαΐπι, δπὰ ἃ ὑγο- 
ἴλοθ γί νὶησ ΒοΙλ6 σΘΠΘΓΆΙ Γ0]68 [ῸΓ ἴΠ6 ἰηϊογργοίδιοη οὗ {18 βαογαά Ῥοοΐ. 
ΒΥ 4 Ὀιὶνίηα οὗ [86 Ομυγοῦ οὗ Επραηα. [είὸσ Ααμιχ, Ὁ. Ὁ. Ἰοπάοῃ, 
1701. 8νο. 

12. Αἡ ΕἸΒΒΑΥ ἰουγγ 8 α ΝΟΥ ΕἸ ρ] 188} Ὑ οδίοη οὗ ἴπΠ6 ΒΟῸΟΚ οὗ Ῥβδ]γη8, 
ἔγοταῃ {π6 οτἱρῖπαὶ Ηθῦσοσ. ΒΥ Ζ. ἥυβαξ. 1ωομάοηῃ, 1744. Αϊο. 

ΤΏ Ἰοαγποὰ δυΐμπον οὐ {πὶ9 σοτῖκ, το ἢ 18 ον οὗ ταγα ΟσσΌΓΓΘΠΟΟ, Ὀγοΐθββαβ ἴο σῖνθ ἃ 
ΡΪδιη ἸἸΐογα] νογβίοη, του οβδυίηρ ἴο ἀονιίαῖο ἰη0 δὴν αἰδοῖα οὐπαιηθηῖβΌ 76 ἰτβηβὶ- 
τους οὗὨ Ρϑσβοῃβ δηὰ βοοῆθβ, ὑγῃ]οἢ ἃγὸ ἴγοαυθηΐ ἴῃ ἴῃ. ῬΞΔΙΠ)8, τὸ σα ο [ὮΥ ᾿πασαιοὰ ; ἀπὰ 
[Π6 πυϊηθγουβ, {που ἢ Ὀτιοῖ, ποῖοβ ἄγ ἀεβιρσηθα ρδγιν ἰο ροϊηῃῖ οὐκ [6 σΓΙ εἶς] πηοαπῖης οὗ 
686 ἢ ρβ8β]πι, δπὰ ραγν ἰο δοοουπὶ ἴο ἴΠ6 Γοδάογ ἔοσ ἔπε σδηροβ τηδᾶθ ἴῃ {πὸ νογβίοῃ, ϑοϊὴθ 
οὔ ἔἰοβο ποίθβ, Πούγονεσ, 8Γ6 ΠΊΟΤΘ ἱὨροηῖουβ ἰῃ8η 8014. Ηον ΒιρηΪγ Μῖν. Μυάρε ντᾶβ οβ- 
τοοτηοά Ὀγν Ὦτ. οβηβοῦ, τῊΔΥῪ Ὀ6 δ66π, ἴῃ (ἢ9 σΠαγδοῖογ οὗ ῃἷπὶ ἀγάπῃ Ὁγ ἴΠ6 Ἰαϊΐοτ, ἴῃ ΒοΞ- 
νοὶ 5 1,6 οὗ τ. Φοϊη5οι), νοὶ. ἱν. ὑῃ. 80-84. 

138..Α πον ΕὨΡΊΒῃ Τταμηβίδίϊοη οὗ {86 Ῥβ4]π18, ἔγοπι {πΠ6 ογἱ πὶ Η γον, 
τοάποορα ἰο Μοῖσα ὈΥ 186 ᾿ἰδίθ Βίβῃορ Ηδγα; πὶ Νοῖθθ οὔ εἶσ] δηά οχ- 
ΡΙδηδίογυ ; Π]Ιυβιγαίϊοη8 οὗἩ ΤΏΔΩΥ ραββᾶροβθ ἀγανσῃ ἔγομπι [86 Ο]458168; δῃά ἃ 
ῬΓΘΙΣΐΠΆΓῪ ΠΙϑβογυίδίοη, ἴῃ ὙΥΒΙΟ ἢ {Π6 ἐγαἢ πᾶ οογίδϊηΐν οὗ (ῃδι Ἰδασποᾶ 
Ρτοαῖο ΒΒ ΒΆΡΡΥ͂ ἀἰϑοονθσυ 18 ϑίαϊθα δῃὰ ρῥγογϑά εὐ ἰασρθβ.0. ΒΥ Ὑμοιηδβ 
ἘΡΊΤΑΒΡΒ, Α.Μ. Οδιρτίαρο, 176. 8νο. 

ΤΏ ἀρείρση οΥὨ ἐπὶ Ἰεασηθαὰ νοῦὶς νὰ 5 “ ἴο τηδῖο Βίβῃορ Ηαγεβ ἀϊβοονθγυ οὗ {πὸ Ηδοῦγεν 
τηοῖτο οιῖοῦ Κπόννη ; ἴο βδῃον 115 τυ (ἢ ἀἰπὰ σοτίδιπὶν ; δηἀ ἴο ὑγονο ἰ᾿δῖ, ὈΥ ἃ ἱμαϊεϊουβ δρ- 
γ]]}δατίοη οὗὨἨ 1ξ, στοαὶ ᾿μχἢϊ τᾶ 6 ττονη ὕροη [Π6 ρορίϊςαὶ ρδτὶβ οὗ ἴΠ6 ΗΟἿΥ ϑογιρίαυγοβ." 
(Μοπεμὶγ Βονίον, Ο. 8. το]. χὶϊ, ρρ. 48.54-87.) Μτν. Εαἀναγάς νναβ οὗ οριηἱοπ ἰπαὶ Ὧγ. 
Ἡδτοβ ΠΥροίμοβὶβ τνᾶβ σοὐθοΐϊθα ΟΥ̓ ΠΙΒΠΥ͂ ῬΟΙΒΟΠΒ, ῬαγιΪν ἔγοτη δὴ ονογμαβίυ ἀθίθγσηϊπαϊίοῃ, 
δηὰ ῬΑΓΕΥ ἴτγοῖῃ ἴοο βοσυρυΐουβ ἃ νοηογαίοῃ ἔοσ πὸ Ἡοῦτον ἰοχί, ΟΥ̓ Ὧγ. Ηδγο᾿β Ξκυβίϑχ,, 
ἃ 5μοτῖ δοοοιυηξ ἰ5 σίνϑῃ. 

14, ΤΙ Ῥβαδ]ίδσ, ἴῃ ἐΐβ οὐἹσί πὶ ἔοστα ; οὐ ἴπ6 Βοὸῖκ οὗ Ῥβαὶπιβ τοἀπυοθᾶ ἴο 
11π68, ἴῃ ΔΠ ΘΑΒΥ͂ Πα ἴδια} 18 Βίγ16, δηα ἃ Κἰπὰ οἵ ὈΙδηκ νογβο οὗ ὑπϑαυαὶ] 
ΤΑΘΆΘΈΓΟΒ, ΔΒΓ Ωρ ἰῸΓ {Π6 τηοδὲ ρᾶγΐ ἴο {Π6 οΥἹρΊηΔ] [1Π68, ὙΠ ΔΥραταθη δ 
Ροϊπέϊησ ουὖῦ [π6 ζοηθγαὶ ἀθϑίβη οὗὁἨ δδοῖὶ Ῥβαΐχη, ἀμ ποΐθϑ, δοσουπίϊηρ' [ῸΓ 
ΒΟΙῺΘ ΡΆΒΒΆΡΘΒ ἴῃ {Π|6 ἰγϑηβίϑίϊοη ; Ορθηϊπρ' Δηα ΘΧρΡ] ΔἸ ἱῃρ᾽ 4180, ἢ ΒΟΙΩΘ ΡἾ8668, 
{ΠπΠ6 ῥσορμαδέϊοαὶ νίθινβ, 86. [Βγ [86 αν. ἀϑθογσρα ΕἜνιοκ, Β. Ὁ.7 Τομάοῃ, 
1789. ὅνο. 

ΤΊ οδήοςϊ οἵὗὨἉ {π18 γυ δ] οαἰίοη ἷ5, ἰο βΒῇῆονν ἴπαὶ ἴῃ. Ῥ58] 18 ΨΌΓα γι ἴῃ (ἢ 6 5ρί γι οὔ 
ῬτορἤοοΥ, τε ἃ πρθοΐδὶ ἀπὰ ἀΐτγοςῖ τοΐογοηςο ἴο (τὶβὶ δηὰ ἢΪ8 σῃυτοῦ, ἴῃ τπ6 ἀϊδγθης ἀρὲβ 

ΥΟΙ,. Υ. Υ 
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ἀπά ροτὶοάς οὗἔἉ ἔπε ΟὨγιβείδη ἀϊθροηβαίίοη, Υτιεἰησ οὐ {πὶ8 Ὠγροί!ιεϑὶς, Νῖγ. θην εὶς ἰς 
οἴη πο] 1π ἢ158 Ἰῃϊογργοίαιοθ. Ηδ α58, ΠΟΤΟΥΟΓ, ΤΔΠΥ ὨΔΡΡΥ τγουάοσίηρς, 

16. ῬΠΣ]. Ἰλανι 8 ΒΌΚΚ (ἀποιηοῃ Ῥβαϊμηοσυμα. δίυίρσαγαϊα, 1760. 2 
γο15. 4{ο. 

Τινς οσκ “15 γιείοη 11 8 ΡΏΌΓΟ 5ίγαίῃ οὐ ρου, Ὀυὲ ταίποῦ ἴοο πιο ἴῃ ἃ ἰοοξηῖολὶ 
ἔοστη." (ὃ γ. Οἰαγίκα.) 

16. Α Νὸν Τ δηβίδίϊοη οὗ {πῸ ῬΡβαὶπὶβ ἔἴγσοτῃ {Π6 ΗΠ ΘΌτονν ΟΥΙΡΊ 8], 1 Ὲ 
ΝΙοῖοβ οὔ 108] ἃπα Ἔχ] δίοσυ ; ἴο τ᾿ ΒΙοἢ 18 Δα ἀρα ἃ 1)᾽1ββουίδίϊοῃ ἡ ἴδ6 ἰαϑί 
ΡΙΟΡΠοίϊς τογὰβ οὐ Νοδῃ. Βυ ὙΠ απ ΟΕΕΕΝ, Μ.Α. 1762. 8νο. 

ΤῊῖ5 ψοσῖκ οοηΐδίη5 “ βοῖῃθ ᾿πἀϊοΐοιιβ Δ] ογδιϊοηβ ἴῃ [6 νουβίοῃ, δηα νδ] 0800]6 οὐὶ Εἰ ΟΊ 55 ἴῃ 
16 ποῖεβ ; τ ϑὶςἢ τἤτον σοηβι ἀθγαῦ]α Ἰισῃξ οἱ τηδηῦ Οὔβουγα ραάβθαροβ ἴῃ ἴΠ6 δ τηβ, δπὰ 
γν}}} σδυ δα ἴποδο Ὄχοϑι]θηξ σοτηροϑβι οη5, τ Βῖοἢ μάνα θθθη ἴπ6 δαπηϊσαϊίοη δπὰ ἀοϊρῃς οὗ 
Ρίουβ τηϊηάβ [ὨΣΟΌΡΜΙ 50 τοϑὴν ἀρο8, ἴο "6 τοδὰ ψ τ 51}}} τόσο ρίθδβυσο ἀπ δἀνδηίαρσο.᾽" 
Βυὲι “16 Ἰαησιάαρο οὗ {Π6 ἐγδηϑίδίϊοη, ἱμουρῇ σοττγοοῖ, ἤδιἢ πο ποῦ (πὶ ἔοτοθ ΠΟΥ Βασι οηΥ 
ὙγΠ!οἢ το Πηά ἴῃ [Π6 σοΙητηο νογβίοη ἰῃ ον Β10]68." (ΜΟΜΙΒΙΥ Ενίον, Ο. 8. νο]. χχνιῖὶ. 
Ῥ. 267.) 

17. Ἡδιτηδηπὶ ΨΈΝΕΜΑ ΟΠ ΘΠ ατΒ 86 ῬΒΆΪΠΔΟΒ: 6410 ΒΙΠΡΌΪΟΓΠΙ 
Ατγρυμπιοηΐμπ), ΓΟΙΡρυ85 οἱ Ηγροίῃοβὶ8 Ἔχ ρ] οδηα] βέιαϊοβα ᾿παυτιαγ, Θογπὶ- 
46 Ῥαγίθβ σοβεϊπυᾶἃ ῬΆΓΑΡΠΓαδῚ οὖ 8616. [15 ΟΡ Βοσυδίομῖθυβ 11} πιϑίσλῃίαγ. 
Ιιβονδγάϊς, 1762--67. 6 τοπι8 4ϊο. 

“ ΤὨγου ἢ [18 στοαὶ βοδτοῖϊυ, (πῃ6 ψοτκ 5 π|]6 Κηοση ἰπ Οτραὶ Βτιϊαϊπ, ὙΠδὲ ττᾶϑ ξαϊὰ 
Ὁγ αν! ά οὗ Οο]14}}}8 βιυτοτγι, τηδὺ ΡῈ 7υ5Ε}ν 5Ξα: ἃ οὐ ψοηθηηδβ (ΟΠ ὨΤΑΥΥ οἡ ἴΠ 6 Βοοϊς οἴ 
ῬβΑἾπιε ---- ΤΏ το 15 ποηο {{ππὸ 11." (τ, ΟἸδγκ6.) [Ι{ 15 ποῖά 1π τῃ6 Πὶρμοβὲ ϑϑίθομι δυσγοασα, 
Ῥδγεσυ αν ἴθ Ηο]]δπά. 

18. ἘΤΑποῖβοὶ ΨΑΤΆΒΙΙ Απποίδιοηθβ 1π Ῥβαϊσηοϑ, δ) απο ΗἩῈρΡΌΠΙ8 
ΟτοῦΣ Νοῖϊβ, αυϊθυθ ΟΡβοσνδίϊομοθβ β85 δάβρεγϑι (. 4. 1. ὕορμεὶ. ΗαΪΐδ, 
1767. ὅ8νο. 

19. Αππούίδιοηβ οἡ ἴδε Ῥβ8]π8. ΒΥ «δηο8 ΜΈΒΠΙΟΚ, Μ.Α. Ἐρδάϊπηρ, 
1768. 4ϊο. 

ΤῊ Ϊ5 νοϊυτηθ 15 δἀαρίοα ἰο Μίτ. Μίουτιο κ᾿ 8 Ῥορθεῖοαὶ Ψογείοη οὐἵἁ {πὸ Ῥβδὶ πη5, μι} 19 ρα 'π 
1765, ἴῃ 41ο., ἀπά ἰδεῖν εοπβιἀοτοὰ 85 ἴΠ6 Ὀοδὲ ΕἸ σ] "ἢ ρΟΘΙΪΟΑ] ἐγϑηβ᾽δίοη οχίδης. [ἷἢ ἴη6 
σοτῃρὶϊαίίοη οὐ ἔπ6βθ ἡοΐοβ ἢς τγᾶβ δϑβιϑιϑ ὈΥ Βίβορ στῇ ((Ποη ΒΊΒΡοΡ οὗ Οχίοτσά) δπὰ 
Ατοῦθῖδμορ ὅθοκοσ. “.Α ἴαγψὸ ρατί οὗ ἴῃοτὴ σοϊαῖο ἰο {Ππ|ὸ γτοδάῃρβ οὗ ἔπε δηξζὶθηΐ νθυβι οι, 
δῃὰ ροροβα ἴπ6 σοῃ᾽δοϊυταὶ οὐ δι] 05 οΥ̓ νδσίοιις σι δὴν οὗ ποῖ δρουπᾶὰ ἢ 
Ρδββαροβ, ργ ποῖα }}ν ἔγοτῃ {πῸ Οτθοκ δυίμοῦβ, συ ϊοἢ 51} (Π6 πηοάθ5 οὗ Ἔχρζοββίοη υβοά 
ὮΥ {πὸ Βαϊ πιϊβὲ ; δά [ῸΣ 118 ρατί οὗ δἰ8 ἀοβὶσηι Μῖτ. Μοστίοῖς τᾶ8 δατῃγῦν αυ4}1ῆἔ ἐς, Ὀγ 
᾿ς οχίθηδινο δηἀ υποοιωσιοη δοηυδίπίαποο ἢ Οτοοίδη ᾿Πτογαίιισο, ϑδοιὴθ οὗἵὨ ἴῃ6 ποῖο5, 
νοῦ ἀσγὸ ἴμ6 τηοβῖ ουτίοιιβ δηὰ οηϊογίδί ἰηρ, ἀσὸ [ἤο56 ἩΒΙ ἢ ἔγοαΐῖ ὕροη 1π6 ῥ]δηΐβ, ἴΓοο5, 
δηὰ δηΐπ)α]β τηθπιϊοηθα ἴῃ ἴα Ῥ56]τη5." (ΜΙΟΠΓὮΙΥ νιον, Ο. 85. νοὶ]. χ]. Ρ. 8574.) 

20. Μοβὶβϑ ΑΜΥΒΑΙΌΙ ῬΑΓΑΡΉΓΑΒ18Β 1 Ῥβαίσηοϑ Πλν 1415, ὑπ ουτῃ ἀπποία- 
ἘΟΗθα5 οἱ Ατρυμηθηῦῖβ8β. ἘΜΔΙΠΟ ΑἸΐοΓα, ΘΙΔΘΠΟΘΔΙΙΟΣ οὐ Διο ογ, ποτὰ Ργω- 
[αϊοπα 786. ΟΥ̓ οσΊ. γα]οοῖὶ δ ποησπι, 1672. 4ϊο. 

2]. Α ΟὐΟπηπιθπίασυ οἡ ἴῃ6 Βοοῖς οὗ Ῥβδ]π)β; ἰῃ ΠΟ {Π6 ΠΠΈΘΓᾺ] ΟΓ 
Πβίογι 681 86 Π86, ἃ8 {ΠΟῪ τοδί ἰο Κιηρ αν δηα {Π6 ῬΡΘΟρ]α οὗ 157186], 15 
ἸΠπβίγαϊθα ; δἀπὰ {Π6ῚΡ δρρ]οδίϊοη τὸ 1η6 Μίροββίδῃ, ἴο [Π6 σμυγοῖ, δπᾶ ἴο 
᾿ηἀΙν  ἀπ.418 ἃ.8 ΤΘΙΏΡΟΥΒ ὉΠμογοοῦῖ, 18 Ροϊηΐθα οὐ. Βγ (ἀθοσρα Ηομδε, ἢ. Ὁ. 
Γαῖα ΒΙβμορ οὗ Νογν οι]. 410. 2 νο]β. Οχίοσά, 177] ; α͵80 ἴῃ οῃϑ δηὰ ἔπο 
ψοΪυτ 68, 8γο. ; [21η0. 8 γο0]8. ; δπα ]ὅ8ϊηο. 2 γοΪ8βι ΤΟΥ 6130 ἴόστη νοἱβ. 1ἱ. 
δα 111. οὗ 186 σοἸ]]οοῦνο οαϊοη οὗ [15 σου ἴῃ 6 νοΪβ. 8τνο. 

ΤῊ ναγιοῖν δηὰ πυταῦοῦ οὗ {πῸ οαἀϊτοη5 οὗἉὨ (Π15 Ἰρασποὰ δηὰ ρους ψοσκ 5υ οἰ μεν δἰζοβὶ 
τα νοῦῪ ΠἰρὮ οπιϊτηδίϊοη ἴῃ τ θοῦ ἰξ 15 ποϊά : τΠ|6 οὐηοἰςβ οὗΓἽ 186 ἀαν, μονονοσ, τνἤθη 1 ἤχει 
Δρροασϑά, ψἤοσγο οὐ ορ᾽πίοη (πὶ Βίβῃορ Ηογιιο δρρ]οὶ ἴοο τηδηῦ οὗ ἴα 54] πι8 ἴο {Π6 
Μεβοιδῆ. Α ἰυάϊοεῖουβ “ δοϊθοξίοη " ἔγοσωῃ (Π158 σσουὶς νγὰβ μι Ὁ] 5ῃ θα Ὁγ ΝΜῖτ, 1 1] Μυγγαγ, 
ἴπ 1ὥτηο. 1812, σοτηρτι βίης {πὸ τηοβὲ βιγι κί, ραίῃοίϊς, δὰ ᾿πϑίγαςςῖνε μαζί οὗἨ 1Π6 σοπὶ- 
τηθηΐδτΥ. 

22, Τραν 418 δ᾽ οσιπηαιο Ῥοοίαγυπι ΠΕΟΡΤΘοσιπὶ (ὐἰλγστηίηττῃ 1101] 4 Π1ι0, 
’ 
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6 Οοἀά. Μ55. εὐ Απιίᾳιυβ Ὁ ουβιοηΣθαΒ τϑοθηϑαὶῦ οὐ Οὐοτωτηθη τ β 1] υϑίγαν!ξ 
90. Αὐρ. 5ΤΑΕΚ. ὅνο. νοὶ]. 1. ΡᾷΓ8 1. εἴ 2. Βορὶοιμοῃίὶ, 1776. 

Τηοβα ἔσο μϑᾶγίβ σοηίδίῃ ΟἿΪΥ δῃ ἱπισοἀμποίίοη ἴο ἔῃ Ῥβδίσηβ; Π6 στοῦΐκ τᾶ ΠΟΥΟΣ σοη- 
εἰποὰ, 

28. Α ποὺ 1116 Γγ8] Ὑ αγβίοη οὐ [Π6 Βοοκ οὗ Ῥβδίτηβ, 1 ἃ Ῥγοίδοθ δπὰ 
Νοίεβ. Βγ [86 ον. δίθρμοῃ 5ΤΈΕΕΊ, Μ. Α. Τοπάοη, 1790. 2 νοἱβ. 8νο. 

ΤὮΟ δυιοτ᾿β οδ)οςοῖ ἰῃ (818 τγουὶκς 15 ἴο ρῖνα δ οἷοβε ᾿ἰτοσαὶ ἰγαπβ᾽δίϊοη οὐ {πῸ Ῥβαὶ 8. ἴῃ 
ΒΕΥΘσαὶ ᾿ηβίδησοβ, ἴπ6 Μομπέθγ ονίθνοῦδ δίδῖο ταὶ {Π|8 νουβίοη “18 δὴ ἱτηρτονομηθηΐ οὗ 
ἴποθα ΒΟ πᾶνὸ ῥτεσεάρα ἴξ ; (Πα ἴῃ βοιὴθ ἴῃς δ᾽ ἰδγαιίοῃβ αὐτὸ ἀουθδιῆι), ἀπα {Πᾶΐ 'ῃ τῆϑην 
ΟἾΒοσβ {ΠΟῪ ἃγ6 ὌΠΗΘΟΘΒΒΆΓΥ, ἢ ποῖ τηϊδίδιθη ; γοῖ [Πδΐ αἱ ἀγα οσί ΠΥ οὗ διίθηί οι, απὰ τδΥ 
ΟΡρθῃ {1Π6 ΨΥ ἴο ζὈγΊΠ ΠΟΥ ἀπηθηατηθηῖ8. Ὅ α σοῃδίαάθν [Π18 οσκ 85 ἃ ὑπο] δα ἀϊτίοη ἴἰο [ἢ}15 
Ὀγδιιοῖι οὗ Ἰθαυῃῖησ. ΤΏ δυῖθοΥ ΤΩΔΥ, ρου αρ 5, Ὀ6 ἴοο τοδον ἴῃ δα υναποῖηρ οοηϊδοΐυγοβ; 
ἢθ αἰννδυβ ρσίνες ποιΐσο τ Ὦσῃ ἢ6 ἀοε5 1ξ, δῃηὰ 6 πϑνοσ ἀορτηδίιςα!]ν ΕΠ γπ.8." (ΜοΠΙΒΙΥ 
Βενίον, Ν. 8. νο]. νυἱῖϊῖ. ρΡ. δ0.) 

24. Νοίοθβ οὐ {π6ὸ Βοοκβ οὗ Ῥβα]π|8 μα Ῥγουοσῦθ. ΒῪ ἴμο Βδν. Η. 
θιμόσκ. ΟἰἸοαπσαβίοσ, 1791. 4ϊ{ο. 

28. 4“. Ε΄ 5ΤΑΝΟΕ Απρουῖτῖοα ἴῃ Ἰο008 ῬΒΑΙ ΠΟΛ Τη ὙΆΓΪΟΒ. Τάραῖα οἵ 
Ἡλῖα, 1791]1--17956. 2. νοἱβ. 8ὅνο. 

26. Α Νοὺνν δηᾶ 16 ΓγᾺ] Ὑ᾽ ουβίοη οὗ {πῸ ῬΡβα τη ἱπίο Μοάογιη Τιδῆρταρο, 
ΔΟΘΟΓαΙπρ' ἴἰο {Π6 11 ΥΡῪ Τα βιβίοη, ἢ σορίουβ Νοῖθ8 δῃᾷ ΠΙ.Β ΓΑ ΊΟΠΒ, 
ῬΆΓΕΥ οΥΡΊ ΠΑ], δηα ραΥΓῪ βοϊθοίβα ἔγομι π6 θθϑὲ (ὐοπιπηθηΐαίοῦθ, οδ]ου]αίοα 
ἴο τοπᾶδθν 86 Βοοῖκ οὗ Ῥβδὶπὶ8 1η16}}}ρ1}]6 ἴο ΘΥΟΥῪ σαρδοῖγ. ΒΥ τῃς ἔδυ. 
Ὑγ. ΑΚΕ. Βαΐίϊ, 1798. 2. νοἱβ. ὅνο. 

ΤΠ δἰ ἐαγδίϊοηβ ἴῃ Εἶι}5 Ὑθυβίοῃ ΑΥΘ ΟΥ̓ ΠΟ Π]68Π8 50 (ἢ 85 ἴ0 γοηάογ ᾿ξ ᾿πί6 111 0]6 το Ἔσο τ 
σΑρδοῖῖγ. “Τῆς ἔδυξ ρεγνδάθβ (π6 ῬοοΪὶς, τ οὶ ἴῃ οἴου τοβρϑοῖβ 18 6 }} θοχοουϊοά. ΤΠῸ 
Ατρυπιοηΐβ ἴῃ ρβΈΠΟΓΑΪ τὸ Μ}6Ὲ}} ἄγαυγῃ ὑρ, δηαὰ ἴῃ ποῖοϑ δρρϑᾶῶγ ἴο Ὀ6 ἡἀϊοίουΒ. ΤΙ ἴγδπβ- 
Ἰαϊίοι οὔ 1:6 Ῥβδίτηβ οοπίδιηβα ἴῃ 1π6 ᾿ἸΌΥΡῪ 15 ΌῪ τῆϑτν οοηβϊἀογοὰ το "6 {πὸ Ὀδβῖ, [πουσὴ 
ὅπ6 πιοβὲ δηζίοηῖ. Αἱ 4}} δνθηΐβ, 85. 1ξ 15 υϑοά 80 τηυςῇ, ἱξ οὐρθς ἴο "»ὲ ἀυγ οχρ] δἰ ποῦ. 
Τῆῖΐβ ὈοοκΚ ψ}}}, να ἀουδὶ ποῖ, ὕῦ6 τοὶ! τεοοϊνθα διποης ΡῬΟΙΞΟΠΒ ΟΥ̓ βοῖηθ οαιςείίοῃ. 
(Βεϊύϑῃι Οτις, Ο. 5. νοὶ]. ἰν. Ρ. 511.) 

27. Αἡ Αἰΐριηρί ἴο τοηᾶον {86 Π λΑ1ν Βοδαΐηρσ οὗ {π6 ῬΡΒΑ]πὶ8 πιογὸ ἱπί6]- 
1ρ 1016 ἴο {π6 Τὐμ]θασηθα, τι ἃ ῬΑΓΆΡΉΓαΒΟ βΒοϊοοϊοα ἔγοπι {π6 θοϑὲ (οπι- 
τηρηΐδίουβ, δηὰ 1] αδύγαῖθα τὶ τἢ οσοαβίομαὶ Νοίθβ. Βγ Εἰ, Τὶ Τκάνει,, Α. Μ. 
Οχίοσγᾷ, 1794. ὅνο. 

Τῆς ἀορίση οὗὁἩ ἔπε τνοῦῖκ 15. “ ἴο τῆακα ἴπῸ ἀΔΙγ γοαάϊπρ οὐὗὁἩ ἴπ6 Ῥβα[ πὶβ ΤΏΟσα θᾶβυ δπά 
ῬΙοαβαπὲ ἴο ἔϊνοβα βουουβ δπὰ υπ]θασηραὰ ΟΠ τ βϑι18:}8 το τηλκο 1 ἃ ρμοὶμξ οὗὨ σοπβοίθηςβ ἴο 
αἰϊοηα τὴ6 ρυ ]ὶς τ οσβῆρ οὗ Οοά, ἀπά ἃσγὲ ἀσβίγοιιβ οὗ Ἰοϊπιηρ ἴῃ λὲς ργαΐβεβ ιοἱἐὰ ἀπαεγδίαπα- 
ἐπ." (Ρεοίαςο, ῥ. χὶ) “Μη Ἴγανο! ἀρρθᾶγβ ἴοὸ πᾶν βιυμάϊεά σαγοίαγ, δη ἐχρ δι ποά 
Ἰυαϊοϊουβῖν, (Π6 βοορα οὗ [6 βονθγαὶ ῥβδίτῃηβ, αῃα 1Π6 δβθῆβο οὗ {πρὶν ἀϊβιίῖποῖ ραγῖβ, ΔΑ ρ]δίη 
Ομ τἰςείαη, ν ῃο (Δ Κὸ8 ρ {π|8 ΡοοῸΚ τῇ {πε Ὀοβὶ οὔἁ 41} ρυτροςοβ, πὶ οὐ θοίηρ πιδάβ ὑοίτον 
ὈΥ ᾿ϊ, σαῃ Παγαϊν [Ὁ] οὗ βιιςοοββ."" (Βτιεῖ5}} Οτίτῖς, Ο. 8. νοὶ]. νἱ. ρρ.625. 627, 628.) 

28. 6 1ὰ ἀιβυϊποοη ῥγ να 4658 ῬΒΔΌΠΊ65 6 ΤΠΟΠΟ]ΟρΡΊΙΘ8 οὐ Θὴ ἀἸ ΔΙ ΟσΊΙΟΒ : 
οὶ Εὐχροβιιίοη ἀθ οϑ8 αἰνὶπβ σβη τα 168, 615 4᾿}}8 ὄϊαϊθηῦ Ἔχϑοαΐζόβ ΡΣ 168 
Τ,ονϊῖοβ ἀδη5 16 ἰοιαρὶθ ἀο “ἐΓΌβα] θη. Νοῦνθ]]6 ἰγαἀαοίζοη, δοσοσηραρτύθ 
ΡΆΓ ἀ68 ποΐ68 ΘΧρ] δι ν68, ἅνθο 4685 ᾿πίο ΓΟ Ἰδ(]0η8 ἀ8 8 16 Τοχίθ οοσταβροπᾶ- 
δηΐ 46 ἴὰ ψυἱραῖθ, ροῦὺγ θη [ΟΠ τον 106] σθηοθ. [Ρὰτ --------- ΣἸασἹΕᾺ.] 
Ῥαγίβ, 1806. 2. οπιθβ ]21η0. 

29. ῬδΙη, 6χ τϑοϑηβίοηθ Ταχύ ἩΘΌγΩὶ οἱ Ψοσγβίοηυμη ΔΗ ΌΔΓΌΤΩ 
Τιαἰΐπα νογϑὶ, ποϊβαιθ οὐλτ1οῖ5. οὖ ῬἈ]]Ο]Ορ οἷ8. 1Παϑγ} [ἃ Ν. Μ. ΒΕΒΙΙΝΊ. 
{ρ58.115, 1805. 8νο. 

Τοῖς 5 οπα οὔ πο τηοβὲ πβοία] 1,δεῖπ νογβίοηβ οὐ {πὸ ῬΞδ]πὴβ {πα πδᾶ5 ἀρρσετοά ᾿π τηοάοτγῃ 
εἶπιοβ.; ἰτ 15 ΓΑ ΠΡ ]Υ οχθοιῖοα, ψιτπουτ οηρ; βογν εἶν Ἰἰἴογα]. ὙΤὨα ποῖα, ἔοι Ὀτὶοῖ, 
8.6 50 ΠΟΙ ΘΠ Ὺ οσρ]οῖῖ, αηά αὐτὸ ἀοδισηοά ἴο δχρίδϊῃ οὔδέυτο ρϑββαρσοβ; ἴο δ] ιεἰἀαῖο, υγ 8 
Βποτέ ραγαρῆγδϑο, ρθουν Θχργοβϑιοηβ ἴδ 4ξ οου]ὰ ποῖ μὲ τοπάδγοά ἴῃ {Π1ὸ ἰοχὶ ὈΥ ἃ 5ἰηρὶςα 
ποτά; ἴἰο ρμοῖὶπε ουἱῖΞπμῖίδα ῥτίποϊραὶ ναγίουιιβ τοδάϊηρσθ ψογίῃν οὔ ποῖο; ἴο 5Ξίδῖας Ὀτιεῆγ 
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824 ϑαοτρα Ῥλιϊοίοση. [Ρατί Π. ΟἹ. Υ͂. 

πε ἀγρυπηθηὶβ ἔον 1{π6 τοπά γί ηρβ οὗὨ ρατιϊσυΐαν πογάβ, σοποογπΐπρ τ ηϊσῖι ἱπέογρταῖογα δγο ὉῪ 
10 ΤΊ68Π5 δρτοθῶ, ψ ἢ τοίδγθηςαβ [0 ΡὨ]]ο]ορὶοδὶ πτοσκ5 ἴῃ  ΠΙοἢ ἴπο56 δυρυτηθηῖς ἀΓῸ ἸΠΟΓΟ 
ΘΟΡΙΟΙΒΙΥ ἀϊδουβερά ; ἀπά ἴο κυρρεβὲ ργοῦδ]6 τηθδηΐϊηρε ἴο ψογὰβ οὗἩ ἀουθε] ἱπιογρτοία- 
τίοη, τὶς ἢ ἃτα ξυδτηϊ θα ἔο τῆ τολάοτ᾽5 Ἰυάρταρηῖ. 

80. Α Νὲν Τγδῃβίδίίοη οὗ [86 Βοοκ οὗ Ῥβαὶπιβ πὶ {π6 Οτῖρῖπαὶ ΗΘ Ότον, 
γῖτἢ νᾶτίου8 ΠΘδαϊηρΒ δπά Νοίθβ. ΒΥ {Π6 ἰαΐα ΑἸδχαηάοσ ΟἜΡΡΕΒ, 1.1. Ὁ. 
Τοπάοῃ, 1807. ὅνο. 

ΤΏΙΒ 15 ἃ ροβίπιιπιοιβ ΡιὈ]]σδἰίοη οὗὁἩ Ὧν. σοάάεβ, εἀϊοά Ὁγ τ. Ὠίβηευ δά ΟὉμαγος 
Βιυι]οτ, Εβᾳ. Ὁ ἀοοῖοτ᾽ 5 νουβίοῃ Ὄχίθηβ οἷν ἴο {6 δἰ βνθηίῃ νοῦβο οὗ Ῥβδ]πὶ οχν. ; {Π6 
τοδὶ 15 δή ἀρὰ ἤγοπι δὴ ἱπίετἰοανοὰ σορυ οὗἤἩ Βίξῃορ Ὑ ]5οη ΒΒ Β10]0, οσοτγοοϊοὰ Ὁγ Ὦτ. Ο.. 
ὙἼΟ ῥτοίδββοβε ἰο ἤανυα σοπῆποα ἢ] π)56}} ἴἰο ἴππ ἀΐτοοϊ δπὰ Ἰἰΐογαὶ πγοδηπΐηρ οὗ {Π|ὸ ἰπϑρὶγοά 
ΔυΠοΥβ, ἰοανίηρσ' ΒΘΟΟΠΟ ΣῪ ΔρΡΡ]1οΔ [105 0 ῥγοΐοβϑοα σοτητηθπιίβίοσβ. “ ΤΒΟΟΡΕ τδην ἰδϊηρπ 
ἢανᾳ αἰπρ᾽οαβοὰ τι5 πὶ 1Π6 ρϑγιι58] οὗ 1Π15 ουκ, γα ἀγὸ ποῖ Ῥτοραχοά ἴο βδὺ ἰδὲ (πὸ ἰοασηθὰ 
οαϊίοτβ βπουἹά πανὸ δ᾽ οσζοῖῃονυ τ πο] ἃ τΠ}]5 πον νϑυβῖου ἤγτοτῃ ἴπ6 ρυϊῖς. γ. Θεά άοθ5 να5 
ἀπαουδίοαγ ἃ σομβι ἀγα! Ξοῃοΐατγ, δηα ἢ15 Ἰσου γί] ΟΠ 8 πᾶν Ὀ6 ἑατποὰ ὈΥῪ οἴποῦ βομοίδτβ ἴὸ 
Βοοά δοσοιυηῖ, [που ἢ ἐμ ὺ σδηποί δ ᾿πΊΡ]} 1 1ΕἸγ δαορίοα," (Βεῖ. τίς, Ο. 8. νοὶ. χχχιῖ. Ρ. 358.) 

391. Ῥβδυχηθϑ Πουν ]]οπηθηΐ ἰγαάυϊίβ δὼ} Ἤδὑγου, οὖ τπ18 θη ἴθ οταγο 
ἨδίυΓοΙ, ἀτος ἀθ8 ΕΧΡΙἸΙΟΔΙΟἢ5 οὐ Νοίοβ Ογχαθβ. [Ῥὰγ Ῥίοσσα “6 δῃ 
ΑσΙΕΒᾺ.] Ῥαγῖβ8, 1809. 2. τοτηθ8. 8νο. 

82. Απ οπῆγο Νὸν νογβίοη οὗ [86 ΒΟΟΚ οὗὨ ῬβδίσὴΒ : 15 τ Β 16} δὴ δἰοπιρί 
15 τηδάδ ίο δοοοιητηοάδίο ἔποῖη ἴο [Π6 ὙΟΓΒΒΙΡ οὗ {π6 ΟἸ τ βία ΟΒυγοῖ, ν ἢ 
ΟΥΡΊΗΑ] Ῥγοίδοθβ, δπὰ Νοίθβ οὔ 08] δηα Ὄχρ᾽δηδίοσγΥ. ΒῪ [μ6 ου. Ὑγη. 
ΟΟΟΡΕ, Μ.Α. Ἰωομάοῃ, 1811. 2. γο]β. 8νο. 

Α υβοδι] Ποῖρ ἴο ἐμο ἀδνοίομδὶ υπάοτγειδπάϊησ οὗἩ ἐπ Ῥ58] 18, τ] οἢ ἀγα μότο ἰγαπβὶ αἰθὰ 
ἱπέο ΕΝ 4115.) γοσϑθο, δηὰ 1 νϑγίουβ πιο ῖγο5, 

38. ΤῸ Βοοῖκ οἵ Ῥδβδίπηβ, γαηβιαίθα ἔγοῃ {πθ6 Ηθῦτγον, πὶ Νοίοβ 
ΘΧΡΙ ΠδίΟΥΥ δηᾶ οὐ σα]. Βῃ δδιιθὶ ἨοΒβκευ, 1.1,. Ὁ., Ἰαΐα Ἰωογὰ ΒΊΒοΡ 
οὗ δι. Αϑὰρῃ. Τωοπάομ, 1816. 2. νοΪβ. ϑὅνο. 

ΤΗϊ8 γὰ5 4 ροβέδυπιουβ ψοὺκ οὗ Βισορ Ηουβίον, τῆδην οὗ πϊοβα δρρὶοδίϊους οὗὨ ἐπ6 
Ῥβδίπιβ ἴο ἴπεὸ Νήθδβδι δῃ δἃγὰ ἕδποὶϊζι]. ΕῸΓΣ 8 σορίουβ οὔτι οὐ ᾽ξ, 866 ἴῃς Βε 80 Πνίον, 
νο]. χὶ. ὑῃ. 1-25. 

84. Τγτὰ αν 18; οὐ, ἃ Νὸνν ΤΥδηβϊδίοη δηᾶ Εἰχροβιίίοη οἵ [πΠ6 ῬΡΒΔ]τηΒ. 
Βγ [86 ον. Φόοδῃ Εξυ, Β.Α. Τοηάοῃ, 1819. 8νο. 

ΤῊΪ8 ψοσῖκ 15 ἀνονοάϊΐγ στουηάδοα οὐ τἴῃ6 τσγίποιρ] 68 δἀοριοὰ ἱπ ἴπ6 ροβίμυτηουβ σοσκ οὗ 
{πὸ ἰαῖς Βίβῃορ Ἡοτβῖου ; νἱζ. (δι [ἢ 656 5βογθα οσϑοΐθβ ἴανα ἔογ ἴΠ6 τηοβῖ ραγὶ 8η ἱτηπιοάϊαίθ 
τοίογοησα ἴο ΟΠ τὶδί, ἀπά ἴο Π6 δνδηβ οὐ "15 ἤτϑι δηὰ βοοοπά δάνοπε, ΟΥ̓́ δοιιγβα 1 ᾿β ξιιδήοος 
ἴο ἔα βᾶπ|6ὸ ἀοἔρειβ τ ΠΙΟἢ οἰαγδοίογιβο 4}} {Ππο86 ᾿πίογρτσοῖΐοσβ οὗ ἴη6 Βοοῖς οὗἩἨ Ῥβαϊσῃϑ ῆο 6χ- 
Ρουπά {ποπὶ Ἦν ΠΟΙ γ᾽ οὗ [πΠ6 ΝΜ 6ββίδῃ. 

84", Ἐτυᾶο5 801 16 ἰοχίθ 468 Ῥβδιιμηθ85 : οἃ 16 1ὖντο 465 Ῥβαυτηθ8 Θχρ]χυέ 
ἣ 1146 ἀ68 ΠΟΌΟΏΒ δοα 868 810 68 υϑᾶρθ8, 168 ΟΥΟΥΔΠΟΘΒ, 168 ΠΟ ΌΓΒ, 168 
ΘΟ ΠΟ ββᾶπμοθβ, 1] 5ΊΟΙΓΟ..... (68. ῬΟΌΡΙ68. ἃποῖὶθηθ. Ῥὰνγ. . Β.- Μ.Ν." "5 
Ῥατὶβ οὐ γοη, 1886--87. 4 ομη68, ἰαγρα 8γο. 

8ὅ. 1,88 Ῥβδυγηθϑ ἀ6 Πανὶ, ἰταά υἱἵβ ρὰσ Μ. ϑάπααῦν. Ῥασ 8, 1888. 8νο. 

ΤῊ ἰ5 ὁ αἰ εἰ .] δπα οἰορσαηΐ νογβίοῃ οὗ {πὸ Ῥβαϊσηβ, [6 δυῖθοῦ οὗἁὨ Ὡς ἢ (6 πηοῖηθοσ οὗ {Π6 
Ἐοπαλβἢ σογλπλ ἢ} Ππα5 ποὶ οοηβηρά ΕἸ π]56}} ἴ0 ἃ τῇεγα ἔγαηϑδίίοι οὐ [Π6 1, δτἰη Ψυ]ραῖα 
νογβίοη, θυ Π6 ἢ68 σοπευϊοἀ {ΠῸ Ἡοῦτον Τοχῖ, θ6514.65 ἀναὶ! πρ ΠΤ 561} ΟΥ̓ βθνθγαὶ ρτονυΐοιιβ 
τηοάοσγῃ {γαυβ]αἰοηβ. [π| βοῖὴηθ οὔ ἢὶ5 ἱπιογργοϊδίιουβ οὗ (ῃ6 Μοββίδηὶς Ῥβαΐτηβ, πα σοϊποϊθς 
ἢ Βίβηορ Ηοτβίου. 

86. Ῥγβδοίϊοαὶ ᾿ξοβθοιίοηβ. οὐ {16 Ῥβαΐῃηβ. Τὸ ψ 1 ἢ 186 δα ἀθά ἃ ῬΓΆγΟΣ 
δἀαρίοα ἰο δα ἢ Ῥβα]ιι. ΒΥ ΜΎΥ8. ΘΕΒΙΕΕΕ. Τμοηάοῃ, 182]. 2 νο]8. 121ηο. 

. 87. ΤΕ Βοοκ οὗ Ῥβαὶπλβ ἴῃ δὴ ΕἸ ρ]}151. Μοίσοα] Ὑ  σβίοη, ἔουπαθα οη ἐῃ8 
Βαβῖβ οἵ {π6ὸ ἘρΡΊ88} ΒΙΡ16 ΤΥΔΗ ΒΒ] ]οη, ἀπα σοιαρασοα Ὑ1Ὲ {Π6 οτἹρὶπαὶ 
Ηδφῦτον ; τυ ἢ Νοῖθα οὐ [108] «πα 1Πυβίχαῖῖνο. ΒΥ ΕΪοδαγὰ Μανυ, Ὁ. Ὁ. 
Βίκπορ οὗ θόνη πᾷ οππου. ]οπήοπ, 1824. ϑὅνο. 
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ὙἼΠη6 ποίθ5 οὗ Βίδβῃορ Δαπί αγὸ δ᾽νσαγβξ ἱπίογοβίϊηρ, δὰ δῖα ραγίϊςι αυΐν τ] 0806 ἔων 
Ῥοϊηκίπρ οὐἵ ἴμε ρμοειΐοαὶ θοδυιε5 οὐ [86 ρβαϊιηβ, Ηἱ νψογὶς ἰδ τοῦς 1655 Ἑμπονπ (δ ἰξ 
ἀοβοσγνοβ. 

8. Α ἴον ἴο [86 Βοοῖκ οἵ Ῥβα]8. ΒΥ [86 ον. Τμοιμδβ Βουβ, Μ.᾿. 
Τ,οπάοῃ, 1825. 8νο. 

Δη ἱπδοιίους δρρ]οδίϊοη οὗ Βρ. 760}υ5 ϑγβίοιωῃ οὐ Ῥοοίϊοδὶ δτα]] 6 5 πὶ8 ἴο (ἢ 6 [πἴογ- 
Ῥτοϊδιοη οὗ ἢ Βοοκ οὗ Ῥβδὶτηβ. “1 πα πᾶν ποῖ ἔμ] ουγβεῖνες δἱ ΠΙροστέυ ἰο δινασά ἴὸ 
Μέσ. Βογβ85 Ἰαῦουτα {Π6 [}} πιοάξυγο οὔ νδίιυθ νυν ΐοῃ Πα οἰδὶπι8 ἔογ ἴΠθ τὰ, 8{1}} γα σδπποῖ θυΐ 
σΟΠΒΙ αν ποτὶ 85 Μ)6}} εηρὶογθά; δῃὰ τὸ πιδὺ 5δίε) Υ τεσοτηιηθηὰ ἴῃ6 ργοβθηὶ ποσί [0 ἴῃς 
δἰτοητῖοη οὗἁὨ ΘνογῪ Ὀ10]1ςα] κέμἀεπξ, α5 ἀοξοσυϊπρ οὗ ἃ οδγεία! Ὄχϑιηϊπδίίοη, βηὰ 8 δηιΐης 
1μ6 δυῖποῦ ἴο ἢἰ8 {πα 8 ἴῸΓ ἐπα ουτίουβ δηὰ ᾿ῃιογοβέϊης ἀϊκου 5: 005 το ᾿ξ σοΙηργίδοβ. 
(εϊοςοῖῖς Βονίεν, Ν, δ. νο]. χχυϊ. ρ. 25.) 

39. Α 1λίοσὰ] Ὑγδηβίδίίοη οὗ 116 Ῥϑα]πὶβ οὗ αν, β οἷν ἀροὰ ἴδ6 
ΑὉΥΒΟΣΙΥ οὗ [86 Βαν. ὅ. ῬΑ᾿ΚησμβΊ, Μ. Α. Ἰοπάοη, 1825. ὅνο. 

40. Α Ῥγδοῖίςαὶ ΠΠ]υβιγαϊΐοι οὗ {π6 ΒοΟΚ οὗ Ῥβαίη8β. Βγ (86 Αὐΐδπον οὗ 
1π6 ΕἌΓΔΠΥ ΟΟπα ΘΑ σῪ οἢ {86 Νονγ Τοβίατηθηί, [΄18. ------ ὙΠΟΜΒΟΝ. 
ὙοΥΚ, 1826. 2). νοΪβ. 12 τη. 

41. ῬΡβ4]πι|8 δοοοσάϊηρ ἴο {π6 ΑὐἰΒμοτι χοᾶ Ὑ γβίοη ; 1 Ῥγοίίοσυ ΤΊ]68, 
δηὰ ΤἌθυΪδν Ἰπάσδχ οἵ δογιρίυτα! ΒΕ ἔθσθῃοαβ, ἔγοπὶ {π6 Ῥογῦ ογαὶ Αὐΐδογβ, 
ΤΡ ΚΙηρ' [η6 ΟἸἰγουτηδίδηοεβ απᾶὰ ΟΒγοποϊορὶοαὶ Ογάοσ οὗ ἐμοῖσ Οοτωροβι(ίοη. 
Τὸ ὙΒ1Οἢ 18 δα 6 8η ΕΒ ὕροη [Π6 88]πη8, δῃᾷα {Ππϑὶν ϑρισιταδὶ ΔΡρ]1οα- 
ὥοπ. ΒΥ Μϑγγ Απῃ ΒΟΗΙΜΜΕΙΡΕΝΝΙΝΟΚ. [Ομάοῃ, 182. ]Ζ2τηο. 

42, ΤΊια Ῥβδ!ίασ ; οὐ Ῥβδ]π)8 οὗ αν δοοογάϊηρ ἴο ἴμ6 γεγβίοη οὗ 1Π6 
Βοοῖϊκς οὗ Οοιμβοη Ῥγαγογ ; 1] υβίταϊοα, χρη, δπὰ δἀδρίθα ἴο βθπογαὶ 

᾿Ὧ86, ἴπ ΡυὈ]Ϊς ἀπᾶ ργνδῦθ ἡ όγϑῃϊρ : Δ ῬΙΘΙ ΠΛ  ΠΑΤῪ Π᾿Ββου Δ [08 Δηἀ 80- 
ΘΟΙΡΔηγίηρ Νοίθθ. ΒΥ {π6 Βον. ϊομαγά ΤΑΈΝΕΕ. [μοπάοῃ, 1828. 8νο. 

48. Α Νὸχν Τιγαπϑ᾽αἰίοη οὗ {π6 Βοοῖ οὐ Ῥβδ]τηβ ἔγοπι [86 ΟΥἹρῚηΆ] Ηθῦγον, 
ΜΓ ἜΧΡΙΔπδίουυ Νοῖθβ. ΒΥ ὙΠ Αγ ΕΈΕΝΟΗ, Ὁ. Ὁ. ἀπά ἀθοσρα ΘΚΙΝΝΕΗ, 
Μ.Α. Οἰππρτιάσο δηᾶ Ἰμοπάοπ, 1880. ϑνο. Α πον ΕΠ οπ, 1 Οογγθο- 
[1008 δηὰ Αἀαϊοη8. 1842. ὅνο. 

ΤῊ ἰοχῖ, τακϑι ἔου {πρὶν δἰαπάατά Ὁγ ἐπ ἐγαπεϊαίοτβ, ἰ5 {πὶ οὐὕὁἨ γαπάογ Ἡοομρδε ; ἴτοτῃ 
τ ἢ, υἱοσὶγ αἰδτορατάϊηρ 81} ςοη͵δοίΐυγαὶ ἐπλοπάδί!οηβ, ΤΟΥ Πάν ΓΆΓΟΙΎ ἀοραγίοαὰ τ τπουῖ 
186 δὐϊπουῖν οὗὨ τηδηυβογιρίθ. ὙΠΘΙΓ αἷπὶ μα5 Ὀδθθη ἴο ῥγοάυοα δὴ δοουγαῖθ δπα ἔμ {πὶ 
νογβιοῦ ; δῃὰ ἰπ πῸ οᾶ86 ἤᾶνα {ΠΟῪ ᾿πέοπίϊομπα! Υ ἀοραγίθα ἔγοπι [ἢ 6 1} 6Γ4] τηθδηληρ οὗὨ ἴῃ6 
ἐεχῖ, υσίμοσς ἐμὴ ἴΠ6 ἀϊθγοησα οΐνγοοη (86 Επρ]Ἰδἢ δπὰ ἴῃς Ηοῦτον ἰαἸοτλβ βοθπιρὰ 8}- 
βο  αἱοὶγ ἰο τοαυΐτο. Το ποίοβ, μου} οοποῖϑθ, ὅγὸ }υ!εΐουβ, πὰ δέγίι σεν οχρ πδίοσυ οὗ 
186 Ἀ58]1η5 οὗἩ Πανια, 

44. Α Νονν Τυδηβίαἰίοη οὗ {86 Βοοκ οὗ βδὶπιβ, ν ἢ δὴ [ηϊτοἀποίίοι. 
ΒΥ ἄεοτρο Κ. Νουξβ. Βοβίουῃ [Μαββδοβιββοίί8), 188]. 121|0. 

Τη εἰιῖϑ ριυιθ]]!οδίίοι “ Μτ. Νογοβ 88 δάση! θα ΠῸ πη ΘΟΕ ΒΒΑΥΎ ἐμδηροθ. ΤῈ ἰδησυάρε ρῦ 
ΟἿΣ δυϊῃοτίβοα νυσβίοῃ, ψΠ]Θἢ ἴῃ ΤΔΩΥ ΟΥ̓ [πὸ θεδὲ ῥββϑίτηϑ μᾶ8 Ὀθοοπλθ, ὈΥ 115 θεδυῖν δά 
Ἔχργοξϑινθῃθβϑ, {πα ἔανουτίτα Ἰαησιασο οὗ ἀονοιίοῃ, ἰ5 τοίδιτιϑά, ν᾿ ῃθμθνον ἃ ἴσιο ᾿πϊογρτγοίδι οι 
Ψ11 αὐταῖς. Τηα ἰγαηβιαΐοσυ πα5 θθϑη ἴοο (αἰ ἘΠ] ἴἰο Πἰς τ οτῖκ, (Ο πλι] ἸΡῚῪ ΘΟΙΓΟΟΙΟΠ 5 τηο σοὶ 

᾿ογ ἴδ 884Κ6 οὗἩ οοττγοοϊίοη." (ΟἸ τἰβείαη Περί δίογ, Βοβίοη, 1881.} Ὑῆα Πμπἰγοάἀιποίίοη ἰκ 
οἰ οΗ͂γ ἀοτῖνοά ἔτοπι Βοβθητηὶ } οτ᾽5 οἰαθογϑίθ ὑγεῆιςα ἴο ᾿ἷβ ΟΟΠαπλ ΠίΆΥΥ οἡ ἴπς Βοοὶς οὗ 
Ῥ ΞΔ] π18. 

45. Απ Ἐχρϊαπαίϊοη οὗ [86 Ῥβα]πλ8 ἃ8 τϑδᾶ 1η {π6 1 ζυσρυ οὗ [86 ΟΠυτΟΙ. 
Βγ {86 Εν. ϑδηββ ὅψγαθε, ΔΊ. Α. Τιοηάοῃ, 1832. ]12τηο. 

46. Α ῬΙαΐῃ δηᾶ Εδιλ1]1ᾶῦ ΕἸΧρΙαπδίϊοη οὗ [86 πιοβὺ αἰ α}Ὁ ῬΑββαρθβ ἴπ 
(πη6 Βοοκ οὗ Ῥβαϊπιβ, ᾿πίθγστγονθη Ὑἱτ {πὸ Τοχί. ΒΥ ἴπ6 Εδν. ὅ. Α. ΟΌΨΈΕΚ. 
Ι,ομάοη, 1883]. 1210. 

47. Το Βοοκ οἵ ῥβδ]πιβ: ἃ Νοιν Τγαηϑίιίοη, τ Νοῖθ8. ΟΧΡΙ Δ ΙΟΓΥ 
δηᾷ ογἰ[ἰοα]. ΒΥ ὙΠ] απὶ  ΑΨΚΕΟΕΡ. Τοηάοῃ, 1837. 8νο. 

ΓΗ γοϊυπιο οοηΐαΐϊη5 ἃ νογβίοῃ οὐ 1π6 οηιῖτα ὕυοοῖς οὗ 5815, ἑοτιηθὰ οὐ ἔπε 05515 ο 18. 9 

Δα ογιβοά νογβίου ; ἔγοσα νυ δῖ. }} ἔπο ἰγαηβαίου πδ5 ἀονϊδίθα ΟΠΪΥ ογα ᾿ξ ἀρροαγρὰ ἴο 8 

γΥ ὃ 



0926 ϑαογοα Τλιίοίοση. [Ραγὲ 11. ΟἹ. Υ. 

ΠΘΟΟΕΒΑΥΥ, ἴΠ ἍΠΕ (ο τοηδοσ {π6 Ηδοῦγον ἰοχὲ δοουγαίοῖγ. Τὸ οδοῦ ρβαὶπὶ 15 μτεῆχοα 8 
οοποῖβα ἱπεγοἀμποιίοῃ ; απα ἃ ἔδυν Ἔβχρ᾽ δῃηβίοσυ ποία δγὰ βυδ)οϊπὰ ; ἴῃ τὔοσο οὐἱεἶςαὶ σουηδσίιβ 
Ὀοϊηρ ρΡ]δορὰ δὲ τπ6 οπὰ οὔ ἔπε νοϊιιπηο, τοχοῖμοσ ἢ δὴ Αρροηάϊχ, σοπίαϊπίηρς Ὀτῖοῦ ἀἰββον- 
ἰαί!οη5 οἡ {Π6 τηοβὲ ἀἰ βου]: τορίςϑ5 οὗὨ ὕἸπηυΐτν τοϊδιίηρ ἴο τπ6 ἱπιεγρτοίδιίοη οἵ {π6 Βοοκ οἵ 
Ῥβα]η)58. Μάδην ἀϊἰβῆους οὐ οὔβουγο ραββᾶσοβ ἀγα ποῦ ὨδΡρ Ϊϊυ αἱ υοἰάαῖοα, 

48. Α ΟὐοἸητηθηίασῪ οα {π6 ΒοΟΚ οὗ Ῥβδίιηβ, οἡ ἃ ρἷδῃ δι} γδοὶηρ 1Π6 
Ἡοῦγον Τοχί, τσ ῖτἢ ἃ ποὺν ἸἸΐογα] νουβίοη. ΒΥ ἀδθοσρα ΒύδβηΗ, Ῥγοίδεβϑθοσ οὗ 
Ἡροῦτον δηα Οτθηΐαὶ 11 ογαΐαγο ἴῃ 1π0 Ναὸν Ὑοσκ ΟἿ [Ππϊ]νογβιῖγ. ΝΟ 
Ὑοτῖς, 1838. ϑὅνο. 

ΤῊΪβ γοτκ ψ}]} [56 ν ΥῪ ποῦ] ἰο Β΄] 1ς 4] ϑιυάἀοηῖβ, το σοπιπθησο {ποὶγ ΗΟ γον δι α165 
ψἢ τΠ6 ΒοΟΟΚ οὗ Ῥβαϊιη8. “[π|ἢ6 Ἰτογαὶ νογεΐοη ἀρροπάρα ἴοὸ πο οΥρῖπαὶ ἰοχί, πὸ νογήβ 
ΟΥ̓ 1π6 οΒ140}}5 6 ἐγαποϊδιῖο παν θθθη αἰτναυ8 γοίαϊ πο, νι πόγονοῦ ΠΟΥ Δρροαγοά ἴο " {6 
τηοβῖ δι 40 ]6; πὸ ἀοραγίυτοβ θοίηρ πιδάθ ἔγοτη ἴ στ ἃ υἱοῦ ἰο στοδίοσ οορᾷποο ΟΥ 
Θιρἤοην, ὙΠῸ ποῖοβ δγὸ ἀδβίρποα ρῥγποῖρΑ!ν ἴο οἰποϊάδεο [Π6 ἔοτοο, ᾿τηροτγί, δηὰ ρου ΠΘΠΟΥ, 
οὔ (π6 ψοτάβ απὰ ρῆσαβοβ οὗ {Π6 οτἱρῖπδὶ, ὈνῪ {Π|6 οἰζαῖίοη οὐὗὨἨἁ ράαγϑ}}6] ἰμβίδηοθϑ, δὰ ἴο (ἤγουν 
᾿ἰχίιε ὑροὸπ {πε ἱπηαροβ δηα 8] ] υδῖοῃβ οὐὗἨἉ [Π6 Ξαογοὰ νυ θοῦ ὈΥ τοίδγρηοο ἴο (ἢ δυδίομῃβ, 
ΤῊΔΠΉΟΓΒ, ἰαννϑ8, βοορταρῆν, ἃς. οὗ [ὴ6ὸ Ε5:." (Απάονος ΒΙὈ]1ςαὶ Βδροβίίοσυ, νοὶ. ν. 
Ῥ. 259.) ᾿ 

49. Οοτθπίαγαβ Ηἰβίοσίουβ Οὐ οὰ8. ἴῃ ῬΒΑΙΏΟΒ π᾿ υϑιπὶ ΠΙΑΧΙΠΙΘ 
᾿Αοαάοιιίαγυμ δἀογηδί8. δου ρϑὶῖ ΕὙΔΗΟΘΙΒΟυΒ οΒορ 5 Ὑ ΔΙΘ ΠΕ Π 15 ἸΟΤΩ]- 
πϊουβ ΜΆΒΕΙ. [ρβῖῳ, 1888. 8νο. 

ΤῊ5 ΘΟΤΩΤΩΘΠΊΔΤΥ Α͵50 ἴοτιηβ ρατί οὗ ἴπὸ δυῖμοῦ ΒΒ σοσκ οἢ ἐπο ΟἹ Ταεβιδηγοηΐ, ν ἰς ἢ 5 
ποίϊςοα ἴῃ ρασα 292, Νο. 20. 

ὅ0. Ἐχρίαπαίουυ Νοίδθβ οῃ [π6 ῬΥΆυοΡ ΒοῸΚ δ σβίοη οὗ {π6 Ῥβα]πῖβ, ΒΥ 
ὙΠΑΠ οαίίησο Οταυ, Β. Ὁ. Ἰομάοῃ, 1889. 121η0. 

δ]. Τῆ Ῥβδίγηβ ἔγοτη {μ6 Ὑ ϑυύβίοῃ υ8θα ἴῃ {16 βϑουνϊοθβ οὗ [86 ΟΒβυσοῦ οὗ 
ἘΠΠρ]Δπᾶ : ψιῖδ Νοῖθϑθ βῃθνίηρ (6 Ῥγορῃθίο ΟΠδγδοίοῦ οὗ θη. ΒΥ 
16 δον. ὙΠ πὶ Η1}}] ΤΌΟΚΕΙ, Α.Μ. 1 οπάοῃ, 1840. 8νο. 

δ2. 16 Ἰάνγα ἄθ8 Ῥβαιπηγοβ, σα υϊξ δὼ ᾿ἮΈΟΡγοι οἱ 165 δ ῃο θη 5  ΘΙΓΒΙΟΏΒ : 
ἄνθος ἀ68 ἈΓΡΊΠΊΘΗΒ, 468 ΟὈΒΟΥν ΔΙΙΟΠ5 ΟΥΙ ΠΑ 1168 δὰ. 168 ἀἸ έγοηςοοβ ἀ6  Ηόθγοα 
οὐ ἀθ ἴὰ ψ υἱραῖθ, οὐ ἀ68 Νοῖΐθ δχρ)οδενθθ, ΡὨ]οβορμίαιθ8, οὐ 1 όγ 165. 
ῬαγΡΙ, “. ΒΟΝΡΠ,.. ΑΓΒ, 1840. 2 ἰοτη68, ϑὅνο. 

88. ΤΊια Ῥβαϊπιβ οὗ Πανὶ δοοογάϊηρ ἰο {π6 Βοοκ οὗ Οομηπιοη ῬΥΆΥΟΥ. 
1} Οὐιοαὶ ἀπ Εὐχραηδίουυ Νοίθϑδ'ί:. ΒΥ 6η16] ΟἙΈβνγειῖ, ἢ). Ὁ. 
Ιοπάοῃ, 1848. 12π|ο. 

δ4. Απηοίαίίοηβ οἢ βοηῖ6 οὗ [Π6 Μίοδϑβίδηιϊο ῬβδΊΤΩΒ ; ἔγοιη [Π6 (ΟΠ ΘΠΘΤῪ 
οἵ Ἐοβενμ Ἐπ; 1} [Π6 1,Δ01η Υ ΟΥβίοη δπα Νοίοθβ οὗ  δ6. Τὸ ψ οὶ 
ἴ5. Ργθῆχϑα δὴ [πίγοάδυσίίοη [γαηϑ᾽δίθα ἔγοῃ {Π6 σϑσπιαπ οὗ Ὅν. Εἰ ὙΥ. 
ΗἩδηρβίθηθοΥρ, ἰγαπϑαιθα Ὀγ 1686] τ, Ὁ. Ὁ. δπὰ Ῥγοΐδοθ. ἘΠ ΌΓΡ, 
1841. 1210. [180 ἔοσιιΐπρ νο]. χχχὶϊ. οὗ “06 ΒΙΌ]1ο4] Οδθϊηοι. 

ὅδ. Οὐ ΠΗ ΔΙῪ οἡ [ἢ6 ῬΒΔΙπι|8, ὈΥ Εἰ. ΥΥ. ἩἨΕΝΟΒΤΕΝΒΕΠΟ, Ποοσίοῦ ἃπᾶ 
Ῥχοίδεβοσ οἵὗἨ ΤὨΘΟΙΟΡΥ ἴῃ ΒΘ η. ᾿Γταπϑὶαίθα Ὀγ [86 Εν. Ῥ. δι γθαίση ἀπᾶ 
1η6 Βδν. 4. ΤἘβοπβοῃ, Α. Μ. γο]. 1. ἘΙΠΌΓρΙ, 1845. ϑὅνο. 

ΤΉγθο νοἱ]υτηθβ, δηὰ (ἢ 6 ἢτβι μαζὶ οὗ {πὸ ἔουτι ἢ νο]ιπηο οὗ Ῥγοῦ. Ηθηρείθη γ᾽ 5 ςοπὶ- 
ΤΠΘΠΙΆΤΥ οἢ ἴΠ6 54] πιβ ἤανθ θθθῃ ΡΟ] 15Πη6α ἴῃ ([Π6 Οοττηδῃ Ἰδηριδρο δὲ Βοῦ]η. ΤῊΪς ἢγει 
νοΪυγ 6 σΟΙΏΡΓΙ865 ῬΒΑΙΤΩΒ ἱ. ἴ0 χχχῖν, 

86. Τοιηακ8 οὐ {π6 Βοοῖ οὗ Ῥδβδίπηθ, ἃ8 ρτόρμοίς οὗ {πὸ Μοββί ἢ. 
Τιοπάοῃ, 1848. ϑὅνο. 

δὅ7. Α ΟὐὐπηοπίλῪ οα {πμ6 ϑεοομα Ῥβαΐῃ. ΒῪ Φόοβὴη Ηπιρπορ, Μ. Δ. 
Ἰοπάοῃ, 1742. ὅνο. 
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ὅ8. δρθοοΐηθη Αοδάοριηϊουμη ἰηδυρογαϊθ, ΘΧὮΙΡΘΩΒ ΟὈΟΙ ΘΠ ΑΓ. ἴῃ 
Ῥβαϊάσῃ ΧΥῚ. Θύυδῃ...... ρΡυΌ]ΙοΟ Θχϑπλῖηὶ ΒΟ τ Σἰ Μαγῖυ 8 ΑπίοΏΣῺ8Β 
αἰἸβθογίαβ ΨΌΚΒΤΥΜΑΝ. Ηδρ Οοιμηίΐω, 1829. 410. 

ὅ9. (ὐοπιτηοηίαιο ΟΥτοα ἀθ Ῥβαϊτηὶ ἀυοάον:ροβίταὶ ἀαρ] 166. ΘΧΘ}}]ο. 
ΘΟΥΙρϑιῖ Οϑαῦ ἃ ΓΈΝΟΕΕΚΕ. ΒΘρΡΊ ΟΠ Ῥγαββούιμι, 1884. 4ϊο. 

60. Ηλββιεκ ((. 12.) Οοιμηρηίαιίο Οὐαὶ 46 Ῥβαϊπιὶβ ΜδοοαθΆ 1 οἷΒ 
4008 ἔδγυηῦ Ῥαγάουϊα ἀὰσς. Γὐ]ημς, 1827--.32. 4ϊο. 

61. Ῥβαίαὶ υϊηάθδοοπι Ἡδιητηδἤ] ἢ, ΡΒΣο]οριοῦ οὐ οὐ οὺ 1]] 8 ΓΔ} ; ἃ 
ΤΠθοάογο Ααγίαπο ΟἸΑΒΙ85Ε, ΤΟ]. Π)οοῖ. υράμπὶ Βαίΐανοσγυμ, 1819. ϑνο, 

Δῃ ἰηφοηΐουβ ἀπᾶά τιϑοῦιϊ σοι πιθηίαγυ οἡ Ῥβαΐπιβ οχχ. -οχχχυ., ΟΠ ΓΘ τἰβιια}}ν οα]]16ἀ 
Ῥκδ]πι5 οὗ Ώθρτοοβ. ὁ 

62. Ο. α. ΕἘἙΙΕΡΕΒΙΟΗΠΙ ὅϑυτηθοα ῬΒΙ]ΟΙ ορΊ ο-οὐὶ 1685, οἵ 1,Θο 018 Ὑ υ]6- 
ἰδίθιη σοη  πΘηΐο8, δα ᾿πίογργοίδ ηθπὶ ῬΒΑΙταΣ (ὐδηΐθδιη. [1ρβῖς, 1814. 
Αϊο. 

68. Τὸ Ηυπάγοα δπᾶ ΝΙΏΉ, ΘΟΙΙΙΔΟΙΙΪΥ 681164 {μ6 πρτγοοδίξηρ ῬΒ811}, 
ἙΟὨΒΙ ἀογ ἃ ὁη 8 ῬΣΪπΟΙρ]6, ὈΥ πίοι 186 ῬΡΒΑΪπὶ ΘΧῬ] δ ἢ8 1186]. [Α δαοστθοη. 
Βγ [μὸ ον. Ὑ1|Π|8τὰ Κξατε, Μ.Α. 1 οπάοῃ, 1794. 4ϊο. 

64. Τα ΗἩυπαγοα δπὰ ΝΙΉΓ Ῥβαΐπὶ Ἔχρ αἰ ποα δπα υἱπαϊοδίοθα ἴῃ 8 δοὺ- 
ΤΏΟῊ ὈΥ͂ ϑ'δτμαι6 1 ῬΑΈΤΕΙΡΟΕ, Μ.Α. Τπάοῃ, 1798. 8νο. 

ΤῊΘ ῥσῖποῖρ]ο οδεδ} 15Π6ἃ Ὁγ Μετ. Κεακτε, 5, {πὶ {πὸ ᾿τηργοοδίΐομβ ἱπιτοδυοσοά ἴῃ {ΠῸ 
δυπάτοα δηὰ πἰμέῃ Ρ58} τὶ ἀγὸ ποῖ (Π6 ἱτηργοοδίϊουβ οὗ θεν α ἀραῖπβὲ Πῖ5 ϑιοτηΐοϑ, θυ [Πο56 
οἵ 5 θπθίῖθ8 αραϊπεὶ Ὠϊστα, τ ὨΙ ἢ Π6 γοοϊῖ68 'π ΟΥΘΥ ἴο βῆον ἐμποὶς τη] ῖοο. 118 ργιποῖρὶο 
5 δἀοριοα ὈὉγ Νῖτ. ῬΑΚΤΕΆΙΡΟΕ, ὙΠῸ [458 50: 5  ἜἼ]Υ ΟὈνϊδιθα βδοῖπθ [π||6 ΑΗ οι] 165 τ] ἢ 
τοιηλιηρα δον ἴῃ6 γοϑϑδσοῦῆοβ οὗ Μτ. Κοδίο. (ἔδο {πὸ Απδ]γ865 οὗ ἴΠ656 ἔσο ΡῈ] 1 δἰϊοβ ἴῃ 
186 Βυιεδη Οτίεῖο, Ο. 8. υρὶ. ν. ὑῃ. 157--159. δῃὰ νοΐ. χὶὶ. ὑ. 429.) 

65. Οοιητηθηίδίϊο ἴῃ Ῥβαϊθλυῃα (ὑθηΐξοβίμααῃ Ὠοοίμαυτη. Αποῖοτο Φο δηηο 
ΤΒΘοάοσο ΒΕΒΟΜΑΝ. [ρ. Βαῖ, 1819. 4ϊο. 

δ. ω" Μδηγ νδίυδΌ] 6 ογι τἰοαὶ 1115  γατὶοῦβ οὗ της Ῥβδίτῃβ τ }]}] ὕυ6 ἔουπά πη τ. Καπηϊοοι 
“ Ἠριδεκβ οα βόνογαὶ Ῥαββαρεβ 'η ἴῃς ΟἹ Τεβίδιιθηὶ. [Ιοπάοηῃ, 1777, ὅνο. 

(8.) ΟΝ ΤῊΗΒ ὙΕΙΤΙΝΟΒ ΟΕ ΒΟΙΟΝΟΝ. 

1, δδϊοιμοη!β Εοσὶα οὐ ϑαρ ἢ 118, 4125 ΘΙ ροΥΒαηΐ θ᾽ υβαι16 6886 ρϑυ ἢ Ρθπίυγ, 
Οἰμηΐα ὁχ Εὔγωο 1,απα νογεϊΐ, Νοίδϑθαιθ, Ὁ] Οριβ 6586 νἱβιιπὶ ϑϑί, 8δά)θοϊ 
Φοβορβ ΕὙΙἀϑσῖουϑ ΒΟΗΕΙ να, ιυϊζραγάϊε, 1806. 8νο. 

ῬΕΟΥΕΒΒΗ. 

2. ΟΑΕΤΎΓΕΙΟΗΤΙ (Ἴ ΠοΙλ8) ΟΠ ΠΙΔΓΙΣ βυσοϊποῖ οὐ ἀϊ]υςσίαϊ ἴῃ Ῥτο- 
σνογῦϊ8 Βα] 8. Απηβίοϊοάδθμηηϊ!, 1638. 4ϊ1ο. 

8. Ῥτονοῦθία Εθσαπιὶ βαρί θη ἰββίπαὶ ϑα]οιηομῖβ, ουτὰ ουτᾶ οπυοϊοαία ἃ 
Μαγέηο ΟἜΙΕπΟ. 1 ρ58ῖα, 1669. 1725. 4ϊο. 

ΤῊΪΒ ποτῖς 15 ὀχοουϊθαὰ οὐ {Π6 58ηη6 ρΐδῃ, δῃὰ στ 1Π6 5δπη6 801} γ, 45 Οοἱου 5 Οοιπτηοη- 
ΔΤ οἡ ἴα Ῥβαὶπηβ, δἰγοδὰγν ποιϊςθὰ ἴῃ ῥ. 32]. Νο. 10. 

4, Ῥτονογθϊὰ δ οπλο 8 :. Υ ογβίομθι ἱἰηίθρτδαιη, δὰ Ηρργϑυτα ἔοηίθσῃ 
Ἔχρσϑββιί, δίαψαθ Οοιμτηθηΐαγί σα δα) θοὶῖ, ΑἸΡογία8 ΒΟΗῦΤΕΝ8. [μυρά. Βαί. 
1748. Ιαγγα ὅνο. (βοιηθίϊπηθβ οΔ]16 ἃ 410.) 

ΑὮ αρτϊάστηοπι οὐἔὨ {π|5 οαυοτγδίθ σσοῦκ 98 ῥγϊηϊοα αἱ Η4}16 ἴῃ 8νο. 1769, Ὀν Ῥχοίδββου 
οχοὶ, νῆο δἀάορα βοτὰ οὐ εἰσδὶ τοσασκβ. Ὅη6 ῥγοίδοθ νγὰβ Ὑγι θη ὈΥ ϑθιη]ον, δὰ δη 
απμείαγίιπ νὰ ἔτ Ἰ5Π 6 Ὀγ Το ]ον. 

ὅ. ΟὐΥΠΘΙΙ Πὲ ΥΙΤΊ Τυὶλβ Ὠϑβογία]οπυπὶ δὰ οἰδιίοσοιη ῬΥΟΥΘΓΙΟΓΌΠιὶ 
| γΥ 4 
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ϑδ]οπιοπβ Ε] υοἰἀαϊ!ομθα. Ατηβίοϊοάδπι, 1762. --- Εὐ υβάθπι Ῥεπίδβ Π18βογ- 
ἰαϊϊοπυτα δὰ ῬΥοΟΥυΘΓὈΪΟΓ ΠῚ ϑϑ]οιηοπβ ΕἸ] υοἸ ἀα:] θα. ΑΑ πηβί 6] οάδιῃὶ, 1766. 
-- Ε]αβάοα Ὀ᾿ββοσίδι οπυση ΤΥΪΔ8Β δἰΐογα, αυᾷ Ῥτονογθίογιιπι 1 ̓ν] 1188, 
οίοσδαμβ θοσαμα ΑΓ θαΐδ δδβογαπίυγ. Απιδβίθοάδμι, 1770. 8νο. 

6. ΟΡβογναίίοῃϑ οὐ βεύθιαὶ Ῥαδββαᾶρεθ ἰῃ {6 Βοοῖ οἵ Ῥγονθγὺβ: 10} 
Τνο ϑογηίομβ. ΒΥ ΤΒοηλδβ Ησνι, Ὁ. Ὁ., Κερίυβ Ῥγοΐδβϑον οἵ Ἡβθῦγον, ὅσ. 
Οχίοσά, 1775. Δϊο. 

ΤΏοβα οὐΞξοτυδίίοης τὰ ἐπθηΐγ-βὶχ ἴῃ υτήροτ. “ΤΏΘΥ αἰβρίαυ ἴῃ ἃ νουῪ δἀναηίδροουβ 
Τῖρινς 16. οτ εἰς 8] δουπιοθῃ οὗὨ 1π6 διῖποσ, δηὰ ἢ οχίθπεῖνθ δοαυβἰηΐδηοο ἢ} ἘΠ 6 ἐαδίεγη 
Ἰδησυδφοβ." (Μομίῆϊγ Βονίον, Ο. 5. νο]. 1111, Ῥ. 802.. σσπεγο (Π6 γβϑὺ]ὶ οὔ ὮὭγ, Ηυπι5 
οἰαυοτγεαῖο οὐἰ εἰςῖβιβ ἴα σίνθη, γε ἴῃ ἴπ6 ψοτάβ οὗ {πὸ δυυϊμουιβοα γαπβὶ δίϊοη, δὰ (ἤθη ἴῃ {Πα 
νοσϑίοη ργοροβθᾶ Ὁγ ἢϊπ|.)} Α5 ἴπδ ὕοοΐἷς '5 ὨΘΙΤΠΟΥ ΨΘΓΥ ΒΟΘΤΟΘ ΠΟΥ ΨΕΓΥ ἄθδσ, ἰὰ ψ1}} ΡῈ 
σον πὸ διυάοη 8 τ Π116 ἴο Ῥσόςσιγο ἱξ. 

ἤ. ϑοδῃηΐβ Φδοοῦ! ΒΕΙΒΚΕ Οὐπ]οοίατα ἴῃ ΦοΌυμ οὐ ῬΤον οσἷα δ] ΟΠ 18, 
Τάρβιῖ, 1779. 8νο. 

8. ΤΉΘ Ργουθῦῦβ οὗ ϑοϊοχμοῃ : ἰγδηβίαίθα ἔγοια ἴ86 ΗἩΘΌγον, τ ἢ Νοῦθϑ8. 
Βγ τδ6 Εδν. Βούῃ. ΗΟΡοϑον, 1,1,.})., Ῥυϊποῖραὶ οὗ Ἠογίονα Οο]]ορο, Οχίοσγα, 
1788. 4ϊο. 
“ΤΏ ποίο8 ἅτ ποῖ Ὠυτηοτουβ, 8ηα, νγὰ τηυβὶ ξᾶγ, ποῖ γοσὺ ἱπηρογίδηξ. ΤΉΘΥ ἀγὸ ἰπτοπά ρα 

οἰἰοῆγ ἰο Ἔχρ δίῃ, οὐ τὸ }υβε1γ, ἘΠ 6 νογβίοη, σπαγα ἴὲ ἀδραγίβ ἔγοτα ἴπῸ ὑβδυαὶ τπιοὰς οὗ [Γ8Π5- 
αι. Οἱ ἴῃς σοῖο, (που ἢ τα ἀο ποΐ {πη Κ {πδὶ Ὦτ. Ἡ. Πα8 Ῥθθῃ βίηριυ]αυν ΠΑΡΡΥῪ 85 8 
ἐταποϊαῖον, γϑῖ ττ Ἵεδηποῖ ἔγοχυθπιν οδτρο εἶτα ἢ σαηΐοι ἀν δίϊοι5 ὕγοτι [π6 σοτηπηοι 
νοτϑίοα : ἢ6 Πα5 ποὶ οἴσῃ οσπαηροά, τπογοὶγ ἔοσ {6 δα κὸ οἵ ομβδημίη." (Μορίμὶν ονίον, 
Ν. 8. νοὶ]. ν. Ρ. 994.) 

9. ΟὈΞογυδίϊοηθβ ἴῃ ΧΊΟΥ ΟΓ ἢ ΘΔ]ΟΙΏΟἢ15 Υ ΘΓΒΙΟΠΘΩ ΑἸΟΧΔη ἀγ 1 8Π, 
βου ρβϑιῦ 50. (σοι 160 ΦΆΈαΕα. ΜοΙΔοΓρὶ οὐ Π᾿ρβῖα, 1788. 8νο. 

10. (ομωπηθηίαυι! Νονὶ Οὐ οὶ ἴῃ Ναγβίομοϑ γ᾽ οίοσοβ Ργογογθίοσυπι ϑ38410- 
τηοηΐβ ἃ 4. Ε΄. ΒΟΗΓΕΌΒΝΕΚΟ. Ασοαίίηρα, 1794. 8νο. 

11. Απ Αἰἰειρῦ ἰονγαγὰβ δὴ ᾿Ππαρτονϑα Τγδηβ᾽δίΐοη οὐ 6 Ῥγονογθβ οὗ 
Βοϊοπιοῃ, ἔγοσῃ {6 οΥἹρῖηαὶ Ηθῦγον ; ψ 1} Νοίθβ, οὐ] σα] πα ΘΧρ]πδίοσυ, 
ἈΠὰ 84 ῬυΘΙ Αἰ ΠΆΤῪ ᾿ββογίδιίίοη. ΒΥ (06 βδν. ἄϑθοῦρε ἤοχρεν, Μ. . 
Τ,οηάοῃ, 1819. ὅνο. 

ΤῊ15 15. [πὸ πιοβὲ να] υδῦ]ς μοῖρ ἰο (δ 6 οΥἰ εἶδα] υ ἀοτβίδπάϊηρ οὗἩ {πΠ6 Βοοὶς οὗ Ῥτγονογθϑβ, 
οχίδηι ἴῃ οὐ ἰαησυασο. ὙὉῆ6 γϑηϑ]δίϊοῃ 15, ἱπ δ βίδησθ, [86 Βδπη6 88 (δῖ ἴῃ ζΘΉΘΓΆ] 0.56, 
ψἹὮ 506} ΔΙ ΟΥΑΙ ΙΟἢΒ ΟὨΪΥ 88 ΔΡΡΟΔΓ ἴο θ6 ψδιγδηίθαὰ Ὀγ α οτγ ἶσα] ἰηξογρσγοίδιίοη οὔ [Π6 
οτὶ ρίηαὶ Ἡοῦτεν, δπὰ ἰο ὕες ἀδτηδπάρα ὃγ ονϊάθης ποσοββιῖγ. [Ιἢ ἴποβὸ ραβεασοβ ΠοΓο [ἢ 6 
ΔυϊθοΣ δδ5 ἀδοτηοα ἱξ χεὶρ ἐο ἀδδοσγὶ [Π6 δι τ Πογιβθα ἰγαηβ]ατίοη, μ6 85 ἰαυἀδ ον ἐπάἀθανουγοα 
ἴο Δδβϑὶ πη ]δῖθ ἢ 8 τογβίοη ἴο 118 β[}]6 πὰ σηᾶπηοι οὗ ὀχργθεβίοῃ. Τὸ ποῖαδβ δοοοπιρδηυϊηρ; 
ἵν. Ηοϊάθη᾿β νογβίοῃ, δπὰ ψιλὸ} ΔΓ6, ἱῃ ΠΟ 6856, ΠΏ ΘΟΘΒΒΑΥΙΪΥ ΡΥΟΪΙΧ, ΓΘ ΡΘΓΕΪΥ ΟΥΙ 64] δά 
ῬαγΕΪΎ οχρίδηδίοσυ. Ὑὴ6 ΤΌΣΟΙ 8.6 ἀδβιρηδα ἴο ββοογίϑιη [Π6 []} τηραπῖηρ οὗ ἴῃ6 Ξαογοά 
ἰοχί, ὈῪ 8 ρὨ]]οΪοσίοδὶ ᾿παυΐτΥ ἱπῖο 1Π6 δἰ σηϊβοδιίοη οὗἁὨ ποτγάβ δπὰ ρῆγαβοβ. [Ἃἢ ἴπ6 ἰαἰΐοτ, ἐπ 6 
ΔΌΪΒΟΣ 885 οχρίδϊποα {Π6 4]} υδιοηβ ἐο δηξιθηὶ ἰδοῖβ πα οἰιϑίομῃβ ; 885 1ηϊγοάιϊιοοα κυςῖ οὔ- 
ΒΟΓΥΔΙΙΟΠΒ 85 ΤΊΔΥ 56ΓΡΘ [0 1ΠΠβίγαΐα 186 ΟΥ̓Χ ῚΠ8] ; δπὰ 85 ὁσοδβι οΉ ἢ] ργοϑοηϊοι, ἢ ἃ βιιοτί 
γάρ ταβθ, 8Δη οχροβί(οη οὗ {Π|Ὸ τηθδηΐης ἰπἰοηἀοὰ Ὀγ πα ᾿πβρίγοά δυΐθον οὗ ἴῃς Βοοῖ οὗὨ 
Ῥγοόύοσθθ. ὙΠὰ ποῖρ8 ου ἴδ εἰσλέλ ἐμΒαρῖοσ ψ1}} θ6 γεδά τσ λῖῃ ῬΘου] τ Ἰηΐογοβὲ Ὀγ τη6 ΟἸ τὶ 5- 
εἴδη βιυαάοοι. Μγ. ΗἩοϊάδῃ ἐχρουπῃᾶβ τ{πΠῸ διίσι ρυ65 ἔποτὸ σίνοη ἴο Ἡφάνθηὶν ὟΥ ἰδάοπι, οὗ [86 
βϑοοπά Ῥρβοῃ ἰπ ἴδε Ηοἷγ ΤΥ: ἀπά πὸ [ὰ5 βυρρογίεα {πΠ18 Θχροβίζοη Ὁ. ῥσοοῖβ δά 
διζυτηθηῖθ Ποῖ ΘΑ ]γ ἴο ὕ6 τοίιιοά, το 6 ἢα5 ἀγαυγ ἔτοπι ϑογιρίυτο, δηὰ ἔγομπι (Π6 
ἴδιο οὗ ἴῃς οπαγο ἀντι ἴ[06 Κτδε τγοθ Ἴσθηξυγὶθθ, 85 νν9}} 85 ἔγοϊῃ ἔπ δηζιοηὶ 76 18ἢ 
ὙΓΠι6ΓΒ, 

12. ἃ ΟὐομμπιθηΐαυΥ οἢ ἴμ6 Ῥγονογῦβ οὗ δοϊοωοῃ. ΒΥ ΕΒ. 4. ΟΑ8Ὲ. 
Τιοπάοῃ, 1822. ]121η0. ᾿ 

18.Α. Νὰ Τγαηβίδίίοη οὗ [6 Ῥγονθυῦβ οὗ ϑοϊοιηοη ἔγοπι ἐπ Οτίσίπαὶ 
Ηορτον,, νΠ ἢ Θχρ δηαίοιυ Νοίοβ. Βυ ὙΥΠΠ]Π[αὰ ΕΈΈ ΝΟ, Ὁ. Ὁ. διὰ δοῦρα 
ΘΚΊΝΝΕΝ, Μ.Α. Οδιμδτϊ σα δηά 1οπάοηῃ, 188]. 8νο. 
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ΓΏΙΒ. (γα ηβ᾽δίίοη 15 ὀχθουϊζοὰ οἢ ἔδ)6 βδᾶτῃθ ὑσὶ μοῖρ] 68 δ5 ἴπῸ τοσείοη οὗ ἴπ6 Ῥδαὶτιβ ποιϊοϑὰ 
ἴῃ Ρ. 8325. Νο. 48. φερτὰ. 

14. ΤΊ6 Ῥγονοσῦβ οὗ ϑοϊοωοῃ : δὴ ἱπιργτονοᾶ Τυδηβίδίίΐοη ὉΥ ἴμ6 ]δΐβ 
Βον. ὙΠ᾿ πὶ ΝΈΥΤΜΑΝ, ἢ. Ὁ. Ιοπάοῃ, 1839. 121ηο. 

1ὅ. ΤΊ6 ΒΟΟΚ οἵ Ῥγονθῦθβ δχρ]αἰποᾶ δηά 1]]υβίσαϊθᾶ. ΒΥ Βοπ]δπιΐη 
ΕΛΠοῦ ΝΊΟΗΟΙ,.5, Μ.Α. ]1,οπάοῃ, 1842. 12τ1ηο. 

ἘΓΟΙΓΕΒΒΙΑΒΤΕΞΒ. 

1, Μανῦπὶ ΟἜΙΒΕΙ ΟΟΙπδπἰδγῦίυβ ἴῃ Θα]ο "8 ΕΟ] οβἰαϑίθη, 1ἀρβίς, 
1711, Ὀ680 οαϊίίοῃ, 8νο. 

2. Α ῬΡΙμ]οβορ οὶ δηά ΟΥο81 ΕββαῪ οὐ ΕΟ] δι αϑίθϑ, Ὑν βογοη {16 
ΔΌΪΠΟΥΒ ἀ6ϑρῃ 18 βίδι θα ; Ὦ18 ἀοσίγ! 6 υἱπαϊσαῖθά; 18 τηϑῖποά Θχραἰπϑά ἴῃ δῃ 
ΔηΔΙγοΔ] ῬΆΓΑΡὮΏΓΑΒΟ δηηθχοά ἴο ἃ ΠΘῪ νουβίοη οὗ [Π6 Ταχὺ ἔγοτῃ [μ6 ΗἩΘΌΓΣΟΥ ; 
8πα {186 αἰ ΣΘηο65 θοίνθοη {Ππᾶὺ ΠΟῪ ΓΒΔ Οη δηα {Π6 τοοοινθα γοβ: 00 
δοσοπηΐϊθά ἴογ, ἱῃ ΡΠ ]]Ο]ορὶοαὶ ΟΡβογναίάομβ. ΒΥ Δ. Υ. εϑναυχ. 1 μομάοῃ, 
1762. 4ϊο 

1η 4115 τσοσῖς “ τ[ὴὸ διῖθου πᾶ8 5ῃο ἢ ὑΟΓΥ σοπβί ἀογα]ο 40 1}}}65 85 ἃ ογίεἰς, δη ἃ ΒΡΌΘΟΔΙΒ ἴῃ 
{Π6 ἙσΠατγδοῖον οὗ 8 σδπάϊὰ δπὰ ιάϊοϊουιβ ψσεῖῖοσ. Ηδ δ45 ἴδίκοῃ ἱπῆηὶῖα ρδΐῃβ ἴο σθηᾶοσ ἢ 15 
ὙγοῦΪς ἃ5 ροτίροϊ 85 ροβϑιῦ]6 ; δηὰά ἐποβα το δὲ πκοαυαϊπίοα νι (6 Ηεῦγον Ἰαηρυδᾶσο ν}}} 
πὰ ἴῃ πὶ5 ῥῃηοϊορίοα! οὈβογναίίοηβ τϑην πον δια βοῦιθ ρογιηθπξ γοηβσκα." (ΜοΟΠΓΉΪΥ 
Πονιον, Ο. 5. νοὶ. χχνὶ!. ρ. 485.) Μτν. Βεβναυχ᾽β οἰαϊνοταῖθ ὄβϑᾶν τγὰβ ἱγαπβίδίοα τηἴοὸ 
Οεστηδῃ, δη ρου] 1816 δὲ Η4]16, ἴῃ. 1764. 4ϊο. 

8. ἘκοΪοβϑἰδϑίθβ σα ϑ]αιθά, τὰ ἃ ῬΑΓΑΡὮγαβο δηα Νοίββ : ἴῃ [8γ66 ραγίβ. 
ΒΥ δίθρμθη ἀνα Αυ, Α.Β. Ἰμοϊοοβίοσγ, 1781--87. 8νο. 

ΤῊΪς βἰηρυ] ιν οχοουϊοὰ νο]υπια σοηβὶβίβ οὐ ἴἤγοα ραγίβ, (πΠ6 ἔνψοὸ ἔοστηοσ οὗ ψῇϊςἢ (οτί- 
ΕἰμΑΙῪ 5014 ἴοσ ομθ ῬθΠΗΥ πὰ ἔπ γθθυΡῈ Π 06} Β.Θ ΓΑΓΘΙΥ ἰ0 6 πηεῖ νυν. Βοβιάθ5 Εσςς]ε- 
5, αβίββ, 11 σοῃίαϊηβ ἐγαηϑὶαἰϊϊοηβ οὗ 2 ϑαιηιοὶ χχὶϊὶ, νόσ. 1. ἴο 7. [58184ἢ} νυἱῖ. 20, 21, 292. απὰ 
ἶχ. ]. ἴο δ. ; εἰβο Ῥβαὶ, χχνὶἹ. ἴθ ὑγοόοβθ δηὰ νοῖβδθο. (τ. Οοιϊου β [1,5 οὗ Ἑλἰεϊοιε οὗ τῆς 
ΒΙΡ]ο, Ρ. 46.) 

4. ἘποΪοβ βίο : 8 ΝΟ Ὑσδηβί δου ἴγοιῃθ {Π6 ογὶρίηδὶ Ἡδῦτονν, ὉΥ 
Βογηδγᾷ ΠοΡΟϑΟΝ, 1,1,,0. Ῥυϊποῖραὶ οὗ Ἡοσγίϊζογα ΟΟ]]16ρο, Οχίοσά. Ἰοπάοῃ, 
1791. 4ϊο. 
ΤῊ 58:16 γοϊηδγίκα τῇς ἤάνο θοοη οἤξτγοά οὐ {18 δ ποτ᾿ β νογπίοη οὗ ἴπ6 Βοοῖ οὗ Ῥτγο- 

γοΥ 8, ΔΓ ΠΟΑΙΙΥ ΔΡΡ]1σ40]6 ἴο ἢῖ5 ἐγαπεϊαἰίοῃ οὗ Ἐπ οἸεβιαδῖοβ, ὅθε Μομίμὶυν ονῖον, Ν. 8. 
νοΐ. ἰσ. Ρ. 59. 

ὅ. Απη Ἐχροβίθοη οὗ (86 ΒοΟΟΚ οὗ ΕΟ] οβιαϑίθβ. ΒΥ Εάνδγὰ ΒΕΥΝΟΙ, 08, 
Ὦ. Ὁ., Βίββορ οὗ Νογνίομβ. Ἐθνιβοα δηῃα οογγοοίθα. ὈὉγῪ ἴπ6 δν. Ὠδηῖ6] 
ὙΥΔΒΠθουΓμ6. Ιομάοῃ, 181]. ϑὅνο. 

ΤῊ φοῦκ ΟΥ̓ ΘΊΠΔΙΙΥ ἰοτταοά ρατί οἵ 1116 ςο]]εοίΐοη οὗ ποΐθβ. οπ {π6 Β1Ρ]6, ἀβυ]]ν οδ]]οὰ 
116 ΑΞΞου ὉΪγ᾽5 Απποίδιομβ, ποιϊϊοοα ἴῃ Ρ. 394. Νο. 5. ξεργὰ. ὙὍὴὸ οάϊτῖοτ οἴ (}1}8 ̓ πηρτοββίοῃ 
κἴδίοβ ἴῃδὲ [Π|ὸ τ Πο]6 οὗὨ [ἢ 6 σοτη ΠΑ ΣΥ [85 Ὀ6Θ ἢ σΆΓΘΙ ΠΥ ΓΔηςοτ "θα : απ {πδὲ {πῸ Δ Ποτ᾿ 5 
ἰάθαβ διὸ βίυῖουν δπὰ ΔΪΥ τοϊδϊπο; μΠ6 88, ἤοινονοῦ, “ ἀθειηρά ἱὲ ̓ ΠΕΘΘΒΒΆΣΥ ἴο 8] ον 16 
οοῃδίχιςοτίοι οὗὨἉ τποβὲ οΥἁὨἍ [Π6 βαεπίθῃςοθβ, ἔγθοα ΠΕ} ἴο Ἔχοῦδηχο οὐβοϊοῖθ τνογάϑ ἔοσ [086 πον 
ἴπ 86; δηά ἴῃ ἃ ἴδον ἰπβίδῃςοβθ ἴο οτηϊξ γοἀιιπάδηξ ραγασταρηῃ5." Βίϑῃορ ου πο] 485 σου 
οοποϊιιε8 ἢ ἱπιροσίδηϊ ρτδοιϊοαὶ το θοιι οηΒ. 

6. Απ αἰϊξοταρί ἴο 1Π]Ἰυδίταία ἴ6 Βοοῖκ οἵὗἩἨ Ἐοϊοβίαϑίθβ, ΒΥ τμ6 Βονυ. 
ἄδοτρο Ηουρεν, Μ.Α. 1όμάοηῃ, 1822. 8ὅνο. 

ΟΥ̓ εἶ νασίουβ μι] σδίϊου5 τ ὨϊοὮ παν Ὀθθη ἰβδιιεὰ ἔτομὰ {{|6 ῥσϑδβ, γοϊδεϊνο ἴο 118, ἴὩ 
ΤΏΔΩΥ τοβροοῖβ, αἰ Βῆςι]Σ θΟΟΪΚ,, [815 “Αἰοπαρι" (65 [18 δυΐδοῦ ῃηοάθβι ]υ ἴθστηβ 10) ἴς (6 Βοδὶ 
1Παὶ Πα5 (8]]|Θὴ υὑπᾶοὺ τΠ6 ἠοίϊςο οὔ {πΠ6 νυῖζοῦ οὗἨ ἔπ φῥγοβοὴὶς ψοῦῖ. [Ιἐ 15 ἃ μὶπὰ οἵ 
Ῥάτδρθγαβα (51 πλ1] τ ἴο {πᾶϊ ἴῃ χγ. Ποάατίρσοβ Ἀπ Ϊγ Εἰχροβὶῖου); ἱπ ψ Ὡϊςἢ ἐμα οχρτοβ- 
ϑίοηβ οὗ τ1πΠ6 Ηεῦτον δυο τὸ ἱπίογινονθη ἢ ἃ οοτηπιοηίδευ. Με. Ἡοϊάδη μα ἰδΐκοπ 
{6 διι]οτϑοα νογβίου 85 Πἷ8 θα 515, ἔγσοτι τ ἢ16ἢ) π6 π85 ἀορατγίο ΟὨΪΥ  ῃοτὸ ἃ ἀοραγίυτα 8ρ- 



8380 δαογεα Ῥλίϊοίοσψ. ΓΡατὲ Π. ΟἸΨΥ͂. 

Ῥοδσεὰ ἰο μϊπ| δβξοϊ υΐοῖὶν ποορβϑαγυ, δη βυρροτίοα προη ἴΠ6 βοιιπαοβὲ ρυϊπο!ρἾο65 οὗ οὐ τἰἱοΐβτη. 
ΤἼΘ τοϑβοη5 οὗ 656 ἀδνὶ δι! οη8 ἄτα βἰδίθά ἴῃ ἀἰβιϊποὶ ποῖθβ. Τὴ ψοΥ 15 ἐγ ΠΟΣ δοσοτῃ- 
Ῥδηϊρὰ γ υδοῆ] ποίς8, 6βί δ Ὁ] βῃϊηρ τἴῃ6 δοῦρα δηὰ ἀεδείρῃ οὗ {6 Βοοῖκ οὗ Ε)οοϊοβἰαβίθβ, δπὰ 
οὐ οάγϊπρ βυοἢ Οὐ βουν ἢ 8 88 866 πὶ ὑτοροῦ ἴο θηΐοσοθ απὰ οἰ πεϊάαξα τπ6 ψμοἷΐθ. Ὑὔῦὲ ἃγὸ 
᾿παουιοα τὸ Μγ. Ἡοϊάθηβ ἰαῦουτβ ἔοσ τ Ὅσο ϊθηῖ υἱὸν οὗἩ ἴδ ὅσορα δῃὰ ϑυπορϑῖβ οὗ 1ῃ6 
Βοοῖς οὗ Ἐς] εβἰαϑέθβ, σίνϑῃ ἴῃ {πὸ ἔουσί νοϊαπιο οὗ {}}15 τνουῖι. 

ἡ. ΤΏ Ἡρθῦγον Τοχί δπά ἃ δίῃ ν᾽ δγβίοῃ οὗ [88 ΒΟὺκΚ οἵ δοϊοσηοῃ οδ]] θὰ 
ἘΠοοΙ οϑἰαβϑίθβ: 1 ΟΥ̓ΡΊΠΔ] ποΐθ8, ΡὨ]]ΟΪΟρΊοΔ] ἀπα οσχοροῦϊολὶ, πα ἃ γ8η8- 
Ἰαϊΐου οὗ {πΠ6 σοπλπιθηΐατΥ οὗ Μϑηα]οββϑοῆη ἔγοπὶ {π6 ΕΔΟΡ᾽ ηἰ 4] ἩδΌτον. 
ΑΙδο ἃ ΠΟῪ ἀγτδηρϑα ΕἸ Ρ] ΒΗ Υ᾽ αγβϑίοη οὗ Εὐθοϊδβαβϑίθβ, ἢ ΤηἰσοἀαοίογΥ 
ἈΒΔΪΥ568 οὗ [πΠ6 Βοοῦοηβ. Τὸ ὙΜ816}} 18 ργθῆχϑα ἃ Ῥυθ ΠΑ ΓῪ Π᾿ββοσίϑιοι 
ὉΥ ΤἸΠοοάοτο ῬΈΕΒΤΟΝ, Μ. ἃ, Ἰωοπάοηῃ, 1845. ὅνο. 

ΤῊ ρῥγοϊἸπλίπασ ἀΐβοουτβα οομ δι ἃ σδηϊά δηὰ οὐ 164] οϑεϊπηδῖο οὐ ἔπθ τποσὶῖς δὰ ἀθ- 
γτροσὶις οὗ ργϑοράϊηρ σοτητηθηΐείογβ, ἰομοῖθεν τ} δὴ δοσουπέ οὗὨ 1Π6 [1ἴ6. δηἃ οτἰεἰςαὶ ἸΔθουτ5 
οὔ ἴῃς Ἰοαγηθά «}6υγ15}} σοπηπηθηίδίοῦ ΜΙ πα] θββοῦῃ. ΤῊ15 ἀἰβοοιιγβα ἰδ (Ὁ]ονοα ΌὈΥ δ ἴγδῃς- 
Ἰδιϊοη οὗὨ Μοπα]θβθομηβ ῥτγοΐδοο, ἰο ψ Ὡς ἢ βυοοοοάβ Μῖτ, Ῥγοβίοη β οοβα δῃὰ 16 γα] ἐγϑηῃβι δίῃ 
οὗ ττ6 Βοοῖ οἵ Εἰ ςο]οβἰαβίοβ ; ἀϊνιαοα Ιηἴο βΒθοῖοηβ, ἴο ϑδο οὗἩ ὑῃὶο (Θχοορὶ τΠ6 451} 8 
ΒΌΏΤΩΙΩΔΓΥ 158 ρτοῆχοα, νοὶ 15, ἴῃ ἴδοῖ, ἃ ὈΤΣΙΘΥ͂ ΘΟΤ ΘΠ ΔΤ οἡ {Π|6 βοσίοη (ὁ ψὨ1Οἢ 1ξ τοίδγβ. 
Τῆς ΕΠρ 5} ἰγαηβιδίϊου 15 Το ουσοὰ ᾿γ τπ6 Ηοῦτον Τ᾿ οχὶ, ἀπά ὈῪ δῃ οὶ ζὶπαὶ 1,διϊη ἰγϑη514- 
τἰοη, το ἢη ζΘΠΟΓΑΙ οἰ βοὶν σοϊηοϊάθ8 ψ ἢ Μτ. Ῥτοβίοη ΒΒ ΕΠ 5 εγείοη. Ηἰδξ Ἰϑαγποά 
δηἀ να] υα}}]6 ποῖθϑ ἀγα ρ]δορα δ ἴπε ἴοοϊ οὗ π6 μβαᾶζθ.0 “ἥ τοραγὰ Δῖν. Ῥγοβίοῃ Β ὑδδυῖὶ- 
ΠΥ ῥσϊπίρα νοϊυπιθ 48 8 τπιοϑὲ να] δ Ὁ] 6 σοπίγιθιοη ἀπ ἢ ορ ἴο {πὸ βίυαγ οἵ ἴ6 Ηοῦτον 
ϑογιρίαχοϑ." (πυροὶ οὗ ΕὨραηα Θυαγίογγ ἢ ονίαν,, νο]. χυλὶ, Ρ. 215.) 

ΤΗΕ Β5ΟΝα ΟΕ ΒΟΙΟΜΟΝ. 

1. )6 Οαγΐπα ἩδΡγθογυπι ογοίΐοο, ααοά συϊρὸ ᾿μβοῦὶ ᾽ν ΟἧἝΠΌουηλ 
Οδη!οογυτῃ, βασοϊηοία Πα υἱδιῦ1ο : δα)υποία αυδλίθμοῦ ῥγΙοσαση οαρίζατη ν6Γ- 
Βίοῃθ οὖ 1πίουργοίδ! πη 6. ΡΟ οὐ] 0 0- ῬὨ]]Ο]οσΊου . . . . . ΘΟΙ ΒΟΥ ρ81} 
Ῥρείγυβ Νιοοΐδαϑ ΕἌΟΒΥ. Ηδνηϊς, 1808. 8ὅνο. 

2. ΟὍγοῖ! Ματα 0Ὲ ει, ΕΧρ]οαῖο 1 λ{{6γ8}}18 Οδπθοὶ Ομ σογυπι, ΟΧ 
1ρ518. δογιρίαγαγαμπι οπ 0118, ΕἸ ΥΘογαμα ΤΙ 8 οὖ ἸΔἸομλ 118, νθίθσγιιπι οἵ σὸ- 
σΟη ΟΠ ΤΟΙ ΤΊ ΘΗΓ15 οσαΐᾶ. Τοπάοῃ, 1679. 8νο. 

Α τάσγε δηὰ νδυδῦ]6 νοσκ: [ῃ6 δῖον σοημῆμοθ ἢ Ἰπι56} ἰο ἔπε ἐχρ]ϊοδέϊοη οὗ {π6 ᾿ἴο τὰ] 
Β6Ώ,56. 

8. Φοδηπὶβ ΜΆΒΟΚΠ 1 (ὐδπίουπι δομθ]οσθ 8 (ὐοΙ η Ἁ 8, δῖν 6 Απᾶ- 
1γ88 Εἰχοσοῖῖοα. αἀἀπηϑίοσάδηι, 1708. 4{0. 

4. Οδηίοὶ ϑδ]ουμοπὶβ ῬΆΓΑΡὮΓαβ18 ἀὐθτηῖπα, Νοῦ5 Οὐ 1018 οἱ ῬΆΣ]ΟΪορΊοΙ8 
1Πυβίσαῖα, Αὐοίογα Φοᾶππα ΚΒ. ΕΠ υγρ, 1727. 12τηο. 

ΤῊϊς 1Πυςιταιϊίοη οὗ ϑοϊοτηομ β ϑοηζς 15 ῃοὲΐ οὗ οογηπηοη οσουσγοηςο. Μγ. της αν δι 
ἴξ “18 8 ΝΟΥ Βαδυτ} Ππ|16 ψοτῖ. 11. 15 ἀοαϊςαῖοα, ἴῃ ἃ ροοίϊς4] ερί5116, το {πΠ6 τιδγαυῖβ οὗ 
Βοντηοηῖ, ξοὴ οὗ ἴθ ἀυκο οὗ Ἐοχϑυγοσῖη, τπὸ ποδὰ οὐὗὨ (πὸ ἔδτηῖν οὐ εσ. ὙΠοτο 15 ἸΠοη ἃ 
Ἰοης ῥτοΐδςα, ρἰ υϊηρς βοηλ6 δοσοιηῖΐ οὗἉὨ 1π6 Ορ᾿ἱοη5 δηϊοτι απο οὐὗὨ {πΠ6 ϑοηρ, οὗ ἴπ6 διζετηρῖβ 
ψηϊοῦ μαὰ Ὀοδῃ τηδᾶα ἴο ἰγαμπϑίαϊα δηα ὄχρίδιη 1, δπὰ οὗ (86 οτἱσὶπ οὗ Νῖν. Κ' οτ᾽ 5 ἴγδῃϑ8- 
Ἰαϊῖοη. Τδροη ἰοϊΐονν ἴῃ ἔνγο νογβίοηβ: ἴῃ6 ἢγβι, ἃ Κιἰπὰ οὐ ἱστορυασ νοῦβο; ἴῃ βοοοηά, ἱπ 
βαρρῃϊς πυταθοσβ. ΤΩ ποῖοϑ, ΨΈΪΟὮ δΓῸ Ῥδτον ῥὨ]]οϊορσῖσα) ἀπά μάγον οχρίπμδΐοσυ, ατα ἴη- 
βογίρα δὲ ἴπ6 ἔοοϊ οὗ ἴδ ραρε οὗ ὑὕοῖ] νουβίοῃβ. Ὅῆο Ρόθτω 15 ἀγδιηδίοα }]}ν αἰνιἀοὰ ἀπά δσ- 
τα ζοα." (Οτμοβ ΒΙΡ]οἢ. ΒΙ ]ςα, ΡὈ. 271, 972.) 

ὅδ. Απ Ἐχροβιίοη οὗ ἴπ6 Βοοῖ οὗ ϑοϊοτμοῃμ᾿β ϑοπρ, ΘΟΠΙΤΊΟΠΪΥ ΟΔ]16 
(ὐδη ο6 168 : τ οσγοίη [86 ἀϊνὶπο Δ ΒΟΥ οὗ 10 18 ΘΒ Δ Ὁ 18}:6α ; ΒανΘΓΆΪ ΥΘΓΒΙΟῊ5 
οομηραγοάᾶ τχῖτἢ {π6 οτἹρίηα] Ταχὺ ; {πὸ αἰ ἤδγθηΐ Β6η868 οί οὗ “ον Βῃ ἀπὰ 
Ομ γιβδῃ ἱπίογργοίογβ σοηϑιἀθγθᾶ ; δηᾶ (ἢ6 016 οροηθά δηᾶ δὌσρἰαϊπθά. 
Βγ Δοϊιη απ, Ὁ. Ὁ. 1728, 1761, ἔ011ο, 410. ; ἀῃᾶ δραίῃ ἴῃ 1767. [ῃη 2 νοἱβ. 
8νο. 1808. 

ΤῊ Ϊ5 ψοτῖς 15 ἐγοαποΏ}ν το δία θη ἔων δι: οχίταοι ἤτοι Ὀτ, Ο1}1᾽ 5 Οοτητη Δ ΓΥ οἱ ἔπ Β10]6, 



ϑοοί, 1Π|.. ὃ 4. Οὐπιπιοπίαΐοτϑ ὁη ἐδ6 ϑοης 9 ϑοϊοπιοη. 581 

ποιὶςθά ἴῃ Ὁ. 297. Νο. 11. δεργὼ, τσ ῇογοδα 1 ργοοοοά ἔπε Ἰδίίου ΌΥ πλοσο ἴδῃ ΕἸΥΘΠΑΥ͂ ὙΘΔΓΕ. 
1 ἰ5 ὨΙΉ]γ Δ] οσοτίςδὶ ἴῃ 115 Ἰητοτρτοίβιίϊοη. 

6. Α Θιββοσίδοη οομοογιίηρ [6 δοηρ οὗ Βοϊοιηοῃ ; νι 11} [86 οτἹρῖπαϊ 
Ταχύ αἰν! 64 δοοογαϊηρ ἴο ὑπ6 τηοΐγθ, δῃὰ ἃ Ῥορίϊοαὶ ν  γβίοθ. [ΒγῪ Μγ, 
ΟἸΒΕΟΕΡ.} Τοημάοῃ, 1751]. ϑνο. 

7. Τὴ δοηρ οὗ δοϊοπλοη, ΠΘΉ]Υ ἰγδηϑ᾽δίθα ἔγομι ὑπ6 οτγὶρῖπαὶ ΗΘῦσγον : 
10} ἃ ΟΠ ΘΠ ΤΥ δηά Απηποίδθοπβ. [ΒΥ ἸΤβοιηδβ ῬΕΒΟΥ, 10).1)., ΒΙΒΠΟΡ 
οὗ γοιθογθ. Ἰοπάοῃ, 1764. 12τηο. 

Τῆο εἰοράμπος οὗ {88 νοσβίοῃ, δηά οὔ 115 δοσουρϑηυηρ οτλΕἰςἰβίηβ, Π65 σδυιβοά 11 ἰο θ6 Ποὶά 
ἴῃ ἴθ6 εἰσ οβὲ ἐβΐθοτι ; δηὰ 8}} 5βιιθβεαιοπὲ οοιμτπθηίδίοσβ μάνα ἢ] ΘΏΕΥ ἀνα] 6 το πηβοῖνοβ 
οὔτ. [ἐ 5 ποὶν ΟΧοθοαἸΠΡῚΥ 5οάγοθ, ἀπά Ἔχίγαν σΆΠΕΪΥ ἀθδσ. 

8. Οὐυθίποβ οὗ ἃ Π6 (ΟΟΤΩΙΙΘΗΓΑΤΎ ΟΝ ῬΟΪΟΠΊΟἢ 8 ϑοπρ, ἀγάνγη ὉΥ [Π6 
ἩΘΙρΡ οὗ Ιηϑἰγυσίοηβ ἴγοια [6 Εἰαβί : δσοηίαὶ πῖπρ, 1. ἘΘΠΊΑΓΚΒ οἢ 118 σΘΠΘΓΑΪ 
παῖαγο ; 2. ΟὈΒΟΓυ ΔΙ0Ὲ8 ΟΝ ἀοίδομοα ρΡ]Δο68 οὗ 1; 8. ΘυσΣ 68 σοποογηϊηρ, {16 
Ττοϑὺ οὗ [86 Ῥοθῖη. ΒΥ [π6 δυΐδβοῦ οὗ ΟὈβουνδίομβ οἢ αἀΐνοσβ Ῥαββαρθδ οὗ 
δοῦρίατο. Ἰοπάοῃ, 1768 ; Βοοοπά οἀϊίοη, 177. 8νο. 

Εογ 118 ν]3}0]6 τνοτὶς, Β10]6 βξιυάοηίβ τὸ ἱπάορίοα ἰο ἰμ6 Ηδν. Τμοπδ5 ΠΔΆΜΕΚΝ, τ οβο 
Οὐβογναιίοῃβ οὔ ἀΐνοιβ Ῥαββαρψεβ οὗ ϑδοτιρίατο ἅσγὸ ποιίίοθα ἴῃ ἃ βῃρβοηιθηΐ ρϑρα οἵ {15 
ψοϊυτηθ : ἴπ ἃ νΕΤΥ τῆϑην ΟΠ οι] ραβθαρσοβ οἵ δοϊουηοῃβ ϑοηρ 86 ΠΑΡΡΪΥ εἰυοϊάδιοα, δὰ 

. 8 8τ6 οβετγοα οὗἉ ψῃϊοῦ κυ θϑοαυσης σοτητηδηϊδίουβ μάνα ἠοὶ ἔμ] 6α [0 ἀν8}} {Πουβοῖνθβ. [ἰ 
ὕδατβ ἃ Ὠϊσῇ Ῥσγίῖςο. 

9. Α Ῥοοίϊοαὶ Τυδηβίαιίοη οὗ {π6 ϑοησ οὗἨ δοϊοηοῃ ἔγοτῃ (μ6 Οὐὶρὶπαὶ 
Ἡδῦτον ; τ} ἃ ῬΥΘ ΠΑ τῪ ΠΙΒοοῦΓθ6, δπα Νοίββ, ῃ]δίοσί αὶ, οὐ [168], ἀπα 
ΘΧρ]ηδίουυ. ΒΥ Αππὸ ΕΈΑΝΟΙΒ. Τοπάοῃ, 178]. 4{0. 

ΤΠο ἰγαπϑ)δίγοςς [85 οἰ οῆγ 0] ον οά ἐπα ῃ]Δη δηᾶ 1]]υιϑἰγαιϊῖοης οὗ ΝΜῖσ. Ηδγταοσ. Ηδσ 
ΨΟΓΒΊΟΙ 5 ΕἸ η Εν ὀχοουϊεα, 

10. ϑοϊομηοπβ ϑοηρ, ἰγδηϑαἰοᾶ ἴγομι [π6 ΠΘΌτονν. ΒΥ {ΠῸ6 Βδν. Βεγπαγά 
ἬΟΡαΒΟΝ, 1.1.,0ὼ. Οχίοσγα, 178δὅ. 4ϊο. 

[π 18 }8 σοτκ [Π6 ἐέεγαϊ πιεαπῖπο ΟὨΪΥ οὗ ϑοϊοτηοπ᾽5 δος 18 1] πϑἰγαῖοα, ποτα Βοὶηρ ἠοῖ πο 
βἰἐσμίεδε δἰ υβίοῃ ἴο 1[8 πιγεζίοαϊ πιεαπῖπσ. Ατὶ δοοουμῃὶ οὗ 1ϊ, ψ ἢ οχίγαςίβ, τῶδὺ θ6 βθϑῃ ἴῃ 
(6 Μοπίμγ ονίον, Ο. 8. νοὶ]. ᾿Ιχχνὶ. ὑρ. 26-29. 

11. Τὴ ϑοηρ; οὗ ϑοηρβ, νυ Β1Ο 18. βο]οσοη 8. Α πον ΤΥδηβἰδίίοη, ΜΠ 8 
ΟΠ ὨΓΑΣΥῪ δπα Νοίθϑ. ΒΥ Τμοτλδβ 1 1ΑΜ8. Τοπάοῃ, 180]. 8νο. 

ΤῊΪ5 νουβίοῃ 5 85 ᾿ϊἴθσαὶ α5 οὺσ ἰδησυάσο ΜΨ1}] δάτηϊ, δηὰ 15 τοπἀθγθά πῃ οοῃ στην ᾿ν ἢ 
ἔπ δυιμβογὶβοαά ἐγδηβαἰϊοι γβθηδνοῦ ἰἃ τν85 ρτδοϊϊοαϊθ. ὙΠ6 ποῖθβ δα [Ὁγ με τηοβί ρατί 
}υάιοϊουδῖν βο]θοῖοὰ ἔτοπι τπ6 Ἰαθοῦτβ οὗὨ 411 ργεοθάϊηῃρ οοπιτηθπίδίουβ, θα ρῖνθ 8 δούεσ Ὀυὲ 
Ῥτβδοιῖοαὶ δα ονδηρο σαὶ Ἔχροβιτίοη οὔ {Π6 8] ερογυ. Ὑῦύο αἰββεσίδιοηβ ἀγὸ ργθῆχοϑα: 1. Οα 
186. οτχίη οὗ ἰδηζυαρα, ραγιουϊανὶγ Βρυταῖϊνο δηὰ δ] ροσίοαὶ ἰδηρσιαρο, πὰ οὐ Ηθῦγεν 
ῬοείτΥ δηὰ τηιιβῖο ; δῃά, 2. Οπ ἴπ παΐαγο, ἀεβίρη, δπὰ δυϊμοσὶ εν οἱὗὨ ϑοϊοϊῃοῃ᾿β ϑοηρ. [π 
ΡΡ. 100-109. ἰ5. ρίνοη. δὴ ἱπίθγεδίϊηρ δοοοιηΐ Οὐ ΠΘδΥΪΥ 40 δχροβίζουβ ἀπα οοτηπηθηίδῖοτϑ 
οη τὶς θοοκ. ὅ66 ἃ διγίμπον δοουσῃῖ οὗἩ [818 ψοτκ ἴῃ [6 ΜΟΠΙΒΥ Κενιεῦ, Ν. 8. νο]. χὶνιὶ. 
ΡΡ. 502.510. 

12. ϑοηρ οὗ ϑοηρβ, οὔ ϑεαογοά 1ᾶυ]8. Ὑγδηβίαίθα ἔγοιαθ ὕπ οτἱρίηδὶ 
Ἠοῦτον, τ Νοῖοθ οὔ 68] δηα δχριδηδίοσυ. ΒΥ Φοβῃ Μίαβοηῃ. (ἀοονρ. 
Τοηάομ, 1808. ὅνο. 

“ς ΤΏΩ ρῥτϑβεηΐ ψοτῖς οδδιβ ἔτγο νϑυβίοῃβ οὐ ἴπ6 οτρίπαὶ ; {π6΄ ὁπ 'π ῥτοβθ, τηδεϑα ψῖτἢ 
τε ἀϊν᾽ϑίοη5 οὐ ἴ1π6 Β10]6 νοτγοίοη ; 1π6 οἵποῦ ἴῃ σουρ]οξ νουβθβ, οὗὨἩ πὸ 1πΐδυϊου σοηϑεγασίοη. 
Εδοὶι ἰάγ] 18 ἢ] υκιταϊοὰ τ ποῖοϑ, ἴῃ ΠΟ} ὙΘΤῪ νδγίουβ Ἰδατηϊηρ 18 ἀϊδρίαγοα, τὴ ἢ πιῆ 
ἰδϑία ἴῃ {π6 Ξοϊοοιϊίου οὐὗὨ Ὀθδυῖ δα! ρδγΆ}]6}151π|8 ἔγοτι ἃ στοδί ναι οῖυ οὗ δυῖμοῦβ. ---- 50. τηυοἢ 
οἰαραπὲ Ἰϑατιΐηρ πὰ βυιοοοββῆα! 11] υδίταῖίοη τὸ παν βϑ] ἄοτα βθθῃ τὶ] ἢ 50. 51|4}} ἃ Θοτηρ858 
85 ἴδ6 ῥγεβθηξ νοϊαπμθ." (Βιιθβῃ Οτίεὶς, Ο. 5. νο]. χχνυὶ. ρρ. 454, 455. 866 αἷδο ΜΟΙ Υ 
Πονίον, Ν. 8. νοὶ]. χὶνί!. ρρ. 302-512.) 

18. (ὐδπεῖο]οθ, οὐ ϑοησ οὗ βδοϊοπιοῃ : ἃ ΠΟῪ ΤΊαπβίδιοπ, τ ἢ Νοίθ8, ἀπά 
8 δἰζοιηρὺ ἴο ἱπίογργοῦ. [μ6 δβοἼοσθᾷ ΑἸ]δρογίθβ οοηΐαϊπθα ἴῃ ὑμαΐ ὍοοΚ. Τὸ 
γΒΙ ἢ 18 δα ἀθἃ ἀπ Εββθαυ ὁπ ἴπ6 πᾶπιθ δηᾷ οπαγαοίον οὗ π6 Ἐδάθοιμθσ. ΒΥ 
{π6 ον. Φοπ Επυ, Α.Β. Τοπάοῃ, 1811. ϑνο. 24 οἀϊ, 182. ὅνο. 
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Τη {15 Ῥυδὶ ἰσαξοη 1π6 δυςῃοτ8 ρ΄δη '5, γε ἰο ρῖνα δὴ δοσυγδαίθ ἐγδηϑ]δίίου οὗ (Π6 ϑοης 
οὔ ϑοϊοιιοῃ, δηὰ ἴο βῆον τ παίυτο δῃά ἀδβεῖρῃ οὗ ἴπα ὈοοκΚ. Ηδς [45 δναϊ δὰ ἢ: πιβο] οὗ 
186 Ἰανουτε οὗ ργονίοιιβ ἰγβῃβιδίογβθ, θβϑρϑοίδὶ νυν Ββδῦορ όσον δηὰ Ὧτσ. 7. Μ. Θοοά; δος 
{Πε Ἰδέϊοτ οὔ ψῆοπι ἢθ σοπβιἀθσβ ἴῃη6 ϑοηρ οὗ ϑοϊοπηοῃ ἃ5 δ οοϊθοϊΐοῃ οὐ ἰάγ]5 οὐ 1116 
Ῥορῖαϑ, τ ῖσἢ αἀγὸ ἀφειρηοά (γ ᾿πειγυοιίίοη δηά δα! ἤοαιίίοη ἴῃ {Π6 τηγβίοσὶ 68 οὗ οἵἷἱσ ΠΟΙΥῪ τὸ- 
Ἰϊσίοη. Τμουρὴ τΠ6 ἐγαηβ]αῖοσ [188 ἰδίῃ τι οἢ δὶ π5 1 σοηβΟ  ἰηρσ Οἴου τί ΐοτβ, Π15 τ οσΚ 
ὈθδΙ5 διρὶο (οβιϊπιοπΥ παῖ ἢ6 Ὧδ5 ποῖ 5ογυὶ οἷν {ο]] ονσοὰ ἴἤοτα, θὰ Π45 εὐ θη. }γ ἐπουρδὲ 
ἔονυ Ὠ1π156]. 

14. Ο ῳδπίίοαμα Οδηθοογαμπι 1Ππϑ ταῦ οχσ Η]Θγοργαρῃῖα Οτιοπίδιιυι, ἃ 
“. Η. Κιβϑτεμάκεπ. Μιηβίοσ, 1818. 8νο. 

16. Βιυιοῦ Ουμίηςα οὗ 8ὴ Εχδιϊπδοη οὗ [86 δοησ οὗ ϑοϊοιμοῃ ; ἴῃ 
ΨΥ ἰΘἢ ΔΎ Ὀοδα ἃ] ῬΓΟΡΉΘΟΙ68 σοπίδιπθα ἴῃ πδαὺ ᾿ηβρισοα Βοοῖ οὗ ΗΟΪΥ 
δογρίυγο 8.6 σοῃβίἀογθα ἂπαὰ Ὄχρ]δϊηθά, τὰ ΒΘΙΊΑΓΚΒ ΟΥ108] δηα 6χΧ- 
Ροβίζοσγ. ΒΥ ὙΠ πὶ ΑΎΙΡΒΟΝ. Τομάοῃ, 1817. 8νο. 

Τηδ δυΐπου οὐ 1015 τφοτκ σοηβί ον ἴπ6 (δηῖὶο]658 85 8ῃ ᾿πϑριγοὰ βοὴρ ΠΟ ]}Υ τοΐοσσιηρ (ο 
186 τρίγίζυδὶ ϑοϊοιηοη, οὐ (σὶβί, δῃὰ μἷ8 ἴσῃ βρίγίϊυδὶ οπυτοῖ, ἀπὰ ρῥδγε οι δεν ἰο τποὶτν 
Θβρουβδ]5; δῃὰ 8458 σιν! ηρ' ἃ ζϑηδγαὶ ρσορμοέῖο οὐ)ίηθ οὗ Ποῖ Ὠἰβίοτυ, ἔγοται [Π6 Ῥγοδομίηρ οὗ 
“οῃπ ἴθ Βαριἰσῖ, {πὸ Ὀαρίΐϑηι ΟΥ̓ ουν [μογὰ, ἰο ἐπ σομνογϑίοη οὗ ἴπ6 265, δηὰ (παὶ οὗ 1Π6 
τὶϊὰ Αταρίδηβ, απά ἐμοῖσ απίοη ἢ} τπ6 ΟΠ τβιϊδη συτοῦ. Απά τ Π}]6 ΒΟῸΣ ραγιίσυϊασ, οἄθα 
μν 510]6, Ῥσορτοβεῖνα βίδίες Ποῦ Οἵ βασγίῃ ἰ5 τηθπίϊοηθά, ἀπᾶὰ ΒΘῚ ἀκϊϊ65 ἀγα ροϊπῖθα ουξ, ΒΟΥ 
ουϊναγά 5ἰδῖο, ἴτ14}5, ἀπὰ ροτυβθοιυτῖοπβ 4Ὧο ποῖ ρ8455 υπποιϊοοἃ. Μγ. αν ἀβοη [5 σοηϑυϊιοὰ 
1π6 γτονίουβ Ἰδθουτβ οὗ τηοϑὶ οὗ 1Π6 σοτηπηθηϊδίουβ οἱ 15 ρόϑῖὰ ; δηὰ δἱ ἴμ6 δπά οὗ μὶβ. ᾿ 
νοϊιπια μα ᾽85 ἀἰϊν!ἀοὰ 11 ἱπίο Ποπι β: 1 ἢ5, δοοοτάϊηρ το Ὦτ. Καπηϊοοι 8 τπσὰο οὗ ρῥεϊπίηρ [Π6 
Ῥοειῖσαὶ ρασίβ οὔ 16 ΟἹ Τεβιδπηθῖ. 

16. (ἰδπίϊοαπι Οαμ] σού. Ῥγφίλίοηθ, Ν᾽ σβίοηθ [,μ{1πᾶ, οἵ (ὐοπη 8 - 
ἰΑτῖο δχαρϑίοο-ογ [160, ἱπδίΓυχι Μ. Ει ΟΉΓΤΕΜΑΝΝ, [ΙΑρβίς, 1821]. 8νο. 

17. 1.4 (ἰδηίῖοα 6116 (ὐὑδηίλοῖθ, οϑροβία ᾿ἢ ὙΘΥΒῚ Π4}184}1, σοὴ ἤσονϑ ἱπίργ- 
Ῥτοίϊαζίοης 46}}᾽ Οτὶρίπαὶο Εγαῖοο, ἀ8 Αηροῖο να. ΜΊϊδηο, 1840. ϑνο. 

ΤῊΪ5 ἐγαηβίδίοσ οοππίἀογ8 [Π6 ϑοηρ οὗ ϑοϊοσθωοη ἃ95 δὴ ““ἘΡ᾿Π ΠΔ]Απιῖο Ὠγαπ,δ,᾽" σΟμ 5: 5Έ1ηΣ 
οὗ βόνθῃ βοθῆοβ. Τὴ ρούβοιδροβ ΠΟ τὸ ᾿ηϊτοἀμυοοά Ατο, ϑοϊοπιοη, ἴδ 6 ϑῃυπδταξιοββ 18 
τά, Απιϊηδάδν, [6 οοηπῇάαῃί οὗὨ ϑοϊοτηοῃ, ἔσο σπόσγυβο8 οὗ γοῦν πιοθη ἀπά γοιῃρ νγοπηοδι, 
ΒοϊΪοπιοπ᾽ 5 πυτεο, δηὰ πο Ὀτοίῃοτγα οὗ ἴπ6 Βῃυπδυχῖοεβ. ΓΒ 1διη Νυϊμχαῖο 18 ρ]αςοοά ορ- 
ροβίτθ τὸ ἴδο [{α]ΐδη Μεσβίου ; δἀπά πῃ τπ6 ῥτοΐασο (86 δυΐμος ᾿αὰβ8 σίνθι δοῖλθ οὔ εἰς] οὗ - 
δοσυδίϊοπς ἴῃ τ ῃϊςἢ 6 οπάδανουτβ ἴο 50} } Π5 Ἰγαηβἰδίϊοη. 

(3.) ΟΝ ΤΗΕἙ ΡΕΟΡΗΕΤΒ, ΘΕΝΕΒΑΙΙΥ. 

1. Ἡδυσῖοὶ Ασοηῦ ΠΑΜΑΆΚΕΝ ΟὈὐΟτϊηηθηίαίο ἴῃ [0611ὰπὶ 46 1ία οἱ 
Μογίς Ῥχγορμοίδγαμῃ, αὰϊ ἀσθοθ οἰγουμηΐξογίατ ; βῖίνο Πὶβρυίδίϊο Ηἰβίοσγίοο- 
ΟΠΒογορτΆΡΒΙοα ἀ6 [ωοοἷ8, αὶ Ῥτορμοίθ Ἡθογθογυμα πϑί1 οἵ βαρ] 6886 
ἀϊουπίαγ. Αἰηϑιο]οάδμῃ, 1833. 4ϊο. 

2. Α δυμηπθῦυ ον δηα ΕἸΧρ δηδίϊοη οὗ (86 Ὑ τ πρ8 οὗἉ {π6 Ῥτορμοίβ. 
ΒΥ δοίη ὅμιτη, ἢ... ἘδΙπθυγρ δηᾶ Ιοπάοη, 1787. 1210. Α ΠΟΥ 
ἙαΙοη, οπμάοῃ, 1885. ]121ηο. 

ΤῊϊ9 ποσῖὶς 15 ἃ ᾽υάϊοϊουβ δοβίγαςί οὗ 4}} ἐμαΐ 15 νϑδ] 8 }}]6 ἴῃ τπὸ τυ εἴπρβ οὗὨ Βίβῃορ ον, 
Ατ ἢ ῖσμορ Νουγοοτηθ, Βίβμορ Νενίοῃ, δπὰ Ὦγε, Κοηπηΐοοίι ἀπά Β]ΆυμΘΥ : ἰϊ τγᾶ8 οὐ σἵπα!γ 
σοτηρ θὰ ἴο δοσοιρϑηῦ ἃ Οδε]1ς νογβίοη οὗ ἴΠὸ Ῥσορμοῖβ, δῃὰ 'ν88 βιιθϑθαυ θη]γ ἰγαπβαἰοθα 
ἰπῖο ΕἸ ᾽ δὰ ΟΥ 16 δυΐπον Ὠἰπηβεὶῦ, Πα τ τιίοσ οὐ (Π15 δοοοιιηξ τν88 ἐῃήοστηθα ἸΏΔΠΥ γϑδτβ 
δβίησα ὈΥ οὨδ οὗἉ (᾿π6 οτσίηαὶ Τοπάοι ΡυὉ]15ιιοτα (Μτ. Καν, οὗ το ἥσσω οὔ ΕἸ]ϊοὶ δηθὰ Καγ, 
ἴῃ πε διγδηά), {πὶ τ. Μοοτζο, δἵ ἐμαὶ {πιὸ Ασομ ῖβμορ οὗ Οαπίογραγν, πο] [}}ς 1116 σουκ 
ἴῃ ζτοδῖ θϑετηδίοη, δηὰ νγὰ5 ἴῃ ἴῃς Βανὶξ οὗἁἨ ριιγομαβῖην σΟρ᾿65 ἴῸσ ρταϊυϊου 5. ἀπε δυο 
διηοης διυἀδηῖϑ δη οἴ ογ5 πο οου]ὰ ποῖ αἰοτὰ ἴο ὈΌΥ τῆσδ ὕοοκ5. ὍΤῆα 1 ομάοη οὐϊϊοη 
οὗ 1835 15 ὙΘΙῪ ΠΟΔΕΪΥ ρτιπίρα : 1ὑ τγα5 οαἀϊίοά, ψ τ ἀπ ἰπιγοαοίο τυ ποῖϊοο, Ὀγ {π6 ἤν. Ῥεοῖοσ 
ΗΔ], Μ.Α. 

8. [μ68 Ῥτορβδίοβ, πουνϑι]οπηθηΐ ὑγαάυ 8 βὰς 1᾿Ἤόογου, ἄνθος 468 Ἐχρ]1- 
οδίϊοηΒ οὐ Νοῖββ Ογιύαπθβ. [Ῥὰγ Ῥίθσγθ θαι ΑΟΙΕΕ.] νἱΖ. 

1816. ῬΑΥβ, 1820. 2 ἰοπηοῖ 8νο. 
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«᾽ὀγόπαϊθ, ἄνθα ὑπ Αρρϑηᾶϊδθ Ῥαγίβ, 1821. 2 ρδγί165 8νο. 
ΤῊΘ ἀρροπάϊχ ἴο τἷ5 Νοτγείοη οὐ ἴπ6 Ῥεααϊςοιίοης οὗἉ 76 γοτιΐδη οοπίδίπβ (6 1,δπγοηΐ- 

δἴϊοηβ, δὰ ἴπ6ὸ Αροογυρθαὶ θοοῖς οὗ Βασγιςῖῃ. 

ἘΖέομ6]. Ῥαγίβ, 1821. 2 ἰοσμθϑ 8νο. 

Πδη161, Ῥαγῖβ, 1822. 2 ἰοπιθ8 8γο. 

Ῥεῖ Ῥγορμδῦθβ. Ῥαγίβ, 1822. 2 ἰοΐηθβ 8γο. 

4. Α (Οὐοηπιθηίασυ οὐ δα Ῥχγορμθοίθβ ἀπᾶὰ [6 Νὸνν Τοβίδιηθπῦ ; τὶ} 
8ῃ ΕἸρ᾿᾿ΓΟπ]θ οὗὁἨ Απίίοης Ἡ]βίοσυ, ϑαογοά δηᾶ Ῥγοίδηθ, ὈΥ̓͂ γ οἵ Ῥγοϊυάα. 
Ῥυϊηίθα ψἱ ἢ ἴμ6 Τοχί. ΒΥ Φομη Υ͵ΘΌΡ Οοτ,. Ἰμομάοῃ, 1826. 2 νοἱβ. ὅνο. 

ὅ. Α Νὲν Ττγαηϑ᾽αίοη οὗ {πΠ6 Ηδῦγονν Ῥγορμοῖβ, δυγσδηρϑα ἴῃ ΟΒΓΟΟ]ο- 
δὶς] Ογᾶοσ. Βγ δοῦρα ΒΗ. ΝΌΥΕΒ. Βοβίοῃ [Μαββδοβιυββοίβ), 1888--87. 
ὃ γο]8. 8νο. 

Μτ. Νογεβ 8α8 Βεγθ Ὁ ]]οννεὰ πὸ βᾶτηθ Ρ]δπ σοι ἢ δἀορίοα ἴῃ ἢ ΐπ πεν ἐγδηβϊαιϊίοη οὗ 
1μ6 Ῥ5δ]τ5 (366 ρ. 325. Νο. 44. δμρτὰ; δὰ [δβ αἰ ομἾν ἀνδι]ϊοὰ Ὠπη56] οὗἁἨ 411 16 θεβέ 
ΟΥΙΕ]08] 8495. ὙΤὴδ ποῖεβ δῖθ Ὑδῦνὺ δυιοῦ; θυῖϊ 1ξ 15 ἰο Ὀ6 τορτοιϊίθα “δὲ βοῖηθ τμϊηρ8 
816 ἴο 6 ἔουηάα 'ῃ ἴποπι, ψ ῃῖοἢ βῃον ἴπᾶὶ τ. Νογοβ μδ5 ἃ ὑθῦν ἰὸν ορὶῃίοῃ οὗἩ 86 ἰῃ- 
βρίγδίϊοη οὗ ἔπ6 Β10]6, δπὰ ν"-ἰοῖ τι 11}} ργθοϊυὰθ ἃ ἰαγρα ς]485 οὗ τθδάδυβ ἔγοπῃ οδίδ᾽ πῖπρ' ταλιοἷν 
᾿π5 ΓΟ Ἰ 00 ἔγοπι τγῆδὲ 15. ΤΟΙ να] .80]6." (Αὐαογίοδη ΒΙΡ] σαὶ ἘΒεροβίζονυ, νοὶ]. χὶ. (7934ῃ, 
1838) Ρ. 960.) 

6. ΟΒε βϑίοϊορία 468 ΑἸύθη Τοβίαπηοπίβ ἀπα (οι ηΐαῦ δον ἀ16 Μίθβϑβια- 
πΙβοῆθη ἯΥ οἰβϑασαηρθηῃ ἄογ Ῥτορμοίθῃ. οι Εἰ. ΥΥ. ἨΕΝΟΒΘΤΕΝΒΕΠΝα. Βο]η, 
1820--8ὅ. ὃ νο]8. 8νο. 

Ῥτοΐδβθου Ηθηρβίοηθοῦρ μ48 ἰοηρ Ὀδοη Κπούσῃ ἢ ΟΘΥΊΔῺΥ 85 οὁΠ6 οΟὗἩὨ 16 δοΐοβὲ δπὰ τηοβῖ 
Ἰρασῃθα ἀοίδπάοτβ οὗ οσϊμοάοχ δῃά ρίουβ Ο γἰϑε πὶ ἐν, ἀραϊηδὲ Ἐπ 6 ὉΠΠ ΑΙ] ον δηὰ σϑϑὴ ὁτῖ- 
τἰοἰβιιβ οὐ ἴπ6 τηοάθγῃ ποοϊορίδης οὐ {πὶ σουηῖτγ. Ηἰς σοσκ 15 ἃ βυβιοπηδεϊς δῃηὰ βοϊοπιιῆο 
οχ δι ἴοη οὗ ἴπ6 ἐοβεηοην οὔ ἐπα ΟἹὰ Τοβίαπιοηΐ ἰο Ομ γὶδε; δῃὰ 15, 1η ἔδοίϊ, ἃ τηοβὲ να] 04}9 
σοΟπηπΊθηΐατΥ οὐ ἔπ 6 Ῥτορξβοςΐοβ τεϊαεϊηρ ἴο {Π6 Δοδβϑδιδῃ, ροϊπείηρ οὐκ ον ἴδγ {Π6 δνθηΐβ τὰ - 
οοτάρά ἱπ ἐπ Νοὸν Τοβίατποηξ το ἴπΠ6 [Ὁ] ΑΙ] πηοπς οΥ̓ ργθαϊσείοπϑβ ἴῃ ἔθ ΟἹ. ΤΡὴ8 πδά 
ΠΟΥΘΡ Ὀοίοτο Ὀοοη δἰϊοπιρίοα, ἴο ἐδ βᾶτηθ οχίθηϊ ; δπὰ Ὦγ. Η θη ρβίοηθουρ Β ΟΠ γ ϑιο]οσῪ 8ὺ0ρ- 
ὈἾ108 ἃ ἀοοιἀοτδίιτα το Π45 ἰοηρ θθοη ἴοϊ. ὍΤῇο ἤτοι νοϊυτὴο οοηίδ! ἢ ἴπ6 σοΏ6ΓΑ) ἱπίσο- 
ἀυοιίοη, Μοβδοίδηϊς Ῥτγορμοςοῖος πη Π6 Ῥοηίαϊοιοἢ δηὰ ἴῃ (πὸ Ῥεαΐπηβ, {πὸ σοάποβδὰ οὗὨ τὴ 6 
ΝΜ ββἴδῃ ἴῃ ἴῃ ΟἹά ᾿Γοβέδιηοηΐ, ἔθ ὑτοοῖβ οἵ ἃ κυ δ σϊης; δηα δἰοηίης Μοβοιδῃ, ὅἅς., απὰ 186 
Μοξβίδηϊς ὑστορἤθοῖοβ ἴῃ 1βαδἢ. ΤΠ βοοοπή νοϊατπηθ Θμγας 65 {Π6 βενοηῖν γθο 5 οὗ Ὠδηϊοὶ 
δῃά τὸ Ῥοοῖ οὗὁὨ Ζοοϊατγίδι ; δηὰ (πὸ τηϊτὰ σοτηργίβος ἰῃ6 Μοββιδηὶς ρχοαϊοϊοηβ 'ῃ Ηοβοδ, 
“οεἷ, Απιοβ, Ηδφσαὶ, ΝΙδ δον, 9ογοιιΐδη, αηὰ Ετοϊειοὶ. : 

7. ΟἸ βίο] οὗ [6 ΟἹά Τοβίατηοπί, δπα 4 (Ομ θπίασυ οἡ [86 ρῥγο- 
αἰοϊζομβ οὗ τπ6 ΜΙοβϑίδῃ ὈῪ {μ6 Ῥγορμοίβι ΒΥ Εἰ. Ὑ. Ηβηρβίθηρθετρ, Ὠ.Ὁ., 
Ῥγοΐεββοσς οἵ ΤὨθοΐοσυ ἴῃ ἴμ6 ΤΠ ίνοβ γ οἵ Βου]η. Τταηβὶαίθα ἔγοιη ἐΠ6 
(ογηδη ΕΥ̓ Βδυ6] Κξιτη, ).Ὁ. ΑἸοχδηαγία, δὰ Ὑδβιιϊηρίοη, Ὁ [ἰδίσῖοὶ 
οΥ7 Οἱ [οἱυμα 41. 1886--39. 8 νο]5. 8νο. 

ΤΠο ἰτδηβίδίου μα5 δοοοπρ ἰΞμοὰ ἢἷβ πσογῖς ἴῃ ἃ ἔμ] ἀπ βο ἢ Αγ] κα τηαπηοσ. “ Ἧ)Ὑὲ 
μᾶνα οοπιραγοὰ ἰξ, ἴο βοῦμα δχίρηϊ, τὶ [Π6 ΟΥ̓ ΚΙ ἢ], δπα οδῃ ἰοβεΠν πὶ {Π|Ὸ ἐγαηϑϊαῖοτ ἢδ9 
αἰϊαϊηρά Ὠἰς οδίεοσὶ οὗ “ Ρυξτίης 8 ἴῃ ροββθββϑίοῃ οὔ πὸ μου ρ5 οὗὨ {Π)}6 δι ΠΟΥ ἢ 80 {παᾶὶ τΠ6 
ἐταπεϊδιίοη 5 ἴο ἔα Ἐπρᾳ]| 15) Ηραάοῦ ταὶ {86 ἘΠ] 58} 15 ἴο {86 Οογπιδη, " (Αηάονογ 
ΒΙ 114] Ποροβίίογγ, Οεἴοθον 1840, Ρ. 406.) 

8. Τα ΟΠ βίου οὗ [π6 ΟἹά ἀπὰ Νον Τοβίδιμθηίβ: δὰ Η]βίουιοδὶ 
Πονοϊοριιθπῦ οὗ μ6 ρῥγοράϊοίβά Οσουγγθηοςβ οὗ ΗΟΙΥ ϑογρίυσο. ΒΥ {πῸ 
Ἰαῖ6 Βου. 7. Α. ΒΤΕΡΗΕΝΒΟΝ. Ποπάοῃ, 1839. 2 νοΐβ. ϑ8νο. 

«ΤΏ τηδΐη οδ᾽οος οὗ ἐπῖ5 ροβιμυπηοιιβ ρυδ] ἰσαϊϊοη 15, ο 6π88]6 ΟἸἸ τἰβι δ π8 θϑίξεσ ἴο ὑῃ- 

ἀοτείαπὰ ἐπ οουτβο οὗ Οο4᾽ 5 σονογηγηθπί ἴῃ ἔα τγου]ά ; το πασπηοηΐβα {Ἰπὸ αἰ δσοπί ροσεϊοηβ 

οὗ Ηἰβ ποτὰ, ἀπά ἰο οβεϊπιαῖα {πὸ στοδίπθββ οὐ {Ππῖγ Οὐ δρΊγ 08] ῥτίνι]οροβ. ΑἸΣΠοιρἢ στ 
ὅτ ποῖ ργεραγϑὰ ἴο δάορὶ Μτ. διθρββηβοῃ᾽ 5 ἱπίεγργείδι θη οὐ ΡτορθΘΟΥ 85 8 τγβο]ε, νὰ νγὶ!- 
᾿ἰηρὶγ σοηοράα ἴο [τη στοδὶ πα υ 5. ΣῪ Δηά Ζραὶ ἰπ ἐπα οαιι86 οὗ 118 Δίαβιοῦ “σον εν ὙὟῊΘ ο»-. 

͵εςῖ ἰᾳ νδ] υδῦ]ο ; ἔπ ᾿ἱπάἀοίμ 546 Γοβθαγοῖ, σουῖῦν οἵ ἐπηιιδίίοη ; πὰ (ἢ ἱπίογπιδειοη ἴο ὃ6 
μαϊμογθά, βυοῃ 85 Μ}}} ποῖ δαβ!]γ "8 τηεί τί τἢ οἴβονοτο." (γι ϊδη ΒΘπμ πη γδηςογ, Θορί. 
1839, Ρ. 533.) 



384 ϑαοτοαὰ λεϊοίοσψ. ΓΡαγὶ 11. (ἢ. Υ. 

9. Αἡ Ηϊβίογιοαὶ Π᾿ββογίαιοη οὐ {Π6 Ῥτγορμοίϊς ϑδοσρέυγοβ οὔ {186 ΟἹὰ 
Τοβίδιηθηϊ, ΟΠ]ΘΗ͂Υ (Πο56 οὗ ἃ ΘΟ σοπο]ορ σαὶ ομαγαοίοσ. ΒΥ Μαίμον ΗἩΑΒΕΕ- 
Β58ΟΝ. [οηὔοῃ, 184]. 8νο. 

(10.) ΟΝ ΤῊΗΕ ΡΕΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

1, Α ΟὐΠηΠΘΠΙΔΤΥ οα {πΠ6 Ῥτορμοῖ 1βδϊδῇ, τ Βογθίη [86 Το γα] ὅθηβθ οὗ ἢ18 
ῬΓΟΡΊΙΘΟΙ68 18 ὈΓΙΘΗ͂Υ ἜΧρ]αμθά. ΒΥ ϑδμῃιοὶ Ἶ ΠπιτΤΕ. Τοπάοῃ, 1709. 4ϊ1ο. 

2. ΟλρορΡΊὶ ΥΙΤΕΙΝα, Οὐτθηίλγ 8 ἢ Γὐῦσυσα ῬΓΟΡΒΘΓΔΓΌΙ «6 5812. 
Τιρονδασαΐβ, 1714, πὰ 1720, 2 νοἱβ. [Ὁ]10. 

ΤΙ τ} 5 τηοβδὲ οἱαδογαῖθ (οσητηθηίασν οὐ ἴΠ6 “ Ἐνδηροῖ!ςα] Ῥτορδοῖ," ἴοὸ σῇ] οἢ 4}} 31:0 86- 
4υοπὲ ὀχροβιΐουβ ἤανο ὕθοη ἀθορὶ)ν ᾿ηἀοδίοά, {Π6 116 γα] βθῆβθ 15 σἈΓΟ ΠΥ ἱπνοβι ραιοα ; {Π6 
ἀϊβδγοης ᾿ηϊογρτοίδεϊοηβ οὗ ἴπ 6 ρτορῃοίϊς νἱβ᾽ ἢ 5 δσὸ οχβιαϊηρά ; δηὰ ἴπῸ ἱηϊογργοίβίοη ν ϊοῖ 
ψτηρμα πα5 ἀοάμορα ἔγοπι ποῖ ἰ8 σοηῆττηοὰ απὰ 1] διταίθά ὈΥ Ὠἰβίοσιςδὶ ἀοσυτηθηίβ. 
Οορίουβ ργοϊεβοτήθπα ἅτὸ ργοῆχοα, ἰγοαιϊηρ οὗὨ {6 ργορῇοῖβ Ῥούβοπδὶ Ὠϊβίοσυ, ἴπ 6 δγριτηθης 
οἵ Ὠΐ5 ρτορἤθου, [15 βίν᾽ο, {1π|6 οὗ τι σ, πὰ σδηοηΐο] δυϊῃποτιῖγ. ὙὉΠῸ νϑ]τ οὐ της του 
15. ΓΣΓΠΟΥ δυρπιοηιοὰ ὈΥ {πΠ6 ποοσγαρῃ 641] δηὰ ἢ ἰβέοτῖςδὶ ποῖῖσοβ ἱπίογβρογβοὰ τπσουρμουΐ, 
ςοπσογηϊης ἴΠ6 ΒΑὈΥ]οπίδηβ, ῬὮ}Π15ε 65, ΜοδΌ 65, ϑυχίδηβ οὗ Παιηδβουβ, Ερνυρίδης, ΤΥτΊδΠ5, 
δηΐ οἴπον Οομ 6 παιϊοηβ; ὈΥ̓͂ ψΜὨἸοἢ ποῖ ΟὨἷΪγ 536, θὰ 4150 ὙΟΥΥ͂ ΤΏΔΠΥ ΟἾΠΟΙ ᾿βδβαροβ οὗ 
δοτρίαγο γα δατηῖσαθὶν οἰ οϊἀαἰοά, 

8. Ἰβαῖδ: ἃ Νὸν ἸΤγδηϑίλοη, τ ἃ ΡΓΟΙ ΠΤ ᾿Ιββογίδιοη, δπὰ 
Νοῖοβ ογι εἰς], Ρἢ]]ο]ορίοαὶ, ἀμ οχραπδίοσυ. Βυ Βοδοσγί ΌνΤΗ, Ὁ. ἢ., 
ΒΊΒηορΡ οὗ Τομάοη. Ἰμοπάομ, 1778. 4ϊο. ΑἸ8ο δά! 0Π8 ἴῃ ομ6 δηὰ ἔντο γο]8. 
ϑ8νο. 

ΟΥ̓́ 5 Β 0] πιὸ ἀπα δάἀιηιγβὉΪγ οχοουϊοα νογβίοη, ἃ Οἰθστήδη ἐγϑη 8] το τ 85 ΡῈ 0] 15Π6α Ὦγ 
Μ. Κορρεο, δἱ σοιίηροη, 1779--178]1, ἴῃ 4 νο]8. ϑνο. Τῇ ῥσγθὶ Ἰΐ πασὺ ἀἰβϑογίαιοι 15. 1}}- 
ψ ] 80]. ἴον ἴπ6 Πρῆς 16 ἰγονβ οὐ {πὸ σοηϊυβ δηά δἰσγυσίατα οὗ ρσορ οῖῖς ροθβυ. ΤὍΤῆο πιοτῖῖς 
οΥ 1159 οσκ ἀγὰ δΌ]Υ δρργοοϊδιθὰ ἰῃ ἐπ Βυεῖβῃ Οτῖο, Ο. 5. νο]. χχῖχ. ὑρ. 144-146.; δπὰ 
{π6 ἱπιορτὶῖν οὔτπ6 Ηοῦτον ἴοχὶ νγ858 δϑβογίρα δραϊηβί βοπηα οὗ ἴΠ6 ΒΒ: Ορ᾽ 5 οογγθοϊίοηβ ἴῃ ἃ 
ἐγαοῖ {πδὶ 18 ποῦν οἵ γαάσ ὀσσυγγοησο, ὈγῪ Κοσσοθοτ, ἰῃ Π15 Κἱπαϊοία δϑαοτὶ Τεχίις Ἠεὺταὶ Επδαὶα 
αὐύυενεμς ουδὲ ΟΥἰἐἴσαπι, Βνο. Βότη, 1786, τορτϊπίοθα δὲ Τυθιηροη ἴῃ 1790. ΤΠ ταυῖν οὗ 
Κοοοδοτς θοοῖς, Πούγονοσ, 18 ΠῸ στοδῖ 1055 ἴο {πὸ εἰιιἀφηΐ ; [ῸΓ {πὸ ἰδία ουνϊηθης ᾿ἰθασηθά οτὶ- 
οπ4}15ῖ, 1Π6 ῥγοΐρδϑοσ Ἡδθηγυ ΑἸΡογὶ βου] οη5 (οὗ μον ἀδ6η), βρθακίηρ οὗ 1}15 Ὀοοΐς, 5808 : --α 
“}ε νἱοἰδῖο5 τπΠ6 Ὀουπα5 οὗ τηοήογαζίοη ἀπά ἀθοθπου ὈΥ ἴΠ8 δεβογίίοῃ {πὲ {πὸ ἰοχί οΥ̓ [5618]}} 
σοῦ ποῖ σαΐῃ δῊγ ἰπἰης ὈΥ τ. [ον ῖ 5 οοηδοΐιτοθ. 1 δπὶ οἵα νϑῦὺ αἰβδτγθηί οριῃΐοῃ. 
Ἅδη πῃ Οχίοτα δπὰ Ἰχοηήου, 7 σας ἐπεὶπιαίεῖν ἀοφμαϊπέεα υοὐἱἱὰ ΒΊβπορ ον, δπὰ μδὰ δη 
ορροτίυμιν οὗἩἉ Κηονίηρ ὨὶΒ Θχςοο! !οης ἀἰϊκροβιιίοη ; απ ἀπιὶ ἐπετγείοτε ταὰςἢ νοχοὰ τπαὶ Κοο- 
σἤοτυβ, ΔΌτα ΠΪ5 ἤθτυ 268] δραϊπεῖ ἱπποναδιῖοηβ, βῃοι]ὰ ματα θδ6οι ἱπάἀπςοά ἴο ἰγοαὶ τι ἢ 
ΒΟΥΘΓΙΥ, 85 1Γ1ΠῸ ΒΙΊΒΠορ δὰ ὕθθῃ ἃ γβϑἢ δηά ρεϊυϊδηὶ οτγιίις." (1, οἰἴον οΥ̓ Ργοΐοβθοσ 5. ἢ}}}- 
ἔοῃς ἴο ἐξ Ἰαῖο Ὠν. ΕἸηΐαυ οὔ Οἴδεχον, οἰξοὰ ἰη ἴπ6 Μομίμν Πονίον, Ν. διϑνοὶ. χν. Ρ. 504.) 
ΒΊθπορ οι 5 νϑυβιοῦ τ᾽ 88 δἰίδοϊςοα Ὀγ {π6 ἰαῖα Μτ. Ποάξομ, ᾿ῃ ἢ15 δκρρίεπιεπίατῳ ποῖοα 0 
ἢ18 ““Νεῖσ Τγαπείαϊίοη οΥ 1δαἰαλ," (8νο, 1 μομάοῃ, 1790), νὴ ἙΟὨΒ᾽ ἀΘγα Ὁ]. δβροσῖῖγ. Τῆδ 
ΒΙΘΠΟΡ νγα8 δ"γ νἱπάϊοςδιοὰ ὈγῚ (πΠ6 ον, Ὦγ. δίυγρος, ἴθ “ διιοτὶ Ποπιασκα οὐ ἃ Νενν 
Ττδηϑ)αϊίοη οὐ 153418ἢ ᾿ (8νο. 1,οπάοη, 1790): ἴο {Ππ 686 Μτ. Ὠοάβοῃ τορ Ἰοά ἱπ 179], ἴῃ ἃ 
“ [{,εἰἴεν ἰο δε ἤευ. τ. δίωτσες," ἴῃ τ ϊσ Πα ᾿ιπιῆ68 [Π6 ἔγοθάοτη στ τ ϊς ἢ Ὠ6 Ὠδά ςο- 
βιιγοὰ Βίδπορ [ον π᾿ 8 τηϊβίακος δπὰ ἀοίθοϊβΌ Μγ. Ὦ.᾽5 νουβίοῃ δηὰ ποῖος “γετο (ταπηθα ἴῃ 
ΒιΡροτέ οὗἨ πιοάδγῃ ϑοςίηϊδι) ἰθηθίβ, δῃὰ σσογο ρυ] ]5ῃοὰ ὈΥ {116 (ϑοοιηδῃ) ““ δοοίοῖν [ὉΓ 
Ρτοτιοίϊης ἴμ6 Κπον]εάρο οὗὨ [π6 ϑετγιρίυτοβ," ϑοῖηθ ἔαγίπον “ Εουλασκβ οα ἴθ Ῥτῖης!ρ]65 
δαορίοα Ὁγ ΒΙίβμορ 1 ον 'ἴπ σοτγοσϊϊης ἴΠ6 Τοχὶ οὗ τη Ἡοῦτονν ΒῚΡ]ς ἢ σσοτα ΡῸ] 15Ππ6ὰ ὈΥ 
τὴ. ἤν. 1. ἤοσεπϑ, Μ. Α., δὲ Οχίοσγά, ἴὴ 1832. 19 τηο. 

4. Ἐδϑαϊδαθ οχ Βοδοθηβίομπα Τοχίυβ ΗΘΌγωὶ, δὰ βάθη αυογιπάδπι (ὐοαά. 
Μ55. οἱ οσββ. [μβεῖπο, νογι, Νοίαδβαιιθ να ἀγρυτηθηί Βα ] οἰ, 6. Ο. 
ΘΟΕΡΕΒΙΕΙΝ. Νονμάθογρα, 1789. 84 οαϊ θη, ὅνο. 

Τῆς ἤγσε δἀϊείοη γα8 ρ ] 5ποὰ δὲ ΑἸτάοτί, ἴῃ ὅ8νο. 1780; ἴδ οτιἶσαὶ ποῖθβ ἃσθ οχ- 
ςοἸ]]οηΐ. 

δ. ΤΠ6 Βοοκ οὗ [86 Ῥτορμοῦ Ἰβϑαῖδἢ, ἰῃ Ἡθῦγονν ἀπᾶ ἘΠ ρ] 18}. ΤΠ 
Ἡδῦτονν Ταχύ ταϑίγι αν υγαηροα; {6 ΤΥΔΗΒΙΔΌΟΏ ΔἸοΓοα ἔγοια {Πε0 οὗ 
Βίϑιορ ον. ΒΥ [πο 1πρμῖ δον. όβορῃ ὅτοσκ, Ὁ. })., ΒΙΒΒορ οὗ ΚΊ]]Α]α, 
1804. 4ϊο. 

“ Τῇο τἰ σῆς γονογοηα ἰγαηβ]δίου ῃδα σοποοϊνοα ἃ ν 1βἢ ἴο 866 ἔἶιο οτὶ ί παὶ Ἰαπρύυαρσο οὗ 154 188 
τοάυσοά ἴο ἃ τηείτις δ] δγεγαησοτηθῃξ, δηὶ το πανο {πὶς δοσοιηραιϊοα ψ Π ἢ [ΠῸ νογβίοῃ οὗ ΒΊ5ΠΟΡ 
1 ον ἢ, τοβουνίηρ ἰο ΠἰτηςοΙ Γῆς ΠΡΟΣ οὗὨ δαἀάϊηρ 5Ξιυις ἢ σογτοσζίοιις 85 Ἰδίου οὐἱε165, οὐ 1ν15 οἵν 



δεοοῖ, 1Π. ὃ 4.}) Οὐριπιοηῃίαίοτβ οἡ ἐδο Ῥγορλοί 7εαϊαῖ. 888 

᾿ηνοδιϊραϊίοης, ταῖσι δυρρὶγ. ΤὭρβα σοτγθοϊϊοβ πὰ] ἰρ᾿ Ἰοἃ ἰο Βυςοἢ ἃ ἀορτοο 85 ἴ0 8551:}116 
Δἰπιοϑῖ {πΠ6 ἔὌττα οὗ ἃ πον νογβίοῃ. ὍὙΠοτγὸ ἰ5 αἶ5ο ἃ νασίειὺ οὐ ποίοβ οὐλεῖσαὶ ἀπὰ οχρίδπδίοσυ, 
ΒΌΡΡ]Ἰεἀ ραγιὶν Ὀγ ἴῃ ἰτδηϑ)δῖου δηᾶ ραγεν Ὀγ οἴμογβ.0 Μάδῃγ οὔ τ||656 Δ. ΥΘΥῪ νϑ] 88 ]6 [Ὸτ 
{Ποῦ ἀποοτησλοῃ ἀδρίἢ δηὰ δοιΐθηοββ, πὰ ἰοπὰ ἴο οἰπιοϊάδίο, πῃ ἃ πἰρὴ ἀορστοο, ἐπα δυρ͵οος 
τηδίίον οὗ {π686 ὑχζορἤοςοῖοβ." (Βυιεῖβῃ Οτιῖς, Ο. 8. νο]. χχνὶ. Ρ. 466.) ““Βίδῃορ ϑίοοϊ᾽κ 
ὙΟΓΒΙΟΩ 18 ΟΥ̓͂ ΠΟ Τ6ΔΠ5 ἴο ὕα σοηδί ἀογοά 88 δῇ δἰξοτηρὶ ἴο γῖναὶ οὐ ἴο βΈ ροσβθαθ {πδὶ οἵ Ὧγσ. 
Ιονῖῃ. Βοῖῇ νογβίοης θα δ} ἃ οἷοβθ, πεύνουβ, ἀπ την βῖγ]ῖθ. Τῆδιί οὗ τσ. 1 ον τηδγ, 
ὈΥ ΘΥΟΥῪ οἶ485 οὗ τοδάϑγβ, Ὀ6 ροσυβοὰ ἢ τοῦς, ϑυροτγδαάεά ἴο (15, Ὦγ. ϑιοοῖς ᾿Ἰηνἱῖο5 (ἢ 9 
Ἡδοὕτον 5ομοῖαν ἴο ἰηνοβιιραῖα δηὰ ἴο οοσραγο, ὈῪ ἴμ6 Ηεῦτον δηὰ ἴμ6 ΕΣ ρ] 150 ταθοϊϊηρ 6 
ΟΥ̓́Θ ἴῃ ἴΠ6 β8τὴ8 ρᾷϑδ ; δπὰ τΑῪ ἰοτηρὶ ονο ἔπ σατο 655 ἴοὸ Κπον βοιηοιπίηρ οὗ ἴμαι ἰδησυδρο, 
ἴῃ τ] τῆς οτδοΐθβ οὐὁὨἨ Οοά σχογὸ οὐ ζίηα!]ν σοηνονοα." (Βυιβἢ Οτλς, Ο. 8. νοὶ]. χχὶχ. 
Ρ. 146. 8.666 αἶΞθο 6 Μοπιμὶν Ἡδνίον, Ν. 85. νοἱ]. χί'χ ρῃ. 959-265.) 

6. ΤΠ Βοοκ οὗ [πὲ Ῥτορμοὶ 1βαῖδῆ, ᾿σδηβαΐθα ἔγομη [πΠ6 ΗἩΘΌγον Τοχί οὗ 
ψαμάον Ἡοορμῖ. ΒΥ {δ6 αν. “ομη ΦΌΝΕΒ, Μ..4. Οχίογὰ δηὰ [οπάοῃ, 
1880. 12π|0. 

ΤῊΪΐβ νϑυβίοῃ ἰ5 τηδᾶθ ἔγοπι ἔπ6 Ἡοῦτον ἰοχί οὔ  απάοσς Ἡοορἢἐβ οὐϊίοη οὗ τ Β10]6, 
τυ οι ΤΑΥ͂ ΠΟῪ Ὀ6 τοραγάθὰ 88 {πε γεοοϊνοα Ἡρουτγον τοχί. [ἢ {Ππ6 οἰ υοϊἀδείοι οὗἉὨ οὔβοι:- 
Τἰ 165, [Π6 (ΓΔΠΒΙ δου [45 ΟἹ ΠΟ ΠΟῪ σοτηραγοά {Π6 νουβοηϑ πα 1]]υδέγαϊίοπ5 οὐὗἁἨ δο;τηάε, ἢ ς 
Πιου, ψιγηρα, Βίβμορβ Τόν ἢ ἀπὰ ϑίοοϊ, Πδῖμο, Ποβοπτη ον, Ο οβθηΐυβ, δηα οὐμοῦβ; ἀπά 
6 Βιἰϑίθβ {πδὶ ἢ6 18 ἱπάεοδιίοα ἴο {6 ἰαῖα ἀϊδεϊη σι! βνοα οὐἹθη 4}15ὲ, 06 ἔν. Ὦγ. ΝΙοοΪ], ἴον 
15 Κιπὰ διὰ δ] βϑβϑιβδίβῃεο. ΝῸ ποῖίθβ Οσ οὐ εἰς βπι)8 Βοσορ δηΥ 115 ἐγδηϑἰδίϊοη. “Οη 
1Π6 τ ῃοἷο, τὸ σοπϑιάοσ ἴὶ ἴο ὕες ἃ νδ]υδ0}]6 βρϑοϊπιθη οὗἉὨ γϑῃβϑ]αῖῖοθ. Ὅῆο Ἰδηριδᾶρσθ οὗἉ ΟΌΓ 
δυϊποτγίβοα νοσβίοῃ 18 τοϊδι πρα, σῇοσγο πῸ σἤδηχο νγδβ δ᾽ 5ο] υἴο}γ τοηυϊγοὰ ; [Π6 βέγ]α 18 βρ᾽ τ τοὰ 
διὰ βυσηῖ {πγουριουῖ, δὰ ππγογοῦβ ραββαροα, 6 μᾶνο οἰ ποῦ θΘθ τηϊβοοηςοϊνοα Οὗ 
ὈΔαΪν οχρσοβϑοα ὈΥ ἔοσημοσ ἴγϑη 3] δ ἱοη8, ἀγα ἤθγα ργεβοπίοα ἴο πὸ υἱοῖν 'π ΠΑΓΙΠΟΠΥ τὶ (Π6 
οἰγτουτηβδίδηςο5 οὗὁἉἍ ἴη6 σοππροίίοη ἴῃ ψ μῖομ ΠΟΥ οσσυτ, δηὰ δάἀαρίοα ἴο οΆ8Υ δῃὰ ρϑῆοσαὶ σοπ- 
Ῥτοῃοηδίοη." ((Οοηρτοσαίίοηδὶ Μαραζίπα, νο]. χῖν. Ρ. 857.) 

7. Τταδποοη πουν6116 468 Ῥγορμέξιοβ α 1βαῖθ, ἄνθοὸ ἂπ ἀϊβοοῦτδ ρῥγέ]!- 
ΤῊΪΏΔΙΤΟ οἱ 4658 ποΐθϑ.0 ῬᾺΓ Ε. ΟΘἜΈΝΟΟΘΕ. ῬῬατ8, 1815. ϑνο. 

8. Ῥτορῃός!68 αἀ Ἰβαῖθ, ἰγαδιυλθ8 δὴ ΕὙΔηφαΙθ, ἃγθο Ἃ468 Νοίθβ. [ΡᾺΓ 
ΜΟῬΕΌΝΕΙΠΕ ΡῈ 1 πὲ. Ῥατγῖβ, 1828. 8νο. 

9. Εϊαά68 50γ 16 ἰοχία 4 1β8αϊθ : οὰυ 16 1ὐνσο ἀὰ Ῥγορμὸξα 1βαῖ6 δχρ]αυό ἃ 
᾿Ἀ146 ἀ68 ΠΟΙΟΠ8 δοα 865 51 168 αϑαρ68, [68 ΟΓΟΥΔΏΟΘΘΑ, 168 Τ]ΟΠΌΤΒ, 168 60Π- 
ΠΑ ΒΒΆΠΟΘΒ, 1 ΒΙΒίοι γα... ἀ68 ρθαρ 68 δΔηοίθη8. Ῥὰγ ὁ. Β. Μ.Ν δ 5 Τγοῃ, 
1880--38. ὃ ἰοιπο8 ὅγνο. 

10. Τπὸ Βοοῖκ οὗ {π6 Ῥγορβμοῖ 1βδϊδῇ, ὑγαπϑὶαίθα ἴσοπι {ἢ Ἡθῦγονυ, τ 
ΟΥἰτς4] ἀπά Ῥγϑοῖῖοαὶ ΒθιμΑΓΚΒ: ἴ0 ΜΘ 18 ρσοῆχοά ἃ Ῥγο πλ πγυ 1)18- 
βογίδιοη οἡ {πΠ6 Ναίιγα δηᾶ [7886 οὗ Ῥσόρῆθογ. Βγυ [86 ἔδν. Αἰέγρα ΖἜΝοΟῦΕ. 
Τοηάοῃ, 183]. 2 νο]58. ὅνο. 

ΤῊ οδ]οοί οΥ̓͂ τ. 76 ποὺ ἴ5 ἴο τη δῦ τ|16 ρτοάϊοιοπβ οὗ 5818} τΏΟσΘ σοηθγα ν Ἰητογοξίησ 
ἀπ δη {ΠῸΥ οτα δ γ}]γ ῥτονὸ ἰο ἔπ Ερ] 5} τοδάοσ, ὙΠ 1015 νίονν ΒΒ ἢδ88 οπἀδατοιγρα ἴο σοτη- 
δῖπο ἴπ6 δἀνδηΐαροβ οἵ ἃ οὔ ἰσα] διά ἀδνοί! οηλ] σογηγηθηίδγΥ ἰοροῖ ΠΟΥ ν τἢ ἃ πον νουϑίοη δη ἃ 
τηοίγισδὶ ἀγτδηροηοηῖ. Ηΐς ψουκ 18 ἀϊνιἀοα ἰηΐο βοοίίοηβ, ἴο Θδοῦ οὗἉ ψῇῃϊοἢ 18 ὑτοῆχϑά δ 
ΕὈΤΏΤΊΑΤΥ ΟΥἁ [8 οοπίοηϊδ; ἤθη (ὉΠ ονν ἴΠπ6 νϑυβίοῃ δηὰ οχρίδηδίοσυ οΐοβ, {ΠῸ6 Ῥγδοῖῖςαὶ το. 
τηᾶῦκ9 δα (Π6 ογιτῖσαὶ ποΐθ5. Οσοαδιυμα! γ, {Π6 βοοϊϊουβ ἀγὸ αἰνϊ ἀφ ἱπίο ἱπιου!οσυῖογυ ρασὶβ 
“ Παιϊ οσοπδιυξος [πΠ6 τηοϑξέ νϑ]υδῦΐο ραγὲ οὗ {πὸ σσουῦκ, ἀτθ ἴθ θχρ᾽ απαίοσυ δπα ρταςί!ςδὶ 
Το 8, τ ἢ τ ΒΙοἢ Θδοῖ βοοϊίοη 15 δοοοιηραηϊθά... .. . ὙΥΗ116 {π6 δυίθον ἴσον ᾿ἰσῃϊ οα 
ΠΟΙΏΘΙΟΌΒ ρϑ55θσοβ ΟΥὗἩἨὨ [ἢ 5 δηϊοηΐδ Ὀοοῖ, ψ ἢ] ἢ τοϊδῖα ἴο Ῥθορὶθ δῃηῃὰ ρ]δοθβ ἱπαΐ ἢδνθ Ἰοπρ 
βἴποθ νδηἰβηρα ἔγοτῃ {π6 ἐποαῖτο οὗ Βιυπηδη αὔδλιγα, μ6 Ὀτίηρ ἰοσιναγὰ της ᾿πηροτίδηϊ τηδίζοσ, 
οδ]ουϊαίοὰ ἴο τουδα {Π6 σοπβοΐθηςο, δπά ἴο ρυτὶν, σοηξοΐο, πὰ κἰγοηρίμθη ἴμ6 Ὠραγί." ((οη- 
δτοραιϊίομδὶ Μαραζίηθ, 700πῸ, 1831], νοὶ]. χὶν. μ. 355.) “ἾὟαε οοτά 1 4}}ν τοοοπητηθηα (6 ποτ κ 
ἴο 41] οὗ οἷιγς τοδάθυβ, τγῖο τῇδὺ νυ ϑἢ (0 ροββο55 ἴῃ ἱπϑρίσοά ρῥτγοάιυςίίοπς οὗ ἔπ στοδῖοϑι οὗ 
16 δηζίομί ργορμθῖβ, ὀχοθ ἸΘῪ ἰσαπβὶαϊοά, δὰ δοσοπηραπὶοα ψἱ 1} ἃ ᾿υαϊοϊουβ ἀπ Ἰηβίτιο- 
εἶνα σοπιπηθηίαγυ." (Εο]θοῖὶο Ἰλονίονν, Νονοιήθοσ, 183], Ρ. 421.) 

11. 1.0 [ἄντ ἀυ Ῥτγορμὸδίο ϑ4ϊ6, γαάαϊῦ ἢ ΕἾΔ 815 ΒὰΓγ 16 ἰοχίθ ἩἨόργου, 
ᾶνθο 465 Βόπηλγαιθϑ μὰν 1 ΑΕ Ηθρητὶ ΒΟΡΙΝ. Ῥασγῖβ, 1884. δὅνο. 

12, (ὐοπιπηθηΐαγιιιβ Οταπιπιδίσιι5 ΟΥ̓ ἰσθ ἢ «6581 Πη, ἢ δα ΤηαχΧὶ πιὰ 
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Ασδάοιμηΐαγιιπὶ δἀογηδίιβ. Θουῖρϑιῦ ΕὙΔΠΟΙβουβ Βορυ5. Υ ΔΙΘηὔπ0.5 Πομηΐ- 
πίουβ ΜΑῦσβεπ. [[ρ816, 1886. ϑ8νο. 

ΤῊϊ5 σοτητηθηΐδτΥυ 18 οχιγοιοα ἕἔγοτα ἔμ6 δι ποτ οῦκ οὐ ἔμ ΟἹα Τοβίδιηθηῖ, ἢ] ἢ 15 
“ποῖϊςοα ἴῃ Ρ. 392. Νο. 20. 

18. ΤΒΘ Βοοῖ. οὗ {π6 Ῥτγορβμοῦ 1βαϊδῇ, ὑγϑηβϑ]ίθα ἔγομι [Π6 οτὔἱρῖηδὶ ἩΘΌγονν, 
ΜΓ ἃ ΘΟΙΏΙΠΙΘΠΙΔΤΥ, ΟΥ̓ 168], ΡΒ]]Ο]ορΊοαὶ, ἀπ οχοροίϊοδὶ : ἴο ὑυΒΙΟἢ 18 ῥγὸ- 
χοᾶ δῃ πίττα οἴ οΥῪ αἰββουίδιοη οἢ {πΠ6 1Π{ὸ δηα {1π|65 οἵ [86 ῥγτορῃοῖ, {86 
σΑΓδοΐον οὗ ἢ18 βίγὶβ, [Π6 δι ῃθη ΟἿ ἀπά ἱπίθρτ οὗ 1π6 ΒοΟΚ, δηὰ [88 
ὈΓΙΠΟΙΡ]68 οὗἨ ρτορμθίοδὶ ἰηἰοσργοίδιίίοη. Βυ {86 Βδν. Ἐ3ω ἨΈΝΡΕΒΒΟΝ, Ὁ. Ὁ. 
Τοπάομ, 1840. ὅνο. 

ΤΡο δυΐμον (Ἅ]]Ὺ σοποιγα ἰη ἐπα ΤΟ] οσίπς ᾿υ5ὲ ἙΠαγδοίοῦ οὐ πῃ τηοϑὲ νϑ] 8016 τνοῖκ : ---- 
« Ἐν ἴπ6 ρυ] σαιίοη οὗ τῃ6 Ῥγθβοηΐ νοϊυπιθ, Ὦγν. Ηθηάογβοῃ ἢα8 σοῃίοιτοα 8 νθῦὺ ν᾽ 4 0} } 6 
Ὀοοη οὐ 6 Οτιςείαη ῬΌΒ]1Ο δὶ ἰαῦσο, δὰ οὐ βέιιάθηϊβ οὗ (ΠΘΟΪΟΡῪ ἴῃ ρατίοι στ, ΤὮδ 
Ἰαΐίογ αν ποῖ τ] (Ποῖσ γοας ἢ 1Π6 ΠΟ] οξῖνα τθ8}}} 8 οὗἉ ἔπ Ἰαθοιιγε οὗ 41} ρσεσθάϊηρ σοτη- 
τηθηϊδίοῦβ οἡ {ἰ}}18 τηοβὲ ᾿τηροσίαπι ὕοοκ, αἰ χεβῖοα δηά ἔγοοά ἔγοτω τ παίθνυθσ τγα8 ἀϊβοογάδηϊ 
τ 86 βριγιε οὗὨ τ1π6 ἱπορίγοα δυΐθοσ. ἽΠοβο νηο νἰβἢ ἰο σοηϑιυϊῖ (πὸ ΡῬγορμοςῖοβ ἔον τῃ6 
ονἰάθηςοθβ οὗ ἰποῖνς ἔδιτἢ, ΟΥΓ ΤῸ δποουζαρσοιιθηξ ἴο {οἷν ΒΟρ6 8, τῇδυ ὕον ἀο 80 ψ| Ποὺ ἔβαν 
οὗἉ Ροϊηρ ρεγρὶ χα." (εϊεοεῖς Βονιον ἴος Μάγον, 184]. νο]. ἰχ. Ν. 5. ῥ. 8505. Σ Τὴ ρῥγο- 
ἀϊοιίομ9 τ πιοῖ τοϊδία ἴο τ[πΠ6 Μοββιϑἢ ἀγα ρδγε συ δυὶν γγ6}} 1] βεγαῖοα. 

14, Νοῖεβ : οὐ ]οαὶ, ΘΧρΙδηδίοσυ, δηα Ὀγδοῦϊοαὶ, οὐ {π6 Βοος οὗ [(Π6 
Ῥτορμοῦ ββίδῃ; ψ1} 8 ΠΟ ὑγϑδηβίδιίοη. ΒΒ. ΑἹροτὶ ΒΑΈΝΕ8. Βοβίοῃ δπά 
Νον Ὑοὐκ, 1840. 8 νοΪβ. ϑ8νο. 

15. βαῖδῃ {Πη{]1ΠΠΠ16 : Ὀοϊησ. 8Δὴ ΕἸχροβιίίοπ οὗ {86 Ῥγορμοῖ, πιῇ ὩΘ 
γογβίοῃ δπὰ οὐ ῖο8] ποίθβι ΤῸ ψ ΟΝ ἄτα βαθα ἔν ἀϊβρυϊαίοηβ: 1. ΟὨ 
[88 ““Βοη8 οἵ (οἀ" δμηὰ “ Οἰδηίβ" οὗ ὅθι. νἱ. ; δπᾷ 2. Α δοτηραγαῖίνο Ἐδ8- 
{ἰπχαῖα οὗ [16 Ηοῦτονυ δῃὰ ασθοῖς Τοχίβ.Ό ΒΥ τ86 ξου. ΕΗ. ΟΟΥΕΤΊ, ͵υη., 
Α. Μ. Ἰ,ομάοῃ, 184]. 8νο. 

16. Α ΟὐμμμθηΑΥῪ οἡ [86 ΒΟΟΚ οὗἉ Ιβαῖδῃ. Βγ 42. Α. ΑἸ ΈΧΑΝΡΕΕΒ. Νοὸν 
ΎοτΚ, 1848. 8νο. 

17. Οδγοῖϊ 1πάονὶοὶ ΗἩΟΒΕΙΒΕτ ΟΡβοσνδίίομθϑ ῬΒ]Π]Ο]οριοο- Χορ ϑίϊοο : 
φαϊθυβ ποῃη]}}α ὄνσνοητα Εδβαϊα: ἰοοα, 6χ ᾿πᾶ0]6 Ἰηριδ βαποίω, 6Χχ δοοθπίι- 
δόμα ΕἸ γοσαπ), οὐ δηλ 8, 1Ππδίγαμίυγ οἴ ΟΣ ροπαηΐαγ, 8] ΟΓ πα 6 
γ ΘΒ 5 οὗ ἱπίογ ΓΘ ΓΠΊΟΠ6Β τηοάρθϑίο οχϑιιϊ πδηΐυσ, (ἀράδηι, 1729. ϑὃνο. 

18. Τιλυγοη ΒΕΙΝΚῈ Εὐχορεβὶβ Οὐ οι ἴπ “688 οδρ. ΠΠ. 2-4., βοὺ ἀ6 
σεοπίϊαμλ ὁΟηνογβίομθ ἴῃ δ οίθτὶ Τοβίδιηθηΐο ργϑαϊοθἃδ οὐ υβα 6 οἤδοίθυθ. 
ῬΜομδϑίουι (ἀπ βίρ δ], 1889. 8νο. 

19. Α ΟὐπιμθηΐδΓΥ οἡ ἴπ6 ΕἸ Υ-Π τὰ ΟΠΑΡίοσ οὗ 1βαῖϊδῃ. ΒΥ 5. ΗΠΙΆΈΕΙΒ, 
Ὠ.}. 1ωομάοῃ, 1739. 4ϊο. 

20. Απίηδάνογϑθίοηθα Ῥ]οΙορίοο- Οὐ ἴῃ Τοοα αἰ ΠΟΙ Ποτα «688; 
φυϊθυβ ργεϑίδῃ ἰββϑπηογυσῃ Τηΐοσργθίαπι βαηίθη 188 ΘΧΡΟΙΣῦ, Β.8Π| ΠΟΥΔΙΠΔῈΘ 
Ῥτσοροιΐξ Φοβορῆυβ ΕΥ̓ θγῖουβ ΒΟΡΕΙΝα. [1ρβῖ, [1797.] 8νο. 

21. ΟΥ64] Ὀβαυ  βιτοη8. οὰ [π6 ΕἸ ΐοθηθῃ ΟΠΑρίου οὐἁὨ Ἰβδῖδἢ, ἴπ ἃ 
Τιοιῖον ἴο Εαἀπαγά Κιηρ, Ἐβᾳ., Εὶ ΒΕ. 5. Α. . Βγ ϑβαγημοὶ᾿ ΓΗΟΕΒΙΕΥΊ, Τογὰ 
ΒΊΒμοΡ οὗ Εοομοβίοσ, Ἐ᾿ ̓ ὰ. 5. Δ. 5. Ἰόπάοῃ, 180]. 4ϊο. 

929). Ν. Ε΄. ΒΘΟΗΕΟΕΡΈΕΒΙ Οοτητηθηίασ 5 Ῥ]]ο]ορίοο- Οὐ 46 δία Μὰ- 
Ἰοσαὰ ΗΘΌτδτατ, δὰ 688]. 11]. ν. 16--24., αὰ!ο γοσδΌυϊογυχῃ ΔΟΒγι βἰοσιτη 
τη Όταβ, Δα ἔβοθιῃ ἀϊα]οοίοσυπι, ἀἰδουΐοσα οομαίιβ 6δῖ. Τρ. Βαεῖ. 1745. 4ϊο. 

93. Ἐνογμαγὰϊ ϑοηξειρῃ Ὀἰββοσίδιο ῬΕΠοΪοσίοο-Εχοροίϊοα δᾶ Οδηξουτα 
Ἠ!5κία, 565. χχχυὶ. 9--20. “μὰρ. Βαΐ. 1769. ϑ8νο. 
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(11.) ΨΕΚΕΜΙΛΗ, ΑΝῸ ΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ. 

1. Α Τταδμῃβίαϊοηῃ οὗ [π6 1ιδηθπίδοηΒ οὐὗὁἨ «Γογοπ Δ, δοοοιαραηϊοα ὈΥ͂ 
δῃογί ποΐββ, 18 ρίνθῃ ἱπ [Π6 βοοοηά ἴομηδ οὗ ρᾶγί οὗ ἴπ6 πόσκβ οὗ Μν. Ηυρὰ 
ΒΒΟΥΟΗΤΟΝ, ρρ. 817--328. [0]10. 

2. Ἠογμδηπὶ ΨΈΝΕΜΑ ΟὐΟἸηπιδηΐατῖυβ δα Τλργυμὰ Ῥσορβοίδτγυμη {76Γ6- 
τα. πο ΟὈΠοΐομο8 τἰΐο ἀἰβρσυιυπίαγ; ϑοοραβ, Νάχυβ, οὐ ὅβοσῖθββ δ ὺ- 
ΤΏΟΠὨ8 δοσυτγαίθ Ἰηναϑερσαίαγ; ρογροίυδ ῬΑΓΔρΡγαδὶ δχροηϊίυῦ; οὐ 86] 6 οι 8 
ΟὈβεγναῖίβ  οσθβ δὸ Ῥῆγαβεβ 1ΠΠυβέγαηίαγ, ἃς Πρ] οι ῃ τ ἀριπμοη ΒΓΑ 1016, 
Ὁ] ΟΡυ8 ἔποτγῦ, σομ ἢ ιηδηΐαγ. 1, οοναγάϊ, 176. 2 ρατίβ 410, 

8. Φογοιῖδἢ, δηα 1, Απθη δ] 008 : ἃ ΠΟῪ {ΓΔΒ δίίοη, τυ Νοίθβ οὐὶ [164], 
ΡΒΠ]οΙορίοαὶ, δηα οχρ]απαίοσγυ. ΒῪ Βοη)απιῖη ΒΆύνευ, Ὁ. ἢ. οχίογα, 
1784. 4το.ἁ. ἘΙΠΡυΓρῆ, 1810. 8νο. 

ΤΙϑ σουκ 15 ἐχοσυϊοά οἡ {ΠπῸ βεέτηθ ρίδη 85 Βλβῆορ 1 ἐΒ᾽ 5 νϑυβίοη οἵ 15 δῇ ; ““δηᾶ, ἰμπουσῆ 
ποῖ τ θαυ] βυσςοββ, γοῖ ἢ τηυςὶ οτγοάϊς ἰο ἴΠ6 δυΐμποσ, ὈοΤἢ 85 ἃ ἐγαῃείδίοσ δα ἃ οὐ τὶς. 
ΗῚ5 βυδ᾽οςοϊ 18 ποῖ οἵ 641}84] φυγίποηςο Ἢ {Παὲ τυ οἷ 88 ἀπάοσίακοη Ὀγ ἴῃ 6 Ὀῖϑῃορ. [{ "85 
1685 γασι εἰν 1π 1Π6 τηδέϊοσ, δηά σοῃίδὶη8 ἃ [658 διιπα ἴογ ουτίοιδ ἰπαυΐτν δηά οὐἰ εἰς] 1]]ιϑἐταιίοη. 
ΤΏΘ γδηβἰδί! θη 18 ὙογΥ οχδςεί, αηὰ ῥγθβοῦνοβ ἴμ6 ἴοῃο δὰ τπηδ]οϑῖυ οὗἁ βδογοὰ πσιτηρ. ὉἘΠ6 
ΠΟῖΙ͂ΘΒ ΔΓῸ ΥΟΓῪ σορίουβΒ. Νίδην οὗ ἴπθτλ ἅγὰ νοΎῪ ἀδοίμ!, μὰ βοῖα ἀἴβοονοσ της οἰ 18 ὲ 
Καον]οαάρε ἴῃ τ1η6 Ηθρτονν Ἰἰαησιασο, δπὰ ἃ σοοά δοηυδίπίδποο ψἱτἢ ἀπίϊοπὲ Πἰσίοσυ. ΤΠ 
νδσίουβ τοδαϊπρβ ἀγα ποιϊσοα τ! τἢ6 πηοβὲ βοτυρυϊουϑ οχβοῖηθβ5 : σοπἼθοξιγα] οπχοπἀαιίοῃ ὶ 5 
801,6 11 π|65 αζαγάθα, θὰ ποῖ ταϑγ οὐ ἱπ) υαἀϊοϊουϑὶγ." (Μοριδὶν Ἀενίον, Ο. 8. νοὶ. ᾿χχί. 
ῬΡ. 162,16.) Βαβι 65 ν᾽ υ80]6 ργοϊπιΐϊπαγυ ἀΐβοοιτβο, ἔβογα ἰ5 δῃ Δρρεπαϊΐχ, σοτηργιϑὶης 
ἃ 56] οιίου ἴτοση Ατοβῃορ ϑϑοϊκοσ᾽ β πιδηυδοσρὲ ποῖθδ (πον ἀοροοίιοἀ ἰπ ἢ 6 ΔγοϊιορΊβοοραὶ 
Ἰθτασυ δὲ 1,δπλ061}1), τοϊδῖῖνο ἴο ἴΠ6 Ῥτοόρῃθου δηὰ Ἰαπιθηίδεϊοῃβ οἵ «[ϑγθτη δὶ. 

4, 41. 5. ΜΙΘΗΑΕΙ,18 ΟΡβογυ δύζομοθ ῬΒ]]οϊορίοθ εὐ ΟΥ τ δ ἴῃ «ΠΘΓθτηΐ δ 
δ οϊπία οἱ ΤΏσγοποθ, ἘΙαϊῖ, τυ] βασα ΔἸ] υβι π θὰ8 δαχῖς, Φ0Ά. 
Εν. ΒΟΗΨΕΌΒΝΕΕ. ἀοὔίηροη, 1798. 4ϊο. 

Τῆθβ6 ορϑογνδίουβ γεγο Το] οοϊοα ἔγοτα {Π6 ἰοοβα Ῥᾶροῖϑβ οὔ παΐ Ἰαίθ οὐηϊηθηξ βοβοΐδγ, 
7. Ὁ. Μ|ομδοἾ 15, Ὁν Ῥτοΐδεδοτ ϑοῃ]ευβπεσ, ἡ ἢ τῆδηγ δααϊίοπαὶ τοιλαυκα ὈΥ {πα Ἰαϊῖοτ. Μ. 
ΒΟΒΙΘΌΒΗΘΥ ἴῃ ἴΠ6 5416 θὰ θῈ] 15 Πο, δὲ Τυδίηροη, ἴῃ 410., Π᾿ββογίδιἰοηθς Ττθ8, 41}85 ςοη- 
ἄποπε Οὐβεγνδείομοβ δὰ δι οἰ ηῖ8 Ψ ογθιλ1δο. 

ὅ. Ψέτέτηϊο, ἐγαάυϊῦ 80. 16 Τοχίο Οὐἱρῖπαὶ, ἀσοοτηραρηό 468 Νοίθβ δχρὶ]!- 
οϑεϊνο8, Πἰβίου 68, οἵ οὐ τ!1ᾺᾺ 68. Ῥὰγ “68η-ἀϑοόῦρο ΔΉΓΕΒ. δίγΓαβθουγΡ, 
1828--80. 2 νο]5 ϑνο. 

Ῥγοΐδεβου ΠΔ}}]6ν μα οοηίογγοα ἃ σοηβι ἀθγβ Ὁ ]8 βοῦνῖοα οἡ Ὁ10]1ς 8] Ἰϊξογδέατο ΒΥ 1815 ἔγδῃβ- 
Ἰαιΐοη οὐ τῆς ρτοάϊοιϊϊοηϑβ οἵ 76γουιίδῃ. Π6 μἰβίογιοαὶ ραγίβ ἃγὸ ρυιηἰθα ἃ5 ὑγοβο ; ἴΠ6 ρορίϊςαὶ 
Ρϑτίβ γα ἴῃ Πϑυ βεϊς 5, 85 ἴῃ ἢ 6 οὐ χῖπαὶ Ἠεῦτον. Ὁμὸ ἰηϊγοἀάυσίίοῃ δηά ποῖθδ δγθ γὉῪ 
)υἀϊοϊουβ. 

6. (Ομ π ΔΓ ἴῃ δ απού Φογοπ ος8. Αὐείοτο Τ. ΒΟΟΕΡα. Ὅὅτο- 
πἴησε, 1825. ϑνο. 

7. Τὸ υὐτίυβααθα Εδοθηβιοηΐβ Υ δ ϊοιπἰοσασα «οτος, ατῶο ΔἸοχδπ- 
ἀγῖπρ οἱ Ηδθγαῖϊς Μαβογοίϊο, ἰπη 4016 οὖ Οσὶρίηθ Οοπιπθηΐδίο ΟΥἸ (δ. 
δογιρδὶῦ Ετδποίβουϑ δυο ον 8. Ηδιρυγρὶ, 1857. {{ο. 

- 

8. Φογοιῖαθ ΓΑ τοτιὴ 'δοσογαπι ΤὨΓΟΥΡΓΟΒ. δία Ὑἱπάθχ. δδογίρβιῦ 
Αὐυρυβέυβ ΚΌΕΡΕΚ. Βοτγοϊϊηὶ, 1887. ὅγο. 

9. ΤὨγθηὶ 6 γοιηΐθο ΡΠ ]οΙορίοα οὖ οὐ]ῦϊοα 1Πυδύταιν! ἃ 60... Ηθηγ. ΡΑΒΕΑυ. 
Ταᾶρ. Βαι. 1798. 8νο. 

10. ΤΈΓΟμοΟΒ. Φογοιῖα οὐ Ν᾽ δὐϊοϊηίατη ΝΝΑΠιιμα τηθίγιοα γοαάἀϊάϊ, Νοῦϑαυα 
ῬὨΙ]ΟΙορΊςοῖ5 ΠΠπαβέγαν!, (Ὁ. Α. ΒΙΟΕΝ. δαηϊδ, 1814. 8νο. 

11. 1, αιηθηϊδίιομθ8 «ογθιηϊα ογιοὃ οὐ οχοροῦοδ 1] υβίγαϊθ, οαπὰ ᾿τθ- 

νΟΙ,. Υ. Ζ 
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ΤΩ18518. αἰβρυϊαι!οηΣθ5 ᾿]ΒίΟΥ Ο-ΟΥ[1018 ἐὐΐδυβ: δυοίοτο ΟἿγ. Η. Καυκαπ. 
Ἡδΐηϊς, 1886. ϑὅνο. 

12. 16 Ιῴντθ Ὧ68 1ιαπιθηΐαίϊοηϑ ἄὰ Ῥτορμὸίο «ότέτηϊο, ἰσϑ 18. δἢ 
ΕὙΔηςοἱΒ Βὰγ 16 ἰαχία Ηθῦγον. Ῥὰν Μ.. Β5Ι ΜΝ "" Κ. γου, 1842. ϑνο. 

18. Οὐυτο Εἰχοροίςο- ΟΥ̓ 1685 ἴῃ Φ ογαπχῖθ ΤΉΓΘΏΟΒ ; διμοίογο ΕἾ. ΕΒΌΜΑΝΝ. 
ΒΟΒΙΌΘΙΙΙ, 1819. ὅνο. 

(12.) ἘΖΕΚΙΕΙ,. 

1. Ἡϊογοηγιαὶ ῬΕΑΡῚΙ οἱ ὅο. Βαριϊϑί ὙΊΣΠΑΥΡΑΝΌΙ ἴῃ ἘΣΖΘΟΒΙΘΪ6πὶ 
ἘΧρΡΙΔηδίοηθ8, οἱ Αρραγαῖαβ {Ππ0 18 ἃς 'ΓΘΙΩρΡ]1 Η] ΘΓοβοϊ γτηϑπὶ (ὐΟΤΠΤ ΘΗ ΤΔΓ118 
1Πυβίγαῖα8Β. Ἐοιης, 1696--1608. 8 νο]8. [0]10. 

ΤῊΝ 15 ἃ νοτῖς οὗἩἨ δχίσγοπιθ συγ, δηα (Π6 Ὀοδὲ σοπηπιοηΐοσν οὐ 1Π6 ῥτορμοὶ Ἐζοβίοὶ (δαὶ 
ΟΥΟΣΥ νγὰ8 συ. Αἡ οχίγδοϊς οὗ 1] δ᾽ ρϑη αὐ 5 οοτηπιοπὶ οα Εσοῖίκῖοὶ, ο. 40, 41, 42. δπὰ 46., 
1] υκίγαιςησ τἴη6 ῥσορμοῖῖς νἰβίοη οὐἁὨ ἴθ ἰοτρῖο, 5 ἴο Ὀ6 ἑουπὰ ἴῃ {πὸ ἤτγβὲ νοϊυιηθ οὗ ΒΊβῃορ 
δ] τοπ᾿ 5 εὐϊείοη οὗὨἨ [6 Ῥοϊγφίοιε Β10]6. Μτ. ον ταδάς ρτοδῖ υδεὲ οὗἉ 1})}18 Ὑγοτκ ἴῃ δὶς 
Ἰοδγηθα ςοταπηθπίδσυ οὐ ἘΖοὶοὶε]. 

2. Αμ Ἐχροβιίοη οὗὨἍ 16 ῬτΌΡΠΘΟΥ οὗ ΕΖοκιθ]. ΒΥ Οδϑογρο ΘΠΕΕΝΉΠΙΙ. 
Τ,οπάοη, 1645, δηᾶ (Ὁ]]ονν ηρ ὙΘΆΓ8, ὅ νο0}]8. 4ζοθ. Α ποῦν Βα  οη, τονλβοά 
ἈΠ οογγθοίθα ὈΥ Φδηλθ8 ΒΉΒΕΜΑΝ. Ιπάομῃ, 1887. ᾿πηρθγῖ4] 8νο. 

ΤῊΘ ἢτγϑι οἀϊτίοη οὗὨ {π15 σου 15 βξοϊἀοπιὶ ἴο θὲ ἴουμπά οοτηρ]οίο ; ἴπ6 ἡ νο]υτηθ ἰδ ρδγ- 
Δἰσυ ]αΥν βοᾶγτοθ. Α βεοοπά οἀϊτοη οὗ νοὶ. ἱ. δρρεαγοὰ ἴῃ 1649. ΤΠ6 δου τνᾶ8 οὔθ οὔ ἐμ 
ὟΝ εβιπιϊηβίοσ Αβϑοιθὶν οὗ Ὠ᾿νίη685 ; πὰ Πἰς Ἔχ ροβι 0 νγᾶ8 ΟΥ̓ ΟΊ ΠΑΠῪ ἀο] ἱνοσοὰ ἴῃ Ἰδσίυτο ἴο 
ἮΪ8 οοηρτοραίίοη. “{{Κὸ 4}} πὸ ῥτγοἀυςξίοηβ οὗἩ πε Ῥυτίδηβ, ἱξ 5 ὀνδηρο]!ςαὶ, δηὰ αἰοτοὰ 
ψ τ τη Καυον]οάρχο οὗἩ πὰ ϑδοσίρίυγοβ; Βυΐῖ, Κα τηοβὶ οὔ ἴθι, ἰἃ 15 ἀἰδιϊησυϊηοά Ὁγ 15 
βοιηά ἀοοίτίηαὶ δηὰ ργδοίϊςα] νἱθνβ, γαῖ ποῦ ἴδῃ Ὀγ ἴΠ6 εἰθραποο οὐ ἔμπα οοπηροβὶιίοῃ, οὐ ἔϊν6 
ΟΥ̓ Ε164] δσυπιθη οὗ (Π6 τοδϑοπίημβ δηὰ 1Πβέγαίοηβ." (ΟΥπιθΒ ΒΙΒ]οἱἢ. Β1}0]. Ρ. 217.) ΤῊΘ 
Τοπάοι γορσὶπε 18 ΥΟΤῪ ΠΟΔΙΪΥ οχοοιίοά. 

8. Βοιο] Ῥγορδβοίϊος ὁχσχ Ῥυθοιί οηῖθυ8 ἀἀϑουρὶὶ ΟΑἸΙΧΤῚ ἴῃ ὅδ οϑαΐδηι. 
«Το λπι, οὐ ΕΖΘ}1616πι, οο]] ΘΟ. υθα ΠΡ υγρὶ, 1715. 4ϊο. 

4., 4. ΕἾ. ΒΤΑΒΟΚΙΙ ΟΟΙΠΙΘη ΑΓ ἴῃ ΕἸΖΟΟ Ιοίοη. ἘΤΔποοΐαΣὶ δα Μα-- 
πὐμ, 1731]. 4ϊο. 

ὅ. Ἡογιμδηπὶ ΨΈΝΕΜΑ [,δοομθβ οδάριηϊος δὰ ἘζΖοομιοΐθοῃ. ΕΜΙάΪ 
οἱ ρῥγαίαίιϑ θϑὺ οθδηπθ8 Ἡθηγίουβ Ψ  γβολαῖσ, Τωϑοναγάϊς, 1790. 2 ραγίβ 
4ϊο. 

6. Αἢ αἰξοπιρί ἐογγαγ8 δὴ Πηρτγονϑα Υ᾽ δγβίοῃ, ἃ οι σοι] Αὐυδηροιηθηΐ, 
δηα δὴ Εἰχρ]δηδίϊοη οὐ {π6 Ῥτορμοῦ ΕΖοκὶθ]. Βγ 1 π ΝΈνΟΟΜΕ, Π.}. 
(Βίββορ οἵ ΥΥ̓ αἰουζογά, αὔογνσαγ 8 Ασομ ὈΙβμορ οὗ Αττμδρη). 10], 1788. 
4ϊῖο. Ιοηάοῃ, 1886. 8νο. 

ΤῊ 8 ποτ 15 ὀχοοιίοα οὐ [ΠΠ Β8ΠΊ6 ῃ]Δῃ 88 ἴΐπὸ νογβίοῃ Οὗ {Π6 το ΐϑγ ρτορῃοίβ ποιϊοοά ἴῃ 
Ρ. 342. Νο. 15., ἴο ψ ῃ: ςἢ 1 15 ροβίογίου ἰῃ ἀδίθ, “Τα πότου δάἀπηῖγοσβ οὐ {πὶ νδ] δῦ] 6 
Ῥτοάαυοίίοη τὰ} } ἢπαὰ ποῖ 1658 ἰο σοπητοθηα ἴθ ἔπο ῥῬγοβδοηΐς ψοῦΐ. ὙΠῸΥ τ 11] Ὄὔβοσνο τ τ 
Ρἴδασαγα, παῖ ἔπε τὶσιιξ τονοτθηᾶ δυῖθποῦ ποῖ ΟὨΪΥ Ρυγδβιιθ5 (Ππ6 ῥεῖ ψῃ]οῇ 6 μαὰ Βοίοτα 50 
νΙβοὶν σἤοβοη, θυ ἐπ αΐ, Ἰηβῖοδα οὗἉ ἰγοδάϊπῃσ οὨἱγ ἴπ 6 βιηοοίποβί ἀπ πηοβὲ ἥοννοῦυ ρατίβ οὗ ἵξ, 
δ βυτιηουηΐβ, ἢ ἃ ἤγπι που ρὮ σδυκίοιι5 βῖορ, αι συ] 1685 τ οἢ (6 Ὀοϊάἀοεὶ ἔγανο! οτς 
τρις βυη του ἀΐδρτασο. [πεβίθδα οὗὨ αν: ϑῃϊηρ τηοδὲ Ἔα] ηδίΐοη οἡ τυ μαῖ 18 τηοβῖ ἰῃ- 
6] 1], δηὰ μοιγαγίηρ {πὸ ῥγὶάθ οὔ γιά! ῖοη Ὑβογο γα ἀϊεϊοη 15 ἰθαϑῖ Πποοθδβασυ, ἢ δυ6- 
ςοςϑέμ ΠΥ δια ρ]ογ8 Πῖ5 80}14 ἰυάρτηοπὶ δηά οῇἴεβοίια) Ἰοαγηΐηρς ἴῃ (πο οἰ] ιιςϊ ἀδεΐοη ΟΥ̓ ἃ ν τἰϊος 
ψῆο 888 ὕθθῃ ςδ]]οἀ (πῸ 2 5ογ]υ5 οὗ Ἡοῦτον Ῥοείτυ." (Μοπίηϊγ Ἐονίον, Ν, 5. νοὶ. ἱν. 
Ρ.1.) 

7. Α Μογβίοη οἵ {π6 Ῥγορῆθοιοβ οὗ ΕΖϑκίθὶ ; οοπίδϊηϊηρ ἴοΣ [Π6 πιοβὲ ραγί, 
ἴῃ ΕΡΊ8}, [86 ΒΆΠῚ6 ΟΥ̓ΔΘΙ οὗὨ οχργοϑϑίοῃ ΨὮΏ1Οἢ ΟΟΟυΤΒ ἰῃ {πΠ6 ΗΘΌΓΟΝ 
οΥὐρῖπα]. Βγ (μ6 Βδυ. ϑδηθ8 Μ΄ ΕΛΕμαν, ΒΔ ηθυγρὶι, 1845. 8νο. 
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(18.) ΘΑΝΊΕΙ.. 

Ι, Βοιοοι (Βοῦοσι) Οὐοπιπιδπίασιβ ἴῃ Τάδγυπὶ ΠΔΠη16]15 Ῥγορβείε. 
ἘΛΙὨΡυΓρΡῚ, 169]. 410. 

2, Ηδχαρία, οὐ 8 δίχα Ομ θπίαυΥ οα πὶ 6]. ΒΥ Απάγον ΠΏ ΨΕΤ. 
(ὐδπιργιάρθ, 1610. [0]10. 

ΤΏΙς “15 8 σοσὶς οὗ τηυςὶν ἱπίοσιηδιιοη, 85 1ἴε οοηίδιηβ {86 ορίῃουϑ ΟΥ̓ ΤΏΔΠΥ δ ΠοΥ5 οα 
Θὰ σῇ ρΡοϊπί οὗὨ ἀϊΒου}γ." Τῆνθ βαπιθ ““δυΐπος 85 τυσι (θη οουητωθηῖβ οὐ ὐδπεβὶθ, Εχοάυβ, 
Τ,ον τς, ϑαιηῖοὶ, Ἐοτηδηδ, “ἀρ, αηὰ βοῆς ἀείδομεοα ρασίβ οὐ ὑοοΐίβ; Ὀπὲ ἴῃ ποΩΘ ἀοα5 
Πα ἀΐδοονοσ σΏογα 51}}} δθὰ ἰμάρστηορπςὶ ἴδῃ ἴῃ (86 ῥσοβθὴς νοσὶ," (Ὁ γ. 1114 πι8 ΟὨ τ βιϊδη, 
Ῥγσϑδοθοσ, Ρ. 431.) 

ὃ. Α Ὑτδηβίδίίοη οὗ (μ6 Βοοῖς οὔ Πβη16ὶ, τι ἢ ἃ ΟΟΤ ΘΠ ΊΔΥῪ ἴῃ ἘΠΡΊ 58 
δηἋ 1η [μδἰΐπ, 18 ᾽πὶ {Π6 ἢτϑβί ἤοτηβ οσ ραγί οἵ {Π| Ἰθϑαγβϑα Ὀαυΐ δοοθαίσις Ηυρἢ 
ΒΕΟυΘΗΤΟΝ᾿ 5 ὕ ογβ, ρρ. 164--387. 

4, Μαγίηὶ ΟἜΙΕΕΙ ῬΥΙΘοοη68 Δοδάθχηϊοθ ἰὼ Πα θίθῃ, Ῥχορπμοίδβηι. 
Τμοἰρβῖς, 1702. 4ϊο. Ὀθβί θα! το, 

Ουἱς οὗ ἐπ τηοβὲ υδυλδὶρ οἵ 41} (ὐοἱθυ 8 δβσροβίζογυ ψ σία. 

ὅ. Ῥτοάγοιηιβ Πδη 16] 165, βῖὶνα ΝΟΥΣ (οπαίυβ ]βίογιοὶ, 16], ἴῃ 66]6- 
ΒουτΔ8 ἀΠΠου]αῖο8 Η]5ίοῦῖ Ν' εἰοτὶβ ᾿Γοϑίδπιθηε, ΜομΑγ οί συμ 4818, ὅς. 
80 ργθοὶρυὸ ἱπ Ἰ)δμίοίρη Ῥτορμοίδιη. Αὐοίοσο (ἀθσαγάο, ΚΕΒΚΗΒΈΡΕΕΕ. 
Τονδαϊ, 1710. 8νο. 

6. Οὐδβοσνϑίίομβ ὕροῖ [86 ῬΙΟρΡΒΘοΙθθ οὗ Ῥδηϊοὶ, δα [86 ΑΙΡΟΟΦΙγΡΒ6 οὗ 
δι. ὅομβη. ΒΥ ὅ8'ν Ιβδᾶς ΝΈΨΤΟΝ. οπάοῃ, 1788. 4ϊο. 
Α 1,αἴπ νογβίοη οὔ (ἢ 15 σοὶ ]- ἰόν δμὰ οἱαθοταῖο τοτὶς τὰς ρου ̓  5μ δὰ ᾿γΥ Μ. ϑυάοτηδπη, 

ἴῃ 4ἴο0.» δὲ Απιβίογάδπι, 1787. ΑΙ] βυρθϑοαυσηΐξ οοτηστηθηΐδίοσβ δῖα ἰάγζοὶγ ἱπάφυίεα ἴο (Π6 
Ιαθοιτβ οὗ δὲν 1[5Ξ8δς Νονίοῃ. 

7. Ἡετδηηὶ ΨΈΝΕΜ Πιββογίδίοποβ δα Ὑ δμοϊηῖα ΠΔΠ16118 (8. 11. ΥἹ], 
οὗ νιπ. 1ϑουδγάϊρ, 1745. 4ϊο. --- Ε΄ υβάσιη, (ὐοπιπιοῃίασι 5 88 [)8}}16}18 Οδρ.. 
ΧΙ. 4.--χστι. 8. Ιβοναγάϊ, 172. 4ϊ0. 

8. ΤθΔηΐθ] : δὴ Ππρτονοα  ογβίοῃ αἰϊοπηρίθα : ψἹ} Νοίδβ, οὐ 164], Π18-. 
ἰοτῖςαὶ, ἀπά οχριδηδίοσγΥ. ΒΥ Ὑποηιαβ ΥΊΝΤΙΕ, ΒΒ... ἸΤοπάρφη, 1807. 410. 
1836. ϑὅνο. 

Α νοσὺ νδυδῦ]6 ἰγϑηβίδιίοη, Ἄχθουϊθα οα 16 ββϑπθ ῃἶδῃ δ5 Βίβῃορ Ἰμουσί᾽βΒ νογείοῃ οὗ 
15δῖα;, δηὰ τσ. ΒΒ δυπουβ οὗ «Θγου δῇ. [Ιἢ Π|ὸ ἴουσιΒ βογπιοῦ οὗ πἷ5 Βατηρίοῃ 1,βοΐιγεα. 
(8νο. Οχίοσά, 1795.}), Με. Υ. [νδ5 βοπιθ θυ ]θης τομαγ κα οη ΕἾ )6 ῥτγοαϊοιοη5 οὗ Ηδρσραὶ, 
ΜΔ δοῆὶ, απὰ Πδπῖοὶ. 866 δὴ 8}8]γ915 οὗ (85 ψοσῖς ἴῃ ἴῃ6 ΜΟΠΙΗΪΥ Βουΐον, Ν. 8. νοὶ]. χ. 
ῬΡ. 245--250. 

9. Αἢ ΕΒΒΑΥ ἰονδρβ δὲ [πιοσργοίδιϊοη οὗ {86 ῬΧΟρΡΆΘοΙθ5 οὗἨ δηϊ6], 
τὶ ἢ οσοιβίομδὶ ΕΘ ΔΥΚΒΘ ὍΡΟΣ ΒΟΙΔ6 οὗ [Π6 πιοδὲ ΠΟ] ΘὈταίθα (ὐρτητηθηΐβίουβ οἡ 
πο. Βγ Βἰομαγά ΑΝ. Ιμομάοῃ, 1776. 8ὅνο. 

ὙΠὶ9 αὐΐθοτ δἀορίβ 6 οχρ]οάοά δηά υπίθηδῦϊα Ὠγροίῃοβὶ5 οὗ Οτοίυβ (νῆο Πδ5 θθθη ἴοἷ- 
Ἰονεὰ Ὀγ 1,6 ΟἸεγο δπά οἵι}τβ), {πδὶ 4}} [π 6 ρσορξδοῖοβ οὐ Π)8η16] θγτηϊμαϊοα ἴῃ της ρδβθου- 
του οὗἩ 16 768 ὉγΥ Απιίοςδιι8 Ερίρἤαποα, Τι8 τοσκ (τ θ]αἷν 15 ποισοά ον ἴο ρΡυξ [6 
ὈΠΊΨΑΓΥ ΤΟϑοσ οὐ Ὦ18 συδτὰ δρζδιηβδὶ 11) τῦᾶϑ τορσϊπίϑα 'ἰπ 1798, ψνἹ ἢ βόσης οἴδου ἰγδοίβ, ἰοπἀ- 
ως ἴο 5δονν ἴπδὲ οογίδι ἢ ρϑββαεα οὗ ϑεγιρίυγε, ψῖο ἢ ΟἸ ΘΑΥΥ δηπουηοδ ἃ διΐαγο σαβὺγ- 
τοοϊΐοη, τοϊδξα ἴο ποῖ: Ὡς τοτο ἴδῃ 8 πΊΟΓΟ τοι ροταὶ ἀοἰνοσδησοὶ Αἢ ὀχροόϑυτο οὗ βδοπια 
οὔ {18 δῖ Ποῦ 5 οστοηθουβ ποῖ 08 τᾶν 6 βοὴ ἴῃ (86 Βγ1 15} Οτἱῖς, Ο, 83. νοἱ]. χὶδὶ. ὑρ. 
290.-295. 

10. Οὐβουνϑίίοῃβϑ οὐ ἴθ ΝΊβιουΒ οὗ ΤΠ 8161, ἀρᾷ οα ραγὶ οἵὁὨ [86 ΒοΟΟΚ οὗ 
[86 Βονοϊαίίοη οὗ δι. δου. ὙΠ δὰ Δρρομάϊχ [οἢ ἴΠ6 Ὑποπίγ-ἔουἢ 
Ομαρίον οὗ δι. Μαΐίιον, δι..1 ΒΥ πὸ ον. ὙΠ] πὶ ΟἸΕΡΚΕΒΤΟΧΕ, Α.Β. 
Οχίογάα, 1820. 8ὃνο. 
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8340 ϑδαοτεί ἢλεοίοφν. Γ[Ραγὶ Π]. (Ἰ.. Υ. 

11. Ηοτῳ:ὀ Ῥτορμδίϊοβ : οὐ Ὀιδβοσίδιϊομβ οὐ {μ6 Βοοῖς οὗ [86 Ῥτορβοί 
Ἰϑαπῖθι. Βγ Φοβθρὰ Ὑ.80Ν, ἃ. Μ. Ουμπαϊο, 1824. δ8νο. 

Νυμηθγουβ ἀἰϑαυ δι ἰοη8 γοϊαίνο ἐο ρασγίϊου]αν ᾿γορμοοῖοβ οἵ Πδηϊδὶ πᾶνο 
Ὀ6θη Ραθ]18}ι64, ραγϊου] ΑΓ σοποοσμΐπρ [μ 6 ΒΟΥ ΘΗΪΥ ΓΘ ΚΒ: {86 0] ον ηρ 
8ΥΘ (Π6 πηοϑὺ ποΓΊΠΥ οὗἉ ποῖΐθ. 

12. Αἀτγίδπὶ Κιῦιτ Ν᾽ ἰϊοϊηϊαηα ἄθ Νίοββία Πυθα Ῥυϊπιασίυπ), βῖνο ἘΣ- 
ΡΙἸοαίο ΤΧΧ Ἡοθάομιδάυμμ Π.Δη16115. Μεαϊορυγρὶ, 1744. ϑνο. 

18. οιπηΐϊθ Πάν] ΜΙΟΠΑΆΕ 8 Ἔρίβϑίοϊ ἀθ ΤΙἸΧΧ Ἡδρδοπιδαϊθυβ 
Τλδῃ16}18 δὰ Ὁ. Φοᾶπποια Ῥυΐηρ]ς, Βαγομθίασα. Ινοηάοι, 1778. 8γο. 

Εοτ δῇ δἼοοοιηξ οὗὨ μ68εὲ Βἰκην συτίουβ Ἰοξίετβ, 566 ἐΠ6 Μοπίθ]γ Ἐνίον, Ο. 8. νοὶ. χ]ἶχ. 
ῬΡ. 2639.-.-267. 

14. Α ᾿βϑογίαθίοη, ὈΥ ἩΔῪ οὗὨ ᾿παυΐγγ, ἱπίο {π6 ἴγαθ Πηρογὶ δπὰ Ἀρρὶ!- 
οϑίϊοη οὗ {Π6 Ἰβίοη γοϊαϊθά 1)4η. ἰχ. 20. ἴο 16 64, ἀϑυ}}}γ οΔ]]6 ἃ Τ)4 1615 
ῬΓΟΡΆΘΟΥ οὗ ϑδνθηί ϑθοκβ, ὅς. Βγ Βεοη)απυΐη ΒιΆυνευ, Β. Ὁ. Οχίοσγα, 
1778. ἀϊο. 

Ὦγ. ΒΙαυπου οοπέγονογίβ βοπια ροϊπίβ οὐὔὁἩ Ῥτγοΐδδβδον Μ|Ὲ)ς ἢ 46}153᾽5 ορ πίοη, το ἢ οὔτ 1ἰπ|ϊ5 
Ῥοτιηΐϊξ 8 ποῖ ἰο ποῖϊοθο.0 Τῇ τοδάοσ τῇ} } ἢπὰ δῇ δοοουπί οὗ τ 5 ἰορασποα ἔταςΐ 'π 86 
Μομιῆὶν Βονῖεν, Ο, 8. νοὶ. 11]. ρρ. 487.--491. 

16. ΤΙΧΧ Ἡοράοιμηδάυτα, ᾳαυ88 Οβ σοὶ δὰ ᾿)δηΐθὶοπι ἀοίι]ογαί, Γπύρσργθ- 
ἰΔἴ1ο, ῬΑΓΑΡΉΓγαβὶβ, Οοταριτδίθ, οὐτ Ὗ ὁσαθαϊογυτα Ὠ ΠΟΙ ΠΟΤ ΕἸΧΡΙ]]ΟΔΙΟΏ6, 
ὅζο. Αὐοίοτα Φομαηηο {πΙ.- Οχοηὶ,, 1788. ϑ8νο. 

16. Α Ὀἰββογίδιοη οα Ὠδηῖ6}] 8 ῬυορθθοΥ οὗ ἴπ6 δανθηῖυ ϑοκε Βγ 
(φογρα ϑίβδη]ου ΕἌΒΕΕ, Β.Ὁ. Ἰωοπάοη, 1811, 8νο. 

17. Α ᾿ιββοσίδεϊου οἡ {πΠ6 ϑανοη 6 8 οὗ Ὅδῃ16] [6 Ῥσορῃοί. ΒγΥ 
[π6 ον. Φομβῃ ΘΤΌΝΑΚΡ, ἢ). 5. Ἰμοπάοῃ, 1826. ϑνα. 

“ἼΠο Βιββογίδτοη 15 θχοθθαϊηρὶγ δαθοταῖθ, δὰ ἴον τς ἀϊβιγ! δυεοη οὗ [Π6 τηδίογ!α]5 οὗ 
γῇ οἷ 1 15 σοτηροΞβοῦ, απὰ ἴθ οτάθσ δᾶ ἢξποϑες οὗἩ ἔμε ἀϊδβοιιξείου ψ Πίοἢ [ὁ Ἰηοϊιάος, 15 
μτοὰ ἴὸ ΠΣ ῥταΐβ 45 με ψοὺκ οὗ ἃ βϑοῃοΐασ". ..... 9... “Οπ ἴδε ψῇοΐθ, νγὸ ἴδε! 
Ὀουπάᾶ, ὕοιὴ οὐ δοοουηὶ οὔ ἴμο ἱπίογοβδι, ἱπιροτίδῃςο, δὰ ἀϊθῆσυ 65 οὗἁὨ 1.6 βυυ᾽]εςῖϊ ἰθ 
ψνὨΙσἢ ἰἴ γοϊδίοϑ, δηᾶ οὐ {ΠῚ τᾶ πΠΠοΣ ἴῃ ψ  ]οἢ ἴὲ 15 οχοουϊοα, ἴο τοςοιηπιρηᾷ ἱξ ἴο οὐ (Π6ο- 
Ἰοξὶοδὶ τοβάθσβ, 85 ΠΡ ὮΪν ἀδβασνιηρ αὖ τ[μοἷς δἰϊθηιίοη." (Εοοοῖὶς Βονίον, Ν. 8. νο]. χανὶ. 
ΡΒ. 244. 957.) ᾿ 

18. ΠΔη16}᾽ 8 ῬΥόορῆθου οὗ {π6 ϑονυθηΐγ  βοκβ. ΒῪ ἃ ]Ἄυτδη. Ἰωοπάοῃ, 
1886. 1Ζ2τηα. 

ὙΠΟ Ἰοαγποὰ δηποηγυτηοιιβ δαῖμον οὗ (15 ἰσοδίϊβο ἴδα οηἀοανουγοὰ ἴο τοηάοῦ ἔα ἱπίογρτο- 
ἰδϊοη οὗὨ 15 αἰ σῸΪ Ἐς Ῥτόρίοου 5: πὴρ]6, ἀροὺ ἔνο ἔρον βρροβιιοηβ, νἱζ. 1. Ὑδαὶ 
Χογχοβ νγὰ5 ἴα Κὶρ Βροκϑη οὗ ὕυγ Εἔσσσγα, ὑπάᾶον {πὸ Ε11|6 Πδτιυ8 (4 βονθγοὶσῃ), ἴου οὶ 
δα τολη Κα {πΠΟΓα 15 βίσοηρ στουηά οὗὨ ργοβυτηρίιομ, οὐ σοταραγης ϑοτίρίυτο τι Ρτοίβηθ 
Ὠἰδίοσυ. 2. Τθδὲ {μ6 ϑονθηῖν θα ῖκβ ἀγὸ σσθαῖκ5 οὗ ροσίογιμδποο οὗ [86 ἰθτηροσὶ (ονθηδηῖ 
σι ΑΡταμάπι, ἰμαὶ ἢ15 βορὰ βου] ροβ8655 ἴῃ Ἰδηὰ οὗ ὕδῆαδη. Τηΐδ Οονοηδηΐξ τν85 ρετ- 
[Ὀσπιοὰ ἴοστ βονεη σνθοῖβ, δηὲ βἰχίγ.ῖνο σϑοκβ, {1}] τὴ 6 ΙΓ οὗὨ Δίοβοιαῃ, ψ ἤθη 86 βοορίσγο 
ἀορατιοὰ, δπὰ ἔπθ Οονθηδηὶ τγᾶ5 βιιξροηοα Ὀγ ἴπΠ6 Βοπιδῃβ ἰακίηρ ροββθβϑϑίοῃ οὗ ἴῃ6 Ἰαπά. 
Τα Οοναομαπὶ τνὰβ “ σοπβγπηθα ὙΣΓὮ ΤΏΘΤΟΥ ἴῸΓ ὁπ6 ὙΘοῖ," σῃθη {πὸ 265 οὐοοϊοά {μ6 Ηο- 
Ἰη8Ὼ5 ὉΓ ξανθὴ ὙθδΓβ ὈΥΟΥΪΟῸ5 ἰο μος ἤμα] ἀοσβίγυοσκίοη. 

19. Α ᾿)ιϑβουίδοῃ οοῃοογπῖηρ [6 ΟἸΓΟΠΟΙ]ΟρΊΟΔΙ ΝΌΣΙΘΟΓΒ γοοοσάθᾷ ἴῃ 
1π6 ῬγοΟρἤΘοΙΘΒ οὗ θδη16], ἃ5 οοιηραγοα τ [086 1η {86 Βδνοϊαίίοη οὗ δι. 
Ζοη. Βγυ {πὸ Βδν. ΒΡ Αὐοον, Β. Ὁ. Ἰοπάοῃ, 1888. 8νο. 

20. Α ποῖ ΠΙυδβίταίου οὗ {86 Ἰαϊΐον ρασγί οὗ 1) δη16} 8 Ἰαβὺ Ὑ᾽βίου δπά 
Ῥγορίιθου. ΒΥ “Ζ4πιὸ8 ΕἈΑΒΟΠΉΛΕΒΟΝ, 1.1}... Τοπάοῃ, 1888. 8νο. 

21. Τῇ Τῆλμπη68 οὗ ΠΔη16], ΟΠ ΓΟ ΠΟ] ορ σαὶ πα ΡΓΟΡΒΘΙΟΔΙ, οχδιηϊηθα 1 
τοἰδίϊοι ἴο {Π6 ροϊπΐ οὗ οοπίδος θείη βϑογθα δῃᾶ ργοΐϑηθ ἽσΠΓΟΠΟ]ΟΡΎ. 
Βγ ἀοοῦρε [Μοντάαῦ], θυκο οὗ Μαηοβοβίοσ. Ἰωοπάοῃ, 1846. 8γνο. 
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(14.) ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΟΕΒ ΟΝ ΑΙ, ΟΚ ΜΟΘΤ ΟΕ ΤΗΕ ΜΙΝΟᾺΚ ΡΕΟΡΗΕΊΒ. 

1, Ὑιοίογι πὶ ὅΤΒΙΘΕΙ Ατραϊμοηΐα οἱ ϑοβο]α 'ἰπ Θυοάθδοϊηι ῬΓΟΡΘδΒ 
Μίποτοβ. 1ρ8ῖ, 1661]. ϑ8νο. 

2. Φοδῃηΐβ ΜΈΒΟΒΕΙ ΟΟΤα πη ΑΓ ΓωΟΟΟρ] οἰ 5ϑι ταὶ ̓ ῃ Ῥγορμοίαβ Θυΐπαὰα 
Μίπογαβ, ἱπον 608 αὖὐλ ΜΙποΓοΒ νοσδηΐυν. Ουϊθαβ Δα) ποῖ ϑυηΐ Δ. ΟΣ μὴ, 
οἴδιι οὐ γοΐογιτα (1 αυΐθυβ δυηῦ ΗΘΌτγαι) οἱ τοοθηίυχη Οὐταγηθηίαυῖ. 5.16 
8ΠΠ0 Θὗ Ἰο60. 

3. ΤΑ οσὶ ΠΑΝ ΕῚ ΟὐΟτἸηχηθηΐαγ 8 ἴῃ 0206] 6, Ατηοβ, Μίομδη, Ηδθα- 
ους, Βορμοπίδιη, Ηαρρυπι, ΖΔΟδτίατα, οἵ Μαϊαοβίαη. ἀὐδπαν, 1δ78. 
8νο. ΑἾδο πιὰ ΘΟΙΙΙΠ ΘΗ ΑΓΙΘ8Θ. ΟἹ ἴΠ6 ΟἴΠΘΓ ἴΌΌΓ ταΐῃΟΓ ῥτορθίβ, ἰπ 8νο. 
ἄδθμονα, 1586, 1594. 

4.Α. ἘτυλὉ}}] ΟΟἸτμθηΐαγθ ἀροὸὰ ὑπ6 νεῖν ὅτ.4}} Ῥτορμοίβ. Ὀγίοῖο, 
Ὀ]αΐπθ, δπα θϑβίθ, σοϊηρ' ΟΥ̓ΟΣ ἴΠ6 8Β8Π|6, Υ6Γ86 ὈΥ ΨΘΓΒΘ......... ..6... Ὗ ΠῚ ὙΘΙῪ 
ὨΘΟΘΒβΒΑΓῚΘ ἴοσγο- ποῖ ῸΓ [06 ᾿ὑπαογβίδπαϊπηρ Ὀοίῃ οὗ [686 8πηα 4130 4]] {16 
οἶμον Ῥγορβοῖβ. ΥΥ τιἴθη ἴῃ [υαὔη ὈΥ [δια θογίυβ ΑΝ ῦδ, πὰ ΠΟ ῪΪΥῪ ἰυσποα 
Ἰηἴο ΕἸ Ρ] 158} Ὁ. Φομη δίοοκτοοα. Ἰμοπάοῃ, 1694. 410. 

ὅ. Φομδηηὶδ Άῦβιι ΟΟΙΩΤ  ΘΠΔΓ108 ἰη ῬΤΟΡΒοία8 Μίηοσθβ. Αἰηβίο οὐδ, 
1627. 4ϊο. 

Τα σοτητηθηίδσίθβ Ἰσοσο οὐ σία} ]Υ ρα ] 15Π64 δὲ ἀἸβδτγοης εἰπλο5, θθῖ θη [86 γραγβ 1595 
διὰ 1627. ὙΏΘΥ γα αἶβο ἴο ΡῈ ἔουπά ἴῃ ἴδε {μϊγὰ νοϊυσταθ οὗ ἴπ6 Οὐιεοὶ βαοτί. 

6. Α58. δι ἀϊσυδβ, βῖνα ᾿ϑυοάδοῖπι Ῥτορμοίς: Μίποσγοβ, 1,αἰπα Μϑέλρηγαβὶ 
Ῥοοίϊοα δχροβὶθ, ραγῦϊα ἃ ὅϑοορο Αυριδβίο ΤΉΣΑΝΟ, ραγιϊπὶ ἃ (μηγαάο Ε1τ- 
ΤΕΚΒΗῦΒΙΟο. ΑἸΡοῦρα, 1604. 8νο. 

ΤῊΪΒ 19 ἃ σοῦΐς οὗἨ τὰτθ οσουγγοηοθ. ΤῃῈ γοιηροῦ Ἐοβοηση ἡ] 16 Υ Ῥγοποι ηδ65 {Π6 ρᾶγᾶ- 
ῬὮταβεβ οὗ ἴμε οο]ευγαίοὰ ρῥταβίἀεας 1)6 Τπου, δηὰ δ οοδάϊμῖος Εἰ οΣβηλιϑῖιβ, ἴο θ6 οχο- 
ουϊοὰ τ ἰἢ στοαὶ οἰοράποο. Βθβι 65 [886 δγχυπηδηΐβ ἴο [Π6 ργορἤβδοῖθβ, δηὰ ἐπ βυταπιαγὶθ5 
ἐτδηβδιοὰ ἰηΐο 1, αἴ ὈὉγῚ Εἰ ογβδυβιιι8 ἔγοση ἴ[μΒ6 Οστεεκ οὗ Ἡδευοἢῖι8, ἃ ργοβΟγίογ οὐἵἁὨ [86 
οΠυγοῦ δὲ Ζοσυδδίοιω, [15 τοϊθτηα σοῃίβχηβ, 1. ΤΏτοο 1, αἰ Ῥασδρῆγαβο οὗ {πὸ 1 δπιοηΐδ- 
(ἰοηβ οἵ “Ζετγοτηϊδῃ, Ὁγ 6 Τπου, Φυδολίπχ Οδταθσασιυβ, πὰ Αἀδηλ ϑίθογιβ.; ---- 2. Α ροεοῖϊ- 
αἱ ρασβϑρῶγαβε οὗ ἴπεὸ ἤτβι ομαρίοσ οὐ ᾿βαῖ8}), ὈΚ δὴ δῃοηγσλοιβ ΕὝΘΩΓΙ δυῖποσ ; --- 5..Ὰ 
ῬΑΙΆΡὮτδ86 οὗὨ ἴπὸ {π|τὰ σΠδρίοσ οὗ {πε βαπι|Ὲὲ ργορμοῖ, ΕΥ Ἡθοτυ Μοιροτηϊαβ ; ---- 4. Α ροοιϊ- 
68] Ῥδγδρῆγαθε οὗ οῃδρίοτβ χχχνΐί. ΧΧΧΥἹΣ, οὗἨὨ 3548}, ὈὉῪ ΨΦοῦπ Οοησδὰ Βυπιοὶ 5; --- 5. 
Τλαπῖοὶ ρῥγοβοσνοὰ διγοις ἴδε ἰἰομβ, ΟΥ̓ ΕἸτΟΣΒΒ 5:8 ; --- πᾶ, 6. Νὶπο οὗἩ 16 Ῥβδ]τῃ5 οὗ 
Ὠγανϊὰ ἰταπεαϊοὰ ἱπὲο Οτϑοὶς ποχδπιοίοσβ, αἷσο ὈΥ ΕἸ οσϑμυβῖυβΒβ. ΟΘΟΠπΊ ΟΣ μα5 ἴτο- 
4υρπα οἰτοὰ 115 ννοτῖς ἴῃ ἷ8. βο 0116 οὐ τπ6 ΜέηοΣ Ῥγορμοῖίβ. 

7. Α Ῥαγαρηγαβίῖολ! ἘΧρΡ]Ἰοαίοη οὗ {πΠ6 Τόν Μίποῦ Ῥγορβοίβ. Βυ 
Ῥανα ὅτόκεβ. Ιῳοπάοη, 1659. 8νο. 

8. ΟὍγο}: Μεγ θὲ γ ει:, Εχροβιθο [λ{{6Γ8}18 Θυοάοοϊπη ῬγορΠοίδγιπη 
Μίπογυτα, 6Χ 0518 ϑουϊρίασγασγαμι Γοηἰθυ8, ΕἸ γον ατα γΙ ΠΡ οὐ ΣαΙοτηδ 8, 
νψοίθγαπι οἱ Γοοθ ΠΡ πιΟΠἰ πη  π 15. [Ομαϊηὶ, 1680. 8νο. 

9. Φοδηῃπὶβ ΤΆΆΝΟΥΙ ἰπ Ῥγορμοῖαβ ΜΊΠΟΓΟΒ (ὐοτητπθη τ 8, ̓ η αὰὺοὸ Τοχίαβ 
Απαϊγϑὶ ροσγβρίοθα 1]πβίγαϊυγ, 6χ ἔοπίο ἩΘΌΓΩΟ οχρ]]οδίαγ, ἰοοῚ8 5.3. ρΡΆΓΆ116118 
οομβστηδίασ, ἃ ὈΓαΥ 8 ΘΧΡΟΒ ΟΠ Ρυ5 ΥἹΠαΙ ΑΓ ; ἀϑὰ8 ὙΘΙῸ πῃ ἸΟΟΪΒ οΟΙ- 
μα θυ8 6Χ ἶρθα δου ρίαγα Πδί18 οἵ Ῥγοῦαῦῖβ ᾿πάἀϊοαίαγ, οὑπὶ ῬΓΘΙΔΕ ΟΠ 
20. Βαποάϊοιί (ἀγρζον. Εσδμοοΐασε οὐ [10512, 1688, 1706. 4ϊο. 

Τατσπουΐυβ νγα8 115} }γ σοηδίἀογοα 88 ὁΠ6 οὗ ἴῃς τηοβί ᾿θϑυποὰ δηὰ δπηϊπθηΐ ἀϊνῖπο5 οὗ Ὡς ἀ3υ. 
Ἠ1:9 οσοτηπχοηΐδτῖοβ οὐ πο βονοσαὶ ργορἤῃοῖβ τσοσὸ ΡῈ] δηθὰ δὲ ἀϊβδυοηξ ἰἰτλο5 ἰη ἃ ἀοίδομρὰ 
ἔοττω, δῃὰ στο ἢσεϊ οοἰεοιοα τοροίπον Ὁ. (᾿ς οἰάοῦ δύρσον. 

10. Οὐοταπιθηίδγθ5 οἢ ἴῃ 6 Ῥτορ θοῖθβ οὗ Ηοβϑα, 9006], ΜΊΟΔΙ, ἀπα ΜαΔοΝΙ. 
ΒΥ Εάνατγα ῬΟΟΟΟΚΕ, Ὁ. Ὁ. 

ΤΊιοϑα Ἰοαγηθά σοτατιθηίδσιε9 τοῦτο Ρυῦ]} 56 α δὲ Ξουθγα] ΕἸ π|68 οί γοθη {Π|6 γοδῦβ 1667 δπὰ 
ἷκ.ὃ 
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169]. ΤΊΙΟΥ δζγὸ 8150 οχίβηὶ ἴῃ 16 ςο]]θοῖῖνο οἀϊείοη οὔ }}}58 “ ΤἬ ΘΟ] ορὶοαὶ ὙΝ οΥἶκ 5," ρυ] δ οα 
Ὁγ Ὧν. Τ᾽ 6}18, ἴῃ 2 νοΐβ, ἔο᾽ο. 1.οηάου, 1740. “Το Ὀ6βῖ οἵ (.)6 οάον σομητηοηζαγὶ 8 οα 
1Π|6 τ ΠΟΥ ὈΓΟΡ] )οἴ5, Ηοβοβ, Ζ20οἱ, Μιοδὴ, Μδ]δοῖι, 18 ἰηδξ ὈγῪ Ῥοσοοῖζθ. [Ι͂π 115 ἐποοϊορίςαὶ 
83 850 ἰπ 118 Ρἢ]ΟΙορίοδὶ οπασγδοίοσ, ἐμ15 ὀχροδιεῖοη 18 ὁμ6 οὗἩ ἴῃ τηοδῖ ἐβοτουρὰ δηὰ ῥσγο- 
ἰουπά." (τ. Ὑποϊυοὶ ἴῃ 4πὸ “Βιθ) οἴμοςα ϑδοτα δμὰ Ὑποοϊορὶοδὶ Πονιον," Ρυ] 5ῃρὰ αἱ 
Νεὲν Υοσκ δηὰ ἰπ 1 οπάου, νοὶ. ἱ. ρ. 365.) 

11. Φοδῃῃβ ΜΑΆΒΟΚΙ (ΟΠ η ΔΓ 18 'π ῬΓοΟρμοίδδ Μίπογοδ, δοὰ ΑΒΑΙΥ 518 
ἙἘχοροῖοα, αυᾶ ΗοῦγαυΒ Τοχίυθ οὐπὶ Ὑογβοπῖθυ8 σοίουῖθυ8 οοπίοσίαν, 
γΟΟΙ τ. Οὗ ΡὨΓΆΒΙΌΙΤΩ Υ18 ἱπαδραίγ, ΤΟΓΌΤ. ὨΘΧῸΒ ΙΔΟΠΒίγα ΟΣ ; οὗ 1 Βοηβμτη 
σΘΠ ΠΏ ΣΩ, ΟΠ ΘΧΔΙΏΪΠ6 ΨἈΓΙΔΓΌΓα ἰδίου ΠΟ υμΩ, ἱπαυϊγιύυγ, Ατηβίρϊο- 
ἄδι!, 1696--170]. 4 γοΪ]θ. 4ϊο. 

ἼΠΟΒ6 σΟΙΙΤ,ΟΠίατΙ 95 ΔΓΘ ΤΟ ΘΒ ΘΟΙΩΘ6 : (ΠΟΥ͂ ψχοτα τορτὶ πέρα ἰη 1784, δὲ Τυδίηρου, ἰῃ 
ἵνο [Ὁ]10 νοὐιυιπιῖθδ, ὑπ άσγ Π6 οατα οὗ Ῥχοΐρεθον ΡΙΔΗ͂,, τμὸ ρμτοῆχοά δὴ δοοομηὶ οὗ ἴῃ ᾿ διὰ 
τ τιτἰπρε οὗὨ ΔΙδγοκιυ. 

12. ῬὮΙ]. αν ἀϊβ Βυπκηι Οποιηοη ἴῃ Πυοάεδοϊτῃ Ῥτορμοίαβ Μίπογοβϑ, ἱπ 
400, 6Χ παίϊνα υϑυοΓ τ Υἱ, ΒΤ Ρ}1Ο1ἴ88, ῬΓΟΙΪΌΏ Βα 88, σΟΠΟΙ ΠἾ 85, ΒΑΙΟὈΥΙ ΆΒ 
βΒοηϑυυμ οΟἸοβίϊαμῃ ἐηαϊοαίαν. ΘΙ Όγοη, 1758. 410. 

ΤΠΟ τοιδυκ δἰτοδὰν οβξιθὰ οὐ Βυτὶ᾿β Οποπιου Ῥβδϊγηοτυπι (ρ. 322. Να, 1.5. ἐμργὰ) ἰ5 
Θ4ΔΔΙΪΥ ΔρΡΡ Ϊς 6 0]6 ἰο 18 νγοτὶς οὰ {Π6 Τα ῖποΣ ρτορ οί. 

18. Αρραγαίιιϑ Οὐ ἰσυβ δὰ ἔοσιδπάυσῃ [πἰογργθίθηῃ Υ᾽ οἰθγὶβ βίη θη, 
οοηροβίαβ ἃ ΟἌσγοϊο ΕὙὐ! ἀθυῖοο ΒΑΡΕΡΥ. 1081, 1775. 8νο. 

Τπουρὰ ποῖ δῃπουπορὰ δ5 δυοῖν ἴῃ ἴπ6 1116 Ῥδρε, [18 νγοτῖκ 15. 8 οο]]δοϊίοη οὗἉ ἐγ εἰσὶ ποῖθς 
οἱ 1 Βεορμροῖος οἵ 2οεὶ, Εοφοα, ΗΠ ρα Κίκυκ, απὰ Ἡαρραὶ, ἴῃ (Π)6 σοτηρι]αϊοη οὗ ψῃϊςῖ ἐπ 
ΔυῖΠοΥ πᾶς τοδάς στοδί υ86 οὗ 1Π6 ϑερίυδριης Οτοοῖς πὰ Οτίθπίδὶ νογβίομβ. 

14, Ψαιεἰπῖα ΟΒΑΡδομοὶ οἱ Νοβυχηὶ, ᾿οιηα 6 ΠΟ Π 118 «}684185, ΜΠΊΟΉ 6, 
οἵ ἘΖϑομ 6119 Ογδοῦΐα, οὈβογνϑ ]οη θυ8 ἢ ΙΒύου ΘΟ - ῬΒ]]Ο]ορῖο8 οχ διιβίοσ!ϑ 
Τιοάοσὶ 51ου]} οἶγοῶ Ττὸ8 ϑαγάδηδρα 11υδίταΐα. Αὐοίοτο ΒΕ. Τὶ. (σοι 160 
ΚΑΙΙΝΒΚΥ. Ὑγδι βίαν, 1748. 4ϊο. 

Α νοεῖς οὗ ταῦὸ ὁδσουσγθηοο ἐη “18 ΘΟΙΠΙΤΥ : Ὁ δ 'π {ἢ 1151 οὗ ὈΪΌ]1ςΑ] ἐγαδεϊβοβ γθοοσ- 
τηθηἀρά ἰο βιυάἀοπίβ ὈΥ ἔδ ἰδῖο Βίβῆορ οὗ 1,|6πάαβὴ (Ὧν. ΝΥ αἰβοῃ). 

156. Απ αὐϊοιιρύ ἰονγατ 8 8η ᾿πηργογϑα ᾽ ογβίοῃ, ἃ Μοίγοδὶ Ασὐγδηρομηθηΐ, 
αηα δὴ ΕἸΧρ]απαίίοη οὗ 16 Τποῖνα Μίποῦ Ῥσορμθίβ. ΒΥ Ὗ. ΝΕΎΤΟΟΜΕ, 
Π.}., ΒΙΒΒορ οὗ ὙΥ᾽ αἰοσίοσγά. Τομάομ, 1785. 4ζο. Ῥοπίοίγαςί, 1809. ϑ8νο. 

“« ΤΏ ποῖΐα8 8.6 Ἴοορίοιιβ δηὰ ρετγίποηΐ, πηϊαἰπιθα ὈΥ δῇ οεἰοπίδίϊουδ ἀἰδρίαν οὔ εγι ἀϊϊου, 
δὰ δρουπάϊηρς νυ ἢ δυο 1] υβίταιίους οὗὨ δαβίεγῃ τ ΠΏ ΘΣΒ ἀπὰ Ομ ϑἴο 8 85 ὅγὸ ὑεῖ οοἰ]οοϊοά 
ἤτοτη τηοάφγῃ ἐγανθὶΐοσβθ.Ό 418 ἃ οοῃπητοδηίδίου, ἰἴ6 Ἰεαγπρὰ ῥτζοϊαία 88 βῃοσῃ δη "πιϊτηδέθ 
δοηναϊηίδηςα τγῖτῆι ε16 ὑ68ὲ οτεἶσβ, δηίλοηξ δῃὰ πιοάθση. Ηἱς οσσῃ ουβογναί!οῃβ δγὰ ᾿θασποὰ 
δη ἱηροηΐουβ, [{ 15, ἡπόγθουοσ, ποῖ (86 Ἰεδδβῖ πλοσὶὶ οὗ Π18 οὔ εἰς 5τη8, {παξ ΠΟῪ δγὸ σομεϊηυδ!}ν 
Θη]νοηρὰ ὈΥ ἴδε Ἰηἰγοἀμοικίου οὗὨ οἰας5:ο 8] ᾳυαίδί!οῃ8 ---- Δὴ Θχροαΐϊοης ὈΥ ᾿Ἡνἰς πο ἰδράϊιπὶ 
οἵ ρπτατητηδέῖςαὶ ἀϊδηυϊϑιτου 15 ΒΑΡΡΙΪΥ τοϊονθὰ, ἔπ ἰδβῖο οὗ {36 σοτηπηθηίδίοσ ἀϊοραγοὰ, 
δηὰ (Π6 ἰοχέ, ἴῃ βοὴθ ᾿ἰῃβίδιιοθθ, ΤΏΟΓΟ Βι} σΟ 55} οχρ]αϊπθά, ἐμδη ἴῃ ἀἰβῖιθϑα δηὰ Ἰαθοτίοιις 
τηοάοβ οἵ ἰπειγυςσίοη." (Μοπιμὶν νιον, Ο. 8. νοὶ]. ἰχχνυΐ. ρ. 58.) ---- ΤῊ6 ὅνο. οἀὐϊίοη 
δῦονο ποιϊοοὰ ἰβ ἃ γοργὶηὶ οἵ ἴῃ το δαϊιῖθη, οητὶσμβοὰ πῖτῆ (ἢς δαάϊτίοι οὗὨἨ ἐδ τροδὲ 'πι- 
Ῥοτίαδπι οἵ Βίκιιορ Ηοσβί ον κα οὐ  εἰοῖβπιβ ου Ησκοδ, δπὰ ἴῃοβο οὔ Ὧγτ. ΒΙ δυπου οὴ Ζϑομαγίδῃ. 
Τε ἰ5. ποϑῖὶν ῥτγὶπιθὰ, δπὰ οὗ ϑαϑὺ ρυτγοῦδβο, θυϊ ἴΠΟσο δα Πυτηογοῦβ οσσαΐδ ἰη ἢ. Ἡοῦτον 
νογάβ. 

16. Ῥτγορβοίβ ΜΊποΡοΒ ρογροΐυδ δηποίδίζομο 1] υ8ἰγαῦ ἃ Ὠτο, Ῥοῖτο Εουθσίο 
ἈΑΟΚΕΈΒΜΑΝΝ. ΥἹἱθηηξ, 1880. 8νο. 

Α νδυδθ]ε σοτητηθηΐδγυ οὐ ἴπ6 ΜίηοΥ Ῥγορμοῖβ, Τῇ δυίπον, τνῦο ἄοο5 ποῖ ἰδὺ οΪαΐπη ἴὸ 
ταυσῖ οἰ χἰπα!Υ, οὔδτβ ἰξ 88 4 σου ]δίϊου ἔτοτ ἴῃ σψότγῖβ οὗ ργοοθάϊηρ σοτηπποπίδίοσβ, 
ὙγὨϊοΐ αγὸ οὶ δοοοϑββίῦ]6 ἴ0 ΘΎΘΡΥ ΟΠ6 ; δηα 6 φβρθοῖδὶν οἰέθβ (π6 πηογα δηξζίοπί ὀχ ροβι ἴοσβ, 
ἴον (6 ρυγροβο οὗ εμονίης ἴπδὲ ἸΠΟΥ πσογὸ τοὶ αυ116 50 ἱρηογαηὶ οὗἉὨ {πὸ τὶ ποῖρ᾽65 οὗ Ηετγ- 
τηθπουῖίος 84 50ΙῺ6 τηοάογῃ ογ 65 αἴδοῖ ἴῸ βυρροβο. Ὦγ. Αοκοιτηδηη [858 τηδά σοι) ϑἰάον- 
ΑὉ]6 υ86 οὗ ἴῃς οορῃαία ἀϊαἰ οί, ον [86 τλοτο αἰ συ ἰοττηβ οὐὗὨἨ ΠῚοῦτεν νγογάς, ἃ5 ψτ6}] 5 οὔἅ 
ἴΠ6 ϑορευαρίης Οτγθοῖ,, δπὰ πὸ 1,δἴϊη Ψυ]σαῖο νοσβίοῃβ, πὰ (ἢ Ῥοβὲ ταοάθγῃ σοπηπιοηίδίουβ. 
Ης [85 δαγίιος δά ἀδὰ Πἰ5 ον ῥῃ!]οϊορίοαὶ οὑβογνδίοη8, νυ ἤογο ΤΠΟΥ ἀρροατγοά ἴο δὲ ὨΘΟθββΆγΥ. 
Οττἰςαὶ ἀϊδβουββίοηβ γοϑρθοῖπρ [Π6 δυΐθοτβ, βοηυ ΘΠ 685, δηἀ σΑποηπίοαὶ δυϊπου ἵν οὗ ἐμ6 
ΒΘΥΘΓΑΙ ὈΟΟΐΚ5 ἀγὸ ἀοβίρποαϊν οταϊ θα; 45 Ὦγ. Δοκουπιδηῃ τείδγβ, [Ὁ {Π686 τορίς8, ἴο [15 



ϑεοί. ΠΙ. ὃ 4.) Οὑπιπιομίαίονβ οἡ ἐδε Δϊ᾽ῆ΄ΠΆ᾽΄ον Ῥγνορλοίϑ. 848 

“ Τηιγοάυοιίο δὰ 1ωΐθτοβ Οαποηῖοος Ψ ίογὶβ Εὐάοτὶς,"" οὗ ψ]ιῖο ἃ ποίίος [α8 ὕθθῃ ρίνοῃ 
ἴῃ Ρ. 186. Νο. 7. δεργὰ. 

17. Α Ιλίογαὶ Ὑτδηβιαἰίοη ἔγοῃ ὑπ Ηδθῦγον οὗ (6 Τγεῖνα ΜΠΊΠΟΓ 
ῬΓορβοίβ; νὰ βοὴ Νοῦθϑ ἔγοτῃ ὁ μα μα π 5 ῬΆΓΆΡΉΓαβ6 ἴῃ [86 ΟΠ Δ]ά66, 
δα Οὐἰσαὶ ΠδιμλγΚΒ. ἤτοι ΕΗ. 5. Ὑδγοῆ, ΑὔθηθΖζσα, ἢ. Κιμηοῆὶ, δπᾶ 
ΑΡΑΥθΘη6].. ΒΥ ΑΑΡΙιοκ. Ἰοπάοῃ, 1888. ϑνο. ϑοοοπᾶ βαϊίοη, γανβοᾶ 
Δη4 οογγθοίοα, ᾿μοπάοῃ, 1885. 8νο. 

ΤΒς δυΐμοσ οὗ {18 υθυβίοη 18 ὁ 9067, γῆ, ΓΩΔΩΥ ὙΘΆΓΒ ποθ, ΘΙ γδοοα πο (δ οὗ {Π6 
Οοβροϊ, ἔγοπλ ἴΠ6 11 οοηνϊοϊίοη ἐπαῖ ἐπ Ι,οτὰ «6811 ἰ5 ἱπάδοα “τὴῆῖξ Νίοβϑι ἢ, (ῃ6 ὅοη οὗ 
πο Ἰἰνὶηρ σοά," ὙὍΤιὸ ἀοβίψῃ οΥ̓ ᾿ι15 νοσϑίοῃ ἷ8, ποὲ ἴο βυροσβξθάθ οἵἿῦ υϑῃθγαἷα δυϊμογίβοα 
ἀταηαϊδείοη, θυ ἴἰο δοὶ 88 δὴ δεϑβίδηξ ἰο ἰΐ, Ὁ. ἀϊγοοεῖηρ {Π6 τοαάογ ἕο ἐπα ρ]δη σζαυηπηδιὶςδὶ 
86η56 οὗ ἴῃ ΟΥ̓ κΚἰπα] ; ἴῃ ογάοσ {πδὶ Βα τῦδὺ Ὀδ6 οπδδίοα ἴο ΘδῃΓΟΣ τηογα δἰ ΡΥ ἱπίο πα τηϊπὰ 
οὗ 186 ϑρίσῖῖ, πηλὸν) θα Ὀγ ἴμ6 υἱὸν οὗ τῆ. Ὅῆδ ποίθβ δ. 5. ΟΕ Ὺ χταπιτηδίϊοδὶ δπὰ 
Θχρ]δπδίουυ. 

18. Αἥὐη ΕἸΧρ]απαίουυ Ὑογβίοη οὗ ἴ86ὸ Μίμποῦ Ῥγορμοίβυ ΒΥ {μὸ Βδν. 
Εάπναγαὰ ΒΑΒΓΕΕ. Ιοπάοῃ, 1840. 121ηο. 

19. Ἐχρ ]οδῆῖοπ ἀθ ἄουΖα ἀδγπῖοῦβ 1ντοθ Ῥγορβέόϊαυοβ 46 ᾿᾿Αποῖθη 
Ταβίδιοπῦ;; ργέοφαέο ἀὮη οουρ ἀ] ρέπόγαϊ] 80} 1ὰ ρότίοἀθ 468 ργορβὸίϑϑ ; 
οἵ οοῃίθηδηΐ «ἶοπᾶ8, «7061, ΑἸηοβ, ΜηΠομόθ. Αοοοιηραρπόθα απ ἰδὈ]εδὰ 
ΒΥΠΟΠσοηϊϑαυθ. Ῥασὶβ, 184]. 8νο. 

20. Τα ΒοΟΟΚΒ οὗ {86 Ὑποῖνο Μίποσ Ῥγορμοῖβ, γαηϑαιθα ἔγοπλ [16 
ΟΥΙΡΊΠ4] Ηθῦτονν : 1 ἃ. ΘΟΤΩΙΤΩΘΏΙΆΓΥ, ΟΥ̓ 164], ΡΒ]]ΟΙορΊοΑ), πα Θχορϑῦο δὶ. 
ΒΥ ΕΡοποΖοῦ ΗΈΝΡΕΒΒΟΝ, Ὁ. Ὁ. Ἰοηάοη, 1845. 8νο. 

ΤΏΙ τνοτῖς 15 οχοοιυζοὰ οὐ ἔθ βαπὶθ ὑυίῃοῖρὶοβ δηἀ ψ Ὡ 1Π6 βαῖηθ δΌΪ ΠΥ το οΠ4- 
τϑοῖοσίβο Ὦσ, Ἡθπάογβοπ᾽ 8 ἰγδηβ δεΐοη οὗ ἴπ6 ῥσορῃοὶ 1βαΐδῇ, ποιϊςθὰ ἴῃ Ρ. 386. Νο. 13. ξιργὰ. 

2]. ΟΡβοσνυδομπο ῬΒ]Π]οΪορίοθ δίαπο Οὐἰτο δα αὐυφάδλιῃη ῬΓΟΡΒοίδγπι 
Μίπογαμ μοσα, βυθ) ποία νογπδουα ΟΠδθδουοὶ Γηςογργοίδιομθι Αὐοίοσθ 
"]οδπηθ Ο γι βεδπο (αὐ ]οἶηο ΠΆΗΙ. Νοο- δίσο (Νονν δέγθ 112), 1798. 
8νο. 

(18.). ΟΟΜΕΝΤΑΤΟΙΗΒ ΟΝ ΤῊΕ ΒΕΥΕΒΑΙ, ΜΙΝΟΕ ΡΕΟΡΗΕΤΊΒ. 

ἨΟΒΕΑ. 

1. Απ Ἐχροβιίίοα, στ ρῥγαοῦοαὶ ΟὈΒουναίίομθ, οα {86 ῬΥΟΡΒΘΟΥ οὗ 
ΗΌΟΒΕΑ ; ἢγϑί ἀθ] ἱνογθα ἴῃ βοσογαὶ 1,θοίατοβ αἱ δι. ΜΠΟΠ 8618, Οὐση}}}}. ΒΥ 
)ογο δ ΒυΒΕοΟύΘΗῈ8. [οπάοῃ, 1648--16δ0. 8νο. 

2, ΤΊια Ῥγορβθοῖββ οὗ οββϑα, ἰγαπβίαῖθα, τ λῦἢ ἃ ΟΟἸμταθηίασῪ ἀπα Νοίδβ. 
ΒΥ αίμθβ ΝΈΑΙ, ΑΜ. Πομάοη, 1771. ϑνο. 

8. ϑαπιθ}18 Ηδησῖοὶ ΜΑΝΟΕΕῚΙ (ΟΠ ηἴδυ8 ἴῃ Γύργυμι ῬΓΟρΡΒϑίϊουπι 
Ἡοδβο. Οὐδιρ18, 1782. 4ϊο. 

4, Ἡοβος Οὔδουϊα, Ηθργαΐοο οἱ 1 αἴϊπο, ρογσροίυδ δηηοίβιοπο 1] πϑίγαν 
ΟἸγ. ΕὟ. Κυτϊνῦει, 1 ρ5ϊ8, 1792. 8νο. 

Ῥειοῦ. Κυϊηδοὶ μα5 δρρ! Ἰϊεὰ Ηογπε᾽β τηοάο οὗὨ ᾿Π]υϑίγαῖιηρ ΨΊΓΩΙ] το 186 οἰυμοϊάδείοη οὗ (116 
Ῥτορἤθου οὗ Ηοβοα. 'Γιὸ ἰοχὶ ταῖν νϑγι 68 ἥἕτοτηῃ [88 ΝΜίδβογαδ. 

᾿ὅ. Ἡρβοα : ἰυδηϑίδίθα ἔγοτα 186 Ηθργον, στ ἸΝοῖοβ δχρϑηδίοσυ πὰ 
οὐἰεἶοα]. ΒΥ ϑϑμθὶ ΗΌΒΒΕΥ, Βίβμορ οὗ ϑδαϊης βρῇς. Ποπάοη, 180]. 
ϑαοοπα Εαϊίοη, 1804. 4ϊο. 

ΤΉο Ξοοοπά οἀϊκίοη Ἄοοπίαϊπ8 δαάϊἴοπαὶ ποΐθς ἀπά σογγθοϊίοηβ: ἴπ6 ψτοίαςθ Ἴσοῃδίῃβ ἃ 
ἴγϑδξιζο οὔ δΙΡ σαὶ οτεἰοΐθη. “ΤΊ 5 ἰγαπβι αιίοη, ἢ 118 ποῖο8, ἴογπηβ 8 τηοβὲ νδὶι}}}6 
δοςδϑβίοη ἴο βδογϑὰ Ἰϑαγηΐης ; δῃὰά οὐΐποος δὶ οὔςα (πὸ [68ὲ 40}8}1{|65 οὗἨ [Π6 5οῆο αγ ἀπά {πε 
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84 ϑαογεα λιϊοίοσψ. ᾿ς [Ραᾳγ Π. ΟἹ. Υ. 

ἀἰντηθ, δυρροτίοα ὈΓΚ βαρβοϊν δηά ἃ ρονοσῆω! ᾿υάστηοπε." (Βιειε ἢ Οτιεῖς, Ο. 5. νοὶ. χὶχ. 
Ρ. 176.) ΑἥἅΦΟὄ πον οἀϊιίοῃ οὗ τῃϊ8 νδ υδο]α ψσοσῖς, τ τ τῃ6 Ἰρασηρὰ δυΐποτ᾽β ἰδεὺ σΟΥΥΘΟΓΟΠ8 
Δη δἰ ογαιϊοηβ, ἔουπηβ ραᾶτί οὔ ἔς τπἰγὰ δὰ ἕουγι ἢ γυοϊυτηθβ οὗ ἢῖ5. “" ΒΙΡ]1ο41] Οὐλεῖςϊβιη, "ἢ 
ὙΠΙΘῊ 15 ηοισοα ἐπ) ὰ, 

6. Ηοβοαβ Ῥγορῃοίβ. Τηϊγοἀαοίοποι ργθυμϑιῖ, νογεϊ, σοχητησηΐαία8 οϑῦ 
Ζοδηπθβ ΟἸ τ βυϊδπ8 ὅτθοκ. [1ἀρδ81, 1828. 8νο. 

Α νδυδθὶα Ποὶρ ἴο {π6 βιυὰγ οὗἉἩ [πὲ υγιτἰησβ οὔ Ηοβοα. ὙὍμα [πιτοἀιιοίίοη σοπίδὶῃβ 8 
᾿ιϊδίοτν οὗ ἴῃ6 ρσορδοῖ, δῃὰ οὗ {πὸ ἔπι θη ἢ ᾿ἰνοά ; ἀϊδαυϊδιεοηβ οη ἴπ 6 σοηΐι85 δπὰ δγριι- 
ταθηΐ οὗὨ [ιἰξ Ῥσοόρῆθου, δηα οὐ βοπηδ ραγίϊοσυαν ρμρογίϊοῃβ οὗ ἱξ; ρῇῃ)ο]ορίςδὶ ορβογνδίίοῃϑ οα 
16 Ῥτορῃοῖβ βῖυ]θ, δῃὰ {π6 Ὠἰβίοτυ οὔ "ἷβ ῥτεϊςξίοης, ψ ἢ οὶ τὸ ἀϊνίἀοἀὰ ὈΥ Ὦτ. ϑίυςκ ᾿ηῖο 
Ὠϊποίθοη βοοϊΐοθβ. Ηρ ῥτοἴρβεβοβ ἴο ἢανο σοηβυϊαὰ ἐπ ἸδθοιΓ8 οὐ Ῥχϑοοάϊηρ σοπηπιθηίϑίοῦβ 
εὐ οΥτῖςβ, οβρϑοῖδ!γ ἘΠΟΠΠοση, Κυϊπδοὶ, Βοροκποὶ, Ἐοβοηπι]]οσ, Οοβοπΐυβ, δπὰ )ὸ 

οἴἴο, 

ΖΟΕΙ,. 

7. ΟἌγο]: ῬΒΠΊΡρΡΙ ΟονΖ Τ᾿ ββογίαεο 46 ομδγδοίθγα Ρορίϊοο “06118, οτπὶ 
ΔΕΪΔαΥ ΘΥΒΙΟΠΪ 1.5 ΡΗ]]Ο]ορΊ ο- οὐ" ἶς1]8. Τυρῖηρθ, 1788. 4{ο. 

8, .Α ῬΑΓΑΡΆγαβ6 δηα (ὐοτητ ΑΓ οη {116 ῬΓΟΡΏΉΘΟΥ οὗ 906]. ΒΥ βάτο) 
ΟΒΑΝΡΙΕΚΒ. Ιοπάοῃ, 1788. 4ϊο. 

9. 6006], 1,αὐπ6 νϑΓβΊι8, οὗ ποίΐ8 ΡἈ]]ο] ορ οἱ 1] 8ἰγαΐαβ, ΔὉ Δ. ΘΥΑΝΒΟΕΘ, 
Ιληρρ. ΟΟ. Ῥεοΐβδβοτὶβ 'η σδάβθϊα [7088] 16π81. [Πρβα]ϊα, 1806. 4ϊο. 

ΑἈΔΙΟΞϑ. 

10. Απιοβ Ῥγορβεία, δχροϑβιζιιβ, ἱπιθγργοίδιοηθ πον 1,αἴϊμα ᾿ἰπϑίγυσίαϑ, 
ΔΠΊΡἢΙΒΒΊΙΩΟ ΟΟΠΤΘηΐΔΓΙΟ 6Χ {μθο]ορὶα Εσδρα ἃς ΒΥ} 168. 11} ϑίγαία8, Οὐ πὶ 

᾿ ααυδίθοῦ Δρροπάϊοῖθα8. Οὐτϑ οὐ βίυδϊο 4. (ἢ. ΗΠΑΒΈΝΒΕΒαΙ. Πυρὰ. Βϑδί. 
1768. 4ϊο. 

11. Οὔδοὰϊαὰ Απποϑ. Τοχίυμ, οἱ Ηδργαίουπι, οὐ ατγοαπὶ Ὑ ΘΓΒΊΟΏΙΒ 
ΑἸΘΧΔΠαγΊη88, πΟΙΪΒ ΟΥΓΙΟἷβΒ οὗ Θχθρϑί!ο 18 Ἰηβίγυχὶῦ, Δα] ποία! ΨΘΙΒΊΟΏΘ 
νου δοα [1]. 6. (οτιηδηϊοῦ} οαϊάϊς ]οδημθ8 βανοσίηυβ ΨΆΑΤΕΒ. Ηδ]ϑ, 
1810. 41ο. 

12. ιβραΐαιο Αοδάδθιϊοθ ἀ6 Ατηοβο. Θυδϑῖη. .. . . « Ρυῦ] ΘΟ Ἔχϑτϊηὶ 
ΒΕ ται {0 ΤὨΘΟάοΓ8 (ἀὉ]16] 1118 Ομ δῆ Π68  ΠΎΝΒΟΙ,,. Ἰμυράυπὶ Βαίανοσιπι, 
1828. 4ϊο. ᾿ 

ΟΒΑΘΙΑΗ. 

18. ΕὙΙΘαΘΡιοὶ ῬῸΜ Οὐ βογναίϊομοβ πῃ Τοχίαμῃ οἱ Ὑουβίομθδ, πηδσχὶπιὸ 
γεοδβ, Ουδάϊ οἱ Ἠδθδοιοὶ. Ηλαμ. 1796. 8νο. 

14. ΟΡαᾶϊα ργορμοίς Ογδουϊαμα ἴῃ Ιἀατηθθοοβ, υ}ὰβ Ρορα] ἰδίου ρδτ- 
Βοριᾶ, οὖ νϑυβ ΟΠΙ θῈ8 ἈΠΌ 551Π}18 ΟΟΙΩΤΊΘΗ ΑΓ 5616 ἴδπὶ ΡδΙχατα Θ066]681- 
δϑίϊσοσαπη αὐλὴ ἱπίογργοΐυμῃ τϑοθηί πὶ Δ 10 1015, ἱπ Τϊηρσυδλπι [δἰ] ηδιὴ 
ἘΥΔηΒδίαπι οἱ δηυοϊοαίυμη ἃ (τοῖο ᾿άον!οο ΠΕΝΡΕΎΕΚΚ. ΒορΊοσμοητ 
Ῥγυββογυμῃ, 1886. ϑὅνο. 

ΦΟΝΔΗ. 

16. Αὐρ. ῬΕΕΙΕΕΕΕΙ Ῥγφ]δοίομ68 ἰη ῬΓΟΡΒ ΘΙ Δηιὶ ἐ0Π85, ΓΘΟΟρ 185 οἵ ἴῃ 
υϑύαπηι σοτϊητηθηΐασ τα τοάδοίμθ, αὐ] θυ8 ΘΙΏΡ8868 νοσυχη ΘΓ ΓΤ, ΥὙΘΓΏΒ 
ΒΆΟΓΕΒ ϑουρίαγο Βοη8115 ΘΧρΡΟηϊγ, βοηΐθηῦλε ναγῖθ οἱ πἀφόγυσῃ οἱ (γ18- 
τἰδπογαπὶ δαἀἀαποιπίαγ, [4188 τοί ὰπίαγ, οὖ αυδοβίϊοηθθ ἀυΐε5 τ βοὶν αη ῸΓ. 
ὙΝ τ ογρῶ, 1671, 1706; ΤΠ ΐρβῖα, 1686. 4ϊο. 

ΙΒ σοτητηθηίαγυ 18 αἶβο οχίδης ἴῃ ἔπ σοἰ]θοῖῖνε οἀϊτίοη οἵὗἨ Ῥιδιοτ᾽β ουκβ, ῥτιηϊοα δὲ 
Τυγοςδε, ἴῃ ἐπ Ὸ γοϊυτηο8 4ϊ1ο. ἰπ 1704. ὅ8ο ἴομι. ᾿ϊ. Ρ᾽. 1131--1165. 
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16. ΦομδΔῈ : ἃ 81 }{π] ἐγαπϑαἰΐομ ἔγοπι [Π 6 οτἱρίπαὶ, χα ἢ ΡΒ] ΟΙορΊοαὶ ἀπά 
ΧΡ μδίοσυ Νοίββ ; ἴο ΒΊΟΝ 18. ΡΓΘΗ͂ΧΘΑ ἃ ῬΥΘΙΪ ΠΑΤῪ αἰ ΒοοιΓΒΟ, ργουΐηρ; 
1Ππ6 σϑῃυ 8 Π688, [Π6 Δυ ΠΘΉ 1 ΟΙΥ, δηα τ1ῃς Ἰῃςαρ ΤΊ οὗ (Π6 ρτγοβθηΐ ἰαχί. ΒῪ 
δοῦρα ΒΕΝΟΟΙΝ. Οὐδ τιᾶρσο, 1796. 4{ο. 

1 λίθον ΠῪ ρσοοά ον ποίπίηρ. -- ἢ Ῥτοοῦοῦ [ῃ158 το πιασκ, 566 ἴπ6 ΒΥ 5 Οτιῖς, νο]. χ. Ο. 5. 
ΡΡ. 493--506., 629..686. 

17. 9ο. ΤΠΘοΡΒΙΙ ΠΤ. Εββιναπ ΟὈβοσν ίϊοπθ8 ἴῃ Υ οἰ πἰα οηθ οἱ ΝΑΒατηὶ. 
ΟἸδι 1, 1786. 8νο. 

18. 1)6 νοχὰ ᾿ἰρτὶ Φοπθ ᾿πίοχργοίαϊομθ (ὐοταμηδηίδίο Εχοροίῖοδ. Θυδπὶ 
ἐν ν ν ν ΒΟΓΙΡΒι (ἀοἀοίγοαιβ ΓΑΒΕΚΕΝΖ. Ευ]άξ, 1886. 8νο. 

ΜΙΟΑΛΗ. 

19. Φοβαηπῖ8 ΤΑΈΝΟΥΗ 1η ῬΥορμοίδπι ΜΊΟΠδΠ) (ὐοτησηθηίαγι 8. ἘΟΒΙΟΟΠΙΙ, 
1632. 4ϊο. 

ΝΑΗΌΜ ΑΝῸ ΠΑΒΑΚΙΕΟΚ. 

20. Αἄδὶ  πιοπ Μοαϊίαιοη 68 σδοσ ἰῃ ῬΙορποΐίδῃ Ναυη. ΕὙΔηΘΟ- 
[ατῇ, 1712. 4ϊο. 

Α Ἰοαγποᾶὰ δηᾶ οεἰαδογαίθ ὑγοσΐκ, πιο σου ΓΙ Ρυ 65 σΊΘΔΕῪ ἰο 1Π6 οἰποϊἀδίίοη οὗἨ ἐμε ὑτο- 
Ρῃοὶ Ναυη. (αἰ οΒ᾽.5.) 

2]. Οὐταγυ Εἰχοροίσαγυτη ἴῃ Νδμυτηυμῃ ῬΓΟρΡ θίδπι ϑρθοίμηθη....... .. 
ΒΟΥ ρβ1ὺ ΟὨσβίορμοσιβ Ναγθπυβ ΕΕΑΕΗΝ. Ἐοβίοομι,, 1806. 40. 

92, ΝΑ Βαπι Υ αἰϊοϊπίαπη ΡΗΠ]οΙορίοα οἵ οὐ οθ Ἔχροβίξαχ : βῖνθ ϑρβοίπιθη 
᾿Ασδαριηΐσιτη, αυοᾶ. ....... ΡΟΔΙΪοΘ ἀἰἸβοθρίϑ 001 σοιαττ ΕνΘΓΑΓάτι8 
ΚΈΆΞΕΝΕΝ. Ηδγαογυϊοὶ, 1808. 4{0. 

28. ϑ'γτηθοὶς Οτὐἰοθ δά Τηἰογργθίδ ομθπλ Ὑ Δ ]οἰβίοσασα Ἡδθδοιοὶ, οἵα. 
Αποΐοτο Ηρηγ. Οαγ. ΑἸοχ. ΗΆΑΈν ιν. Ἐτίδηρσο, 1795. ϑ8νο. 

24, ΟἸΒαδδουοὶ Ν᾽ αἰϊοϊπ πὶ (ὐοτητηθηΐασίο Οὐ ἴσο δίαᾳαρ Εἰχορϑίϊοο 11188- 
ἰαΐα. ΕΔά1 Βίσρογιβ Ῥοβοβοίδπαβ οεον. Οδείπρα, 1792. 8νο. 

25. Ῥτοϊυβῖο δᾶ ζπηιοργοίδιοπομι ἰθγ οδρ118 Ηδθδοιοὶ. Αὐοίοτα 
ὥοδημο αυβίαγο σΤΊΟΚΕι. Ναοοβίδαι:, 1828. ϑ8νο. 

26. 6 Ηδρδουοὶ Ῥτγορμείς ψιδ δία «ΖΞ αία (οτμπηθηίδιο Ηἰ βίογῖοο- 
Ἰβασορσίοδ, οὐπὶ Ὠαίγ θὰ 46 ῬΒβουο-]οτοίμοὶ οἱ Ῥβουά- ΕἸ Ρ μα πὶ νἱ]8 Ῥγο- 
Ῥμδίαγυχῃ βοσίρϑιὶ Ετὐαποίβουβ ΕΙΊΤΊΒΟη. [ἰρ81, 1842. 8γο. 

27. Ὠ᾿ββοσίδιίο ῬΒΙ]ΟΙορίοα δὰ Οδπάοιμι ΟΒδὈδοιοὶ, αυοᾶ οοπίϊηρίαν, 
σΆΡ. ΠΙ. Ααοίοτα οϊΐδππο ὙΠΟ Αἀοὶρμο ΒΟΡΕΟΕΡΕΒ. Οτοηΐηρῶ, 
1781. 4ϊο. 

98, Τιλυγοπηϊ Αυδίανὶ ΤΈΘΝΕΚ ᾿ββογίαίιο ῬΒΙ]ΟΪορῖοο - ΤὨΘο]ορίοα, 
βἰϑίβῃβ νϑιϊοιηῖα Ηαρροὶ νοῦϑὰ οἱ 1]υβίγαῖα. Ιαπάξ, 1799. 4ϊο. 

29. ΜΟΒΈΝΕΒ (Πμυἀονίου8) Ηγμπυβ ΗδΡρδουοὶ Υ᾽ δγβίομθ δὲ ποίΐβ ρ1]ο- 
Ἰοροἷβ δὲ οὐ οἱ 1]υβίγαῖα8. Ὀρβα]ς, 1791. 4ϊο. 

40. Μαιϊοϊπία Ναδυμὶ οἱ Ηδραουοὶ. Πη ουρσγοίϊδοηοπὶ οὐ Νοίδϑ δα)θοϊΐ 

Ἐ.“. ὄπενε. Εδιο Μοίτιοδ. Απηβίθϊοάδῃὶ, 1798. 410. 

ΒΑΘΘΑΙ͂. 

831. Ηαρροιβ, [88 Ῥτορμοῖ ; ψβογθαηΐο 18 δ θα ἃ πιοϑὺ μ᾽ Θ}{1{Ὁ] Οὐοτα- 
ΤΑΘΠΐΑΤΥ ραίμεγοᾶ οπΐ οὗ [π6 Ῥυθ]Παὰ8 1μβοἴαγεβ οὗ Ὅν. 7. “. ἀσγηθϑυβ, ἴ810}- 
(Ὰ}}]Υ ἐταηβιαἰθα ὈῪ ΟἸτἰβίορμος ΕἙΑΤΗΕΆΒΤΟΝΕ. Τοπάοῃ, 1686. 12τη0. 

82. ΑἸ Ἐχροβίοη ἀροπ (86 Ῥτγορμεῦ Ασρθῦβ. ΒΥ «ἤλτη68 ΡΙΣΚΙΝΟΤΟΝ, 

Μαβίον οἵ 8:. Θομπβ Οὐ] ]ορο, Οδια γάρ [αἴθε αγάβ ΒΊΒΒορ οἵ θυγμδῃ,]. 



846 ϑαογεοα Ῥλιϊοίοσψ. Γ[Ραγὶ Π. (ΟἹ. Υ. 

Τιοπάοηῃ, 1660. ϑγο. δϑδϑεοομα ἘΙοη, ἢ δὲ Εχροβιοι ἀροὰ ΟὈΔα! Δ}, 
1862. 8νο. 

Βοῖν {686 Ἐὐχροείἰοῃβ δγθ σορτιηξοὰ ἴω ἔμ Ῥαυίκον ὃ γοϊοι 5 οὐϊίίοη οὗ Βίδπορ Ῥικίηρ- 
1οη 5 οσκβ. Οδιλθγὶι άρο, 1842. ὅνο. 

ΖΕΡΉΑΝΙΑΗ. 

38. ϑριο]ορίαπι ΟὈβοσναϊζομυα Εχορϑῖϊοο - οὐ ἰσασυθ δὰ Ζθρμβηδ 
Ψαιοίϊηῖα. Αὐοίοτο 1284}. ἃ ΟΟΕΙΝ. Βτοβίδα, 1818. 4ϊ{ο. 

834. ΤΙΑΗΒῈΝ (ὅϑηυβ Ηδηγίουβ) Οοτητθηίαγιὶ Οὐ ἰςο-Εχορϑίϊοὶ ἴῃ αυο- 
Γυπᾶδῃλ ΡΙῸροίδγιυμι νϑίϊοϊηἶα ϑρθοίπηθη ῥσίπλατη, ναοὶ ηἶα Ζορμδηῖδ σοπι- 
Ρἰθοίθηβ. Ἡδυμπῖ, 1805. δὅνο. 

ΖΕΟΒΗΑΞΕΒΙΑΗ. 

85. Ἡογδηηὶ ΨΕΝΕΜΑ ΘΟΓΏΟΠΘΒ Δορδαρποῖ, νἱοθ ΟΟμΘη ΑΓ δὰ 
Τάργυμα Ῥγορμοίδγυσῃ Ζδοματ. Τβονδγάϊθ, 1787. 4ϊο. 

86. Ζοοδαγίδῃ : ἃ Νὸν ΤΥδηβίαίϊοη, ἢ} Νοίαδβ οὐ 168], ΡΒ]]οΟ]ορίοαὶ, ἀπα 
ΘΧΡΙηδίοσγυγ, εἷς. ΒΥ Βοηϊδιιΐη ΒΙΊΑΥΝΕΥ, Ὠ.Ὁ., Βορίυβ Ῥχοΐθββοσ οὗ 
Ἡροῦτον. [Ιοπᾶοῃ, 1797. 4ϊο. 

ΤῊΐβ πνογῖὶς ἰ6 Ἄοχοουτοὰ οὐ {πὸ βᾶσὴθ ῃΪδῃ 858 ἴδ δυίποῦ᾽β νουβίου οὐ «“Θγοτηΐδῃ, δγοδαν. 
ποίϊςρά ἰῃ Ρῥ. 337. Νο. 8. δεργὰ. “ὟΝ ε τηϊηἸς ᾿ὰ ουν ἀπ το 58, ἰῃδὲ γ. ΒΊαγμου 88 ρτοἀποορά 
ἃ νΆ] 4016 1] υδίταιίοη οὐὗὨἨ Ζεοοπαγίδι, δηὰ δῇβογαθα ρστοαῖ δϑβϊβίδμοα ἴὸ (86 ὈΪ0]164] δι ἀφηξ. 
(Βεϊείδῃ Οτίεῖς, Ο. 8. νοὶ. χἱτἱ, Ρ. 655.) 866 αἷβο {π6ὸ Μομίμ!ν Βονίον, Ν, 8. νοὶ. χχυἝ!. 
ΡΡ. 26--28. 

37. Ἐ᾿. Β. ΚΟΕΒΤΕΙΒ Μοϊοϊοιαδία Οὐοα οἱ Εἰχορσοῖίοα 1 Ζϑοβασι Ῥτο- 
ΡΒοῖβ. ρᾶγίθμῃ ροβίβυϊοσθπι, Θδρ. ἰχ--χῖν. ῬΓῸ μηδ 6}08 διαί. 
αὐιάηρα, 1818. 8νο. 

88. Α Οζα θηΐΑσΥ οἢ ἴμ6 ᾽ Ἰϑίοη οὗ Ζϑομαυίδῃ (86 Ῥγορβμοῖ, Ὑηῦἢ 8 οοΥ- 
τοοῖοα Τταμπβδίῖοη δηα ΟΥ08] ΝΝοῖθβ. ΒΥ Ψοδη ὅΤΟΝΑΕΡ, ἢ. Ὁ. Τμάοῃ, 
1824. ϑ8νο. 

« ΤΏῆδ βρϑοϊτθηβ γγὰ αν ρσίνθῃ ψ]}}} 50 1 οἱ! Ε]γ γοοοτηπιθηὰ ἔα νοϊυτας ἴο ἔα ρογυ αὶ οὗὅἁ 
ουὖγ τϑδάδγβ, 85 ἐἰσῃυ ἀοβογνυϊηρ οὗἩ [Πποῖγ τοδί γον] ρϑτιιβαὶ, δὰ 85 βη εἰς ἴπ6 Ἰοατποα 
δαῖμον ἴο ἴμ6 οοτάϊαὶ [ΠμΔῊΚ5 οὗὨ Θυθγυ Ὀ10]1ς 4] δι ἀοης." (Εεϊοοῖὶς Πδνίΐον, Ν. 8. νοὶ. χα, 
Ῥ. 416. 8566 δΪ5ο ἴπ6 Θυδτηίογὶγ ὙΠοοϊορῖοδὶ ΒΕ ονίον, γο]. 1, ρρ. 829-347.) 

89. Απ Απνοαῦ]6 (ΟΠΙΓΟΥΟΓΒΥ ἱ 8. “Θὰ ΒΕΔΌΌΙ οα {π6 Μάϑββιδῃβ 
Οομΐηρ. ὙΠ} ἃ Νὸν Εχροϑίιοη οὗ Ζοοβαγδἢ οη [86 Μοββῖδῃ  Ειηράομι. 
Βγ. ΒΕ. ῬΑκΕ, Μ.}. Τοπάοῃ, 1882. 8νο. 

ΜΑΤΓΑΟΘΗΙ, 

40. Α ΟὐπιθηίδγΥ ἀροὴ {86 ψ80]6 ῬΤΌΡΒΘΒγΘ οὗ Μδίδοῃυ. ΒΥ Εἰομαγά 
ὥτΤοσκ. 1] οπάοηῃ, 164]. ἴ0]1ο. 

ΤῊΪΒ τοῦ ττ88 τοοοιηηθπάθα Υ ΒΙϑῃορ ΚΙ η9. 88 [πὸ "εβὲ οχίδῃης ἴῃ δἷβ ἀδὺ οὐ 116 
Ῥτορῆοῖ Μ᾽ δοῆὶ. 

4]. ΑἜ Βυϊοῦ δῃὰ Ε]αΐῃ (ὐοπηπιθηΐατυ, τι Νοίθϑ ποῖ τοσα υ86Ὁ] (Π 8} 
ΒΘΑΒΟΏΔΌΪΟ, ροπ 186 ψ͵8016 Ῥτορμθοὶθ οὗ Μδίδομυ ; ἀδιἱγογθα βογσιηοηννβα 
αἴνουβ ὙΘΔΓΒ Βίποθ δὖ ΕἸ ΔΙ ηΒ[6" .1η ϑυμηποτβοί. ΒΥ ὙΠ] ΒΟ ΑΤΕᾺΕ, 
0.2}. Ἰ σ θὰ: 1660. 4ϊο. 

42. ϑαϊοιβομῖβ ΝᾺΝ Τὰ, ΜΟΙ 8 ΠΙυβίταίυβ. [Γπιρᾷ. Βαΐ. 170]. 4ϊἴο. 

48, Ἡοττηδηηὶ ΨΈΝΕΜΑ Οὐτμθηΐδιυ8 δὰ ΓΤ τυμπι ΕἸΘΠΟΒΕοο- ῬΣορμοι- 
οὐυπὶ ΜΔ] Δομἷα ; αὐὸ ψΔΙΙ8 51] 4118 δου ρύαγε ββδοσγθ ἰοοΐβ πον ἰὺχ 'ἰπ- 
Γιὰ πάϊτυγ. Τϑοναγάϊ, 1789. 4{ο. 

44, Ο(. Ε΄. ΒΑΗΒΌῚ Οὐοπιηθηΐασῖαβ πῃ ΜΑΙ δοίη, οατὰ Εἰχαιιΐπο ΟΥ̓ 6Ὸ 
Ὑ εὐβίοητμι  δἴογατῃ, οἱ Πϑοῦοπαπι ὶ ατϊατατα Ηρ απ. Αοοοαϊέ ϑροοὶ- 
τηθη ΒΙΡΙοσαπι ῬοΪγρ]ούζοσυτω. 1 1081ω, 1768. 8νο. 
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ὃ ὅ. ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΟΗΒ ΟΝ ΤῊΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤῊΕ ΟΡ 
ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

1. ΟἸδυα! ΒΑρῦει ΑπποίδἝϊοποβ ἰῃ 1 ΌτοΒ ΑΡΟΟσΎρμοβ. [1π [16 βίσίῃ 
γοϊυπιθ οὗ [6 ΟΥ1οἱ 580γ].1 Τωοπάϊηϊ, 1660. 010... 

2. Α ΟΥοΔΙ ΟΟΥΠΘὨΑΤΥ ου β0} ΒΟΟΚΒ οὗ [Π6 ΑΡΟΟΣΥΡΙἃ 889 816 
Δρροϊηϊθα ἴο Ὀ6 τοϑδᾶ ἱπ ΟΠ ΌΓΟΙ6Β8: γ]Ζ.  ἸΙβάοτῃ, ΕΟ] οβἰ βδίϊοαβ, ΤΟ, 
741}, Βαγυςοῆ, Η ἸΒΙΟΣΎ οὗ δυβδηηδῇ, δπα Β6] δπὰ {16 Ῥγαροῦυ. ὙΠ το 
ΠΙββοσίδ 08 οἡ ἴπ6 ΒΟΟΚΒ οὗ Μδοολθ668 δπᾶ Εδβασγαϑβ. ΒῪ ΕἸΟμασα ΑἜΝΑΙ, 
Β.. δϑοοοπᾷ ἘΜ ίου, οοτγτοοίθᾷ. 1 οηάομ, 1760. [0]10; 4180 ψϑυίουβ 
ΘαΠ ΠἸΟΏΒ 1ἢ 40. 

ΤῊΐ9. νδὶυδὉ]6 (ὐΟτα ΠΠΘΠΑΤΥ οἡ τῆ6 ΑΡοστΥρἢαὶ Βοοῖκβ ΟΥ̓ ΊΠΑΙΥ ἀρροαγοὰ δὲ ἀϊβδγοηι 
εἶ π68 : 1ξ 18 ἔγθαυοπιν Ρουπά ὑρ ἰδ (6 Οοτηπιεπίασίεβ οὗ Ρδίσιοκ, ᾿οσίῃ, δηὰ ὙΥΒΙΕΌΥ οὐ 
186 Οδποηῖςαὶ Βοοῖι5 οὗ βεγὶρέυτο, δπὰ 15 ἀθβογυθάϊη πο]α ἴῃ ἷ ἢ} οβεϊπιδίίοη. 

8. 90. Ρμ1]. ΒΑΥΒΕΜΕΊΒΤΕΗΙ Οὐ ΘηἾΑΣ 8. ἴῃ ϑΑρΙ ΘΠ 18 Πὶ ΘΑΙοπιοηΐϑ, 
Τλργυμι ΜΝ οίοσ!β Τοβίδιηθητ Αροοσυρῆαω. Οδιίϊίηρα, 1828. 8νο. 

4. 06 Τὐδτὶ ϑαριθπίς ΑἸθχαπάγίὶ πα 1π40]6 βδῦρεσγαηι δββοσίᾷβ. ϑοσιρϑὶξ 
Οδγουὶυβ υἀονίουβ ΥΥ 1104] 48 ΟΕΙΜΜ. «6 Πη6, 1838. 8νο. 

Ά ο" ϑοῖηα (ΟΤΩΠΊΘΏΙΆΓΙ65, δηποχοα ἴὸ οτὶεἰσαὶ βἀϊεϊομδβ οὗἁ ρατεϊουϊασ ΑΡοοσυρμδὶ Βοοκε, 
μι }}} θα Του ηὰ ἴῃ ρρῃ. 166, 167. φμερτὰ. 

ὅ. Τλθτυχὰ “ δαρ᾽ θηῦα δου 18 συ]ρὸ ᾿μβογρίατα ᾿μίοσ Ργ Πα ϑρεοὶ- 
Ια 1. οὐ 1Π1., οαρὶΐα αὐΐπαιθ ΡῥΓΙΟσα οομιρἰθοίθηθδ. Αὐοσίοτα ὙΥ, Τ, 
ἘΝΘΕΙΒΕΈΤΗ. Ηδίηϊα, 1816. ϑνο. 

6. ἘπΠῖοΘ ΓΛΡΥοσΌτη ΑΡοοσυρβογυτῃ δ᾽ οἴοσὶβ Τοβίδτωθηϊ,. δου ρβι “1108 
ἘΡαϊηδηάι8 ΠΑΕΒΙΝΟΕΕ. Υτδ βίανιθ, 1888. 8νο. 

δ 6. ΡΕΙΝΟΙ͂ΡΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΟΗΒ ΟΝ ΤῊΒ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ, ΑΝῸ ΟΝ 
ΘΕΤΑΘΗΕΡ ΒΟΟΚΒ ΤΗΕΈΕΟΕ. 

[1.7 Οὐπιπιθηίαίοτξ ὁπ ἐδλε ἐπίΐγο ει Τοδίαηιοηξ, 

1. Τιϑυτγαπίϊὶ ΔΙ: Απηοίδιίϊοηθβ ἴῃ Νονσυτῃ Τοβίδιηθπίυπμι, οχ ἀϊνογβϑο- 
ταὰπι υἰτίιβαθα ᾿ἰησιο, ατθο οὐ 1 δἴπς, οοαϊσαπι ΟΟἸ]ΔΟη6. ῬΑΓΙ 8118, 
1608. ϑ8νο. 

4116 με] ἃ 4 ἀϊβεϊη συ θά ταπὶς διποηρς [06 τουΐνϑῦβ οὐὗἁ ᾿"ογαίησγο, πὰ τνὰβ ομδ οὗ δα 
ἤτοι το σοπίἀοχοά ἴῃ6 β80πηβδὸ οὗἩἨ [6 Νοὸν Τρείδιηθης 895 ἃ οὐὔἶσ ΤΠ ἐπδηῃ ὃς 8 
ἀϊνῖὶπο; ψῆἤρθησα μ6 ψγχὰ8 ἰο ἴο τηᾶῖθ ΤΏΔΏΩΥ σΟΓΓΘΟΓΊΟΠΒ ἴῃ πὸ 1,δεἰπ ὙΠ] ζαῖθ ἐγϑιβ] δίϊοη. 
Η!18 ἀπποίδιϊοῃβ γοσο ἢτβε οἀὐϊϊοα ὈγΥ Εταϑτηι8: ΠΟΥ γα δἷδο ἴο 6 ἔουπὰ ἴῃ {π6 Οτὶςΐ 
βδοσὶ. 

2. Τεβίθσ! ΕΒΑΒΜῚ ῬΆΓΔΡΏΓΑΒΙΒ ἰηΏ Νονυὰ Τοϑίδιηθηίαμη. Β881]6ξ, 
1524. ἴο]10. 

“« Νοῖ ᾿ηξοσιοῦ ἴο δὺγ οὔ ἴππ 6 οἷά οοτημηοηίδίοτβ ἴῃ βθηδι Ὁ]. δπὰ ἱηροπίοιιβ γοτηδικε." (Ὦγτ, 
Ἡαγνοοά.) Απ οἀϊίοη οὗ Εταβπλι88 Ῥαγαρῆγαβθο ᾽νγαβ ῥγὶπίεἃ δὲ Βου]η, 1777--} 780, ἴῃ 
4 νοἷς, δνο. Εγαϑπιβ τἴὯϑ 8'30 δυιίποσ οὗ α 1,αἰἱϊπθ υθγβίοη οὗ ἴα Νὸν Ἰαοβιδπιοηΐ, 
νοῦ, τορσοίποῦ τι τῇ ἢ18 δηποίδιοηβ, ἰβ ῥγιηϊθαὰ ἴῃ ἔπε βἰχί νοΐϊυπηθ οὗὨ 1.8 (Ἰ]δγοβ δἀϊ- 
(ἴοη οὗἁ ἷἰ8 ψόοτκβ, ἴῃ 10 νοἱβ. ἤοϊϊο. Πυράμηϊ, 1705. Ὑηδ ποῖθβ8 αὐ πον ρτδτητηδίὶ- 
ο8], διὰ ἀεβίσηεά ἴο Θχοϊίε μὶ8 σοπιοτῃρογασιεβ ἴὸ ἴπ6 βίυαν οὗ 6 Νεν Τεβίδτηθης ἰῃ {Π6 
οτὶ σίμαὶ Οτρεϊς. ᾿ 

8. Αὐυρπυϑέϊη! ΜΙΑΒΙΟΒΑΤΙ Νονὶ ᾿δίαπηθπί Οδίμο] θα Εχροβιῖῖο Εἰοο]681]- 
αϑίϊοα : βῖίνϑ ΒΙ Πούμοοα ΕἸΧΡοβι οπατα ΝΝονὶ Τοβίδιμθηίξ,, 14 οϑῦ, ΕἸΧΡρΟβΙΟ 
6Χ Ῥγοῦδι 8 οπηηῖρυβ ΤΠ ΠΘΟ]ορ 8. οΟ]]Θοίβ, οἵ ἢ ἀπυχα ΟΟΥΡΙΙ8 51 ηρ τὶ δι - 
βοῖο οσοπῆδία, αὰ8 ἱἰπδβίατ ὈΪΡ]] οἴ 6685 τυ} 18 Θχροβιύοσι ρθυ8 ΓΘ 88 6886 



848 ϑαοτοά Τλιϊοίοσν. [Ραγὺ 11. (ΟἹ... Υ᾽.. 

Ροββοί. Αριιὰ Ἡρησγίουσῃ ὅτερηλνυμν, 1566], 1664, 1670. ἀδπον, 1688, 
1688, 1698, 1696, 1620. ἨἩδ ΘΙ ογρῶ, 1604. ἴο]]1ο. 

ὙΠ τ] ἰ ρ] ]Ἰοἰῖν οὗὨ οαἀϊἰοη5, ᾿πγουρῇ τ εἰς ἘΠ15 σοσῖε ραββοῦ, διίοβὲβ μ6 μῖσἢ δηὰ ἀοβοσνοὰ 
εϑιἰτηδίϊοη ἢ τ] Θἢ 1δ στα ἔοστηουν Ποϊὰ, ἰπουρὴ 1 15 πον Ὀυῖ {{|6 Κποόννη. [1 οοπίδιης 
Ἐταβηγ 55 [τίη νογείοη οὗ 6 Νὲνν Τοξίδιγθῃὶ, ἰοσεῖποσ τ ναγίουβ Ἔχ ροβιτοηβ, οο]] οοϊοὰ 
ἔτουῃ ἴΠ6 νει ηρ8 οὗ ἴπ6 ἔλτμοῦβ οὐ τη 6 ΘΒ στο ἢ δ5 πο ]] α5 ἔγοτι Ἰδίοῦ ἱπιογργοῖουβ, Ἡνοῖμον οὗ 
της Εοίοτιηρα οὐ 1 Πόσα σοι ΐοη5, τ ῖ Πϊοἢ τῃ6 δαῖθοΣ μα8 ἱπίοσηιϊχοὰ ἢ8 οσ 
ΟὈΒΟΓΥΔΙΙΟΉ8. 

4. Ὑπομνηματα ἴῃ ΟΙΩΏ68 Πυἱῦτοβ ΝοΥΪ ᾿Γοβϑίδιλθηῦ,, ᾿ἴπ ααΐρθὰβ οἵ σθηὰβ 
ΒΟΙΙΏΟΗΪΒ ΘΧΡ]Ἰοαίασ, οὗ 86 Υ1 68 ΘΟΠΟΪ ΟΠ τποηδίγαϊΓ, οὐ δύνα βαπίθης 
1αϑ πο 118 ρμἷα δηθαυϊας!ϊβ σομβτγιηαία. ἙΔὶία ἃ Ὑιοϊοσϊηο ΘΤΕΙΘΕΠΙΟ. 
Τλρβῖ8, 1δ6δ. 2 νοἱβ. ϑνο. 

“« Τα 156. ἀποίποσ οὗ 6 τηοδὲ σναϊυδῦϊς ὕοοῖ 5 οὗ βδογρά οὐιὶοΐδη. Τῆδ Οὐδοσνυδέίϊοτβ 8Γ6 
ποδέ, δηὰ ἴῃ οσγιἰοδὶ ἡυάστηρης οὗὨ ὙἹοϊογιηυ5 δι γι οὶ 5 15 ὀχ ο] θη." (τ. Ηδγνοοά.) 

δ. ὅ68ι. Ομ γιβοὶ Πουλΐηὶ Νοϑίσι Νοναμιλ Τοβίδιηθηΐι, οὐ}ὰ8 ασθοο δοη- 
ἰοχίαϊ τοβρομάσπί ἱπίαρργοίαϊομθθ ἀυδ᾽: τη8, γϑίιβ; δἰίοσα ΤὨΘΟΘΟΓΙ 
ΒοΖζῷ; οὑπὶ δ] υδάρῃθΒ ἸΤμθοοᾶ, ΒΕΖαα δηηοίδιοηϊθυϑ. Ασσαδβϑιὶ οὔδηὶ 
ἡ) δ οΒῖταὶ (δι ΓΑσ: ἴὰ Νουα Εςράυβ (Ομ πθηΐαγὶ 8, ἰπ αὰὸ οὐ ΕἼρσυΓε 
ΟΓΠΟΠἾ8, οὐ ψογθογαπι δισηϊβοδίο, οὐ Οτγδίϊομϊβ ϑαηϊθηία, δὰ 1111 
Ἐς ουἽβ 1 6 ΠΠρϑηςίδηλ σου ογθπι, ἰσδοίδηςυσ. ΟΠ ὈΥσίο, 1642. [0]10. 
ΤῊ Βοβὲ οἀϊτίοη οὗ ἃ τηοβὲ νδ]ιδ0]6 πτοτῖς. “ Βεζα ἰβ υπάουλρίεαϊν τῃ6 Ὀό5ὲ Ἔτι τὶς οἢ 16 

Οτροῖκ Ἰαηρύυαρε οὗὨ δὴγ δοιηπιθηϊδίουῦ γγ͵Ὑὰ πανὸ. ὙΠοτο 5 Π0 [τϑηβἰδιίϊοη ὑπαὶ 1 πον οὗ 
644] ἴο ὨΪ8: δηὰ ἢ 8 γοσηδυκβ οὐ Εταβπηι5 δηα ἴπ6 νυΐρσαῦ 1,διἰη τὸ στουρσῃξ ὺρΡ ἴο (6 υἱ- 
τηοβῖ ἄθρτοο οὗ ὀχδοίηθββ Ου {86 ψῃοΐθ, ἃ 15 δὴ ἱπναὶ δῦ ἔγθδβιγο, απ ἀθβοῦνοβ ἴὸ δ6 
γοδὰ στ τπ6 υἱπιοκὶ διζοηείοη." (τ. θοάάτϊἀᾳε.}ὺ Τηδ (Οοπιτηρηίασίοβ οὗ “οδο μι 
Οδπγογατγίιβ, το ἔστ ἃ ραγὶ οὗὨ 118 τγοῦΐ, ἅτ ὙθΌῪ υ56}}}: ἴῃ ἔποπα, ἴπ 6 Ἰοδγποα δυίῃοῦ 
δχροιπάς {πὸ ἰοχὶ ἴῃ ἃ β᾽ γαιητηδίϊοαὶ δπα οὐ εἰς] τηδῆποτ οηΪν, δοσοτάϊης ἴο ἴπ6 ροηῖι5 οὗ ἴΠ6 
οσὶ χὶπαὶ ἰδηρσιαροβ, δὰ τ που Θηιογης ἰπῖο ΔῺΥ ἀϊπδρυϊεα ροϊηῖβ οὗἉ ἀοοσίτί ποθ. ΤΏΘΥ δῖα ἃ 
τορτίης οὗ (δπιογδγί 55 Νιοέαξίϊο ἤσωγαγιπι δοεγτηοηΐδ ἱπ ἰἰδγὶθ φμαίμον ἐταπρεϊΐοτιης, εἰ ἱπαϊοαία 
υεγδογμηι δἰσπὶ Ποαξίο εἰ ογαϊϊοπὶδ ξεπίεπέεϊα, αὐ ἐἰοτωπι δογὶρίογιτα ἱπίεϊρεπίίαπι οετίϊογεπι. 
1λρβίθ, 1572. 2 νοΐβ. 4ϊο. 

6. ᾿υο ΒΕΌΘΈΝΘΙΒ ΟΟἸτΘ ΑΓ] 8 1 Θυδίπογ “9688 ΟἾ 811 Ενδηρο]ϊα. 
Απηΐτερ, 1606. 8 νο]8. ἔο]10. 

“Α Ροδυι]γΥ ῥσϊπιοα ῬοοΚκ, νυ γῪ βοᾶγοο δηὰ υδ]τδῦ]ο." (Ὧν. Ἡδγποοα.) 

7. Φοδηηΐϊβ ΜΑΙΡΟΝΑΤΙ (ΟΠ Θπίατ ἴῃ υδίυοῦ Ενϑηρε} 18. ῬΆΓΙΒ, 
1617. 0110. 

“ΦΑ νΟΥῪ ᾿ΠρΘηΙΟῺ5 οοΟτητηθηίδίου, ἀϊδι  ρ ΞΘ ἕος Ὠἷβ οἰοζαπὶ δῃὰ ποδὶ [,δι]πἰἴγ." (Ὁ γ. 
Ηαδγνοοά.) Τα σοτητηθηΐασίοβ οὐὗὁἨ Μαϊἀοπαὶ σνογο τορτγὶπίοα δὲ Μαδγθῆςο (Μορυπίϊδ) ἴῃ 
ἰατζο ὅνο. ἰπ 1840 δηὰ [Ὁ] ον! Πρ γ68Γ8 : ἴῃ 41} ἀοοίτὶ πα] ροϊηῖβ ΠΟΥ ἀγΘ ἴῃ βἰγιοἴθβὶ ΘΟπ Οὐ Δ Υ 
ἴο ἴπ6 ἀορτηδ8 οὗ {πὸ τηοάδγη ομυτγοῖ οὗ Ποσηθ. 

8. ΦΦολμη18 ῬΕΙΟΖῚ ΟΠ ΘὨ ΔΤ ἰῃ σατο Νουὶ Τοβϑίδιηθηϊ [10 γοϑβ. 
Τμοπάϊηϊ, 1660. [0]10. 

ΤΠο86 ποίο68 δγα ἱηξογίοα ἰῃ τὸ ΒΕ νοϊυτηθ οὗ πο Οὐ οὶ βδοσι ; ἔπον ὅσο στοδιὶν νδ] θὰ 
88 ΘΟὨΓΔΙΏΪΠΡ ὁ ΤΏΔΩΥ γα] Δ 0]6 οὐεογνδιϊοηβ, ραγ οι ατὶν 1 ιϑἰγαιὶηρσ (6 τηοάο5 οὗ αἱςΐῖοι 
νοἢ ὀσοὰὺνῦ ἴῃ {Π6 βαογοὰ οἱ αβϑὶςβ, ἔγοπι ὑτοίδπο τείοσβ." (τ. Ηδγνοοῦ.) 

9. 16 Νουγνοδὰ Τοβίδιηθηϊ δ ΕἾΔΠΦΟΙ8, ἄνθο ἀ68 Βόηοδχίοηβ ΜΌΓΑ]6Β 50Γ 
σἤδαιθ δ αγβαῖ, ΡΟ 6ῃ γϑηᾶγο ἰὰ Ἰθοΐαγα ρΡ] 8 {116 οὔ 16 τηϑαι δου Ρ]08 
αἰϑέθ. [ἘῬὰγ Ῥαβαυίοῦ ΟὕΈΒΝΕΙ,  Νόουν 6116 ἐἀϊίοη δυρτηθδηίέθ. Ατηβίδγάδπι, 
1728. 8 ἰομηθ8 1 2110. 

9". Τῆς Νὸν Τοβίδιμημθης 10} ΙΔΟΓᾺ] τ θοῦ 008 ἀρΟῚ ΘΥΘΤῪ ΥΟΥΒ6, 1ἢ 
ΟΥΘΣ ἴο τρᾶκα [Π6 γϑδαϊηρ οὗ 10 ποτα ρῥσγοδὉ]6 δπὰ [μ6 τηραϊξαίο ΠΊΟΓΘ 
ΘΑΒΥ͂ : ἰγϑηβ θα ἔγοπι {Π6 ΕὙΘΠΟΙ, ὈγῪ ΕἰοΒαγὰ ΕΌΒΒΕΙ.. Ιοπάοη, 1719--25. 
4 γο]8. 8νο. 

Α Ῥυϊοῦ ποῖϊςς οὗ ἴῃ δδυΐϊον οἀϊιοηῃς οὐὁἁἨ Οὐ θ58Πη01}58 ἐγ διίοη οὗὨἩ ἴῃ6 Νενν Τοβίαπιοπι 15 
δἰνεπ ἴῃ {πὸ Ὠἰβίογιοαὶ δοσουπὶ οὐὗἉἨ ΕἸθη ἢ εγβίοης ἱπ ρασὸ 117. σμρτὰ. ΟΥ̓ ἴπ6 Ἐπρ ἰ5ἢ 
ἰγδηβίαϊίοη, ἴΠ6 τϑῆβθοιϊοηβ οὐ ἴπθ ἴἔοιις Οοβροῖὶβ αν Ὀθϑὴ σηοβί γοα με ]γ ῥτὶπιρά, 



ϑθοί, Π|. ὃ 6.7] ΟὐὈριριοπέαξογξβ οἡ {δι6 ομέϊγο Λίειυ Τεβίαπιθηί. 849 

Μ. Θυδκηοὶ νγᾶβ ὁ .}154ῃϑομΐδί. Νοιν.πείδπάϊηρ ἴῃ τἰρίὰ ῥτοάοβιϊπασϊδηΐϑτο τ ἰςἢ Ῥοσναάος 
815 ποτ, ἴὲ ἰ5 ἀθβογσνθάϊυ εβιθοιηρὰ ἴοσ 15 βρί γι τυ} γ. Απ οὐϊάοῃ οὗ ἴΠ6 ψ ΠΟ οὗ ἢΐβ τϑ- 
βεοιοηβ, ρυτὶῆεά ἴγτοτη ῃθοϊορὶοαὶ ρθου]ατιτῖοβ, 15 ἃ ἀοδιἀδγδίαπι ἴὰ ἴπ6 ΕΣ ρ 58} Ἰαη- 
ἔυδρο. 

10. 99}. ΟΒγβίορῃ.  ουΕιι ὐγα ῬΒΙ]οϊορίος ἴῃ Νοόνυπιὶ Ταβίδιηθηΐυμι. 
Β 4811, 1741 ; (η6 θεβὲ οἀϊίίοη, ὅ νοἱβ. 40. 

ΤῊΐβ '8. ἃ ΨΘΥΥ νι Ὁ] σοτηριϊαϊΐοη ; 48 “ οϊιιβ ἀοοθβ τοὶ δι ΡΥ τοϊαίθ ἴῃ βοηιὶ- 
Ἰηθη(8 οὗἩ οἴποτβ, θυ ἔγθα θην δηἰτηδάνογίβ Ὡροῦ πο τι τΠ στοαῖ στ εἰσαὶ ἀἰβοθγητηθης." 
(Ὁν. ὙΊ]1απλ5.) Α σΘοπεϊπιυαιίίοα οὗ ἐπ15 ψοῦῖς 88 ρυθ βμθὰ ὈὉγ Φομη ΟἨἩσβίορμεσς 
Κοροῖον, πε] “ Απαϊθοία ΡΙ]ο]ορσίοα οἱ Εχοβοῖΐοα ἰὴ υδίυος Ενδηροὶα." ΑἸ θη- 
θυσρὶί, 1766. 4ϊο. 

11. [6 Νουνοδὰ Τοβίδιηθηΐ ἀ6 Ν. 5. 9685 Οσίβί, ἐσαάϊς θη ΕΥδηςοἹ5, 
80} 1 ΟΡ ΠΑ] ατεο, ανθο 468 ποῖββ Ἰϊ τα] 68, βου ἐοἸδίγοῖτ 16 ἰοχίθ : ΡῈ 
Μαββίθυσβ ἀθ ΒΕΑύΒΟΒΕΕ οὗ αἰ ἜΝΡΑΝΤ. Ατηβί. 174], θοδὺ οἀϊίοη, 4ϊ1ο. 

Τὸ οοταρίθία τη}8 ἐχοο]]θηΐς ποσῖς, ἴἤοτα δῃουἹὰ θὲ δάάθα, ““ βεπιαγσειιδε λἰδίοτίφωοο, ονὶ- 
ἐΐψωεα, εἰ ρμλϊοίοσίχωος τὰν ἴε Νοιυεαι Τεείαπιεπέ, ραγ ΔΙ. Βεαιιδοῦτε, 4ίο. ἃ ἴα ανψε, 1742.» 
ἹΠουρῇ ἃ ροβίμυπηουβ πγοσῖ, 1ὲ 15 νΟΌῪ να] 180]6, δὰ σοπίϑ᾽ 8 ΤΠΔΠΥῪ εἀϊοΐοιβ Ορϑογνδί!οης 
ὈΥοῆν οχργεβθο, θυ ποθ Πονοτι 6 1685 οΟγρΥ 56 ἴΠ6 βιιϑίδπος ΟἹ γϑηδγκβ οὔἶεγοα 
Ὀγ 16 Ὀεδὶ ᾿πέογργοίοσθ. Ἀπ Ἐπ] δ ἐγδηϑίδίιοη οὗ δι. Μαειδθοιν᾿ Β Οοβροὶ ἔγοση 118 
Ετθθποἢ νοσϑίου, γα ὑυϊπίθα ἴῃ 40. ΤΩΔΗΥ͂ ὙΘΟΥΒ 5ἰποθ, γῇ οἢ τγᾶβ σορῸ ]15ηεαὰ ἱῃ ὅνο. 
Τιοπάοῃ, 1816. 

12. Νονυπὶ Τοβίδμπηθπίυμη ἀτουμι δα! 10η18 τοοθρίς οὐτὴ 1,βοἰομΐθυβ νὰ- 
τη θυ5 Οὐοαϊοσυπη Τρδη βου ρίοσυση, Βα Ποππ Δ] ]τυτη, Ὑ ΘΒ ΟΠ), οἵ 
ῬδίΓαμα, ΠΘΟΠΟῺ ΘΟΙΠΤΩΘΏΓΑΙΤΙΟ Ρ]ΘηΐοσΘ 6Χχ ϑογίρίοσι 8 νοίογι θυ ΗΘΌτϑ δ, 
ατοῖβ, οὐ 1,αὐἰη185, Βιβύουϊατα οὐ υἱτὰ σογροσγυσα 1] πϑίσαπίθ. Ορογὰ δὲ βίυαϊο 
“οβδῃ. Φδοοῦὶ ΥΥΕΊΒΤΕΝΙ. Αἰηζοϊφαδιῃὶϊ, 1751, 1752. 2 γνοΪβ. ἴ010ο.. Ἑαϊο 
ΔἸΐογα, δυςία οἵ διμθπάδίβ, ουγϑηΐθ Φ΄. Α. μοῖζο. Τοχι. 1. χυδίυον Ενϑδηρθ}18 
ΘΟ ΡΙοΐθη8. Ἐοϊοσγοαδιῃὶῖ, 1832. ἰαγρα αἰ Γο. ᾿ 

Τα οὐ αὶ ταογιῖς οὗὨἨ {πε86 δαϊτοηβ οὗἩ ἴπ6ὸ Νουνν Τοβίατηθμς ἀγα σοῃβιἀογρα ἴῃ ἢ. 24. 
Ξιῦγὰ. ΑΒ ἃ πιεγεῖν οτίἐἰοαϊ σοπιπιεηί, (ἰἰὶ5 οὗ ὙΝ εἰδίεϊῃ 15. ὉΠα ΒΕ ΟΠΔΌΪΥ οὴς οὐΓἁ {πὰ 
τηοβὲ νδίυδἷο: “ αἰπηοβὲ οΥ̓ΘΤῪ ρϑου ας ἔογῃλ οὗὨ βρϑοοῦ ἴῃ ἴΠῸ βδογοὰ ἴοχὲ ἣο Ὧδ5 {{105- 
τταϊοὰ ὈγῪ αμοϊδιϊοηβ ἴτοπι 96 ιν 15}, Οτθοκ, δὰ Βογηδῃ Ῥτιίεσα" (τ. Α. ΟἸαγίο.) 
ΑἸπιοβὲ θνοσ  πηοάρσῃ σοτητηθηΐδίοσ οὗ ποῖ 88 ἴδυρεὶνγ δναι]θά ἢ1τη561Ε οὗὨ ἔθ γονίοιιβ 
Ἰαθουτβ οὗ ὙΥ εἰβίϑιῃ. 

18. “οδπηῖβ ΒΕΝΘΕ (ἀποπθοη Νοὺὶ Τοβίδιημθηίζ,, ἴῃ αὐὑο, 6Χ παν γ6Γ- 
θογυ ΥἹ, διιαρ] οἰία5, Ῥτγοξαπαϊἐα8, Οὐποϊηπα85, οὐ δ] ΓΙ 8. ΒΘ ΠΒιμ1Πὶ 
οοὐ]οβίλασω, ἱπαϊοδίασ. [Π]πη6, 1768. 4ο. Τυδίηρο, 1888. 2 τογηΐ8 ϑνο. 

“ ΤΠ18 τνοῦῖς σοπίδϊπ8 δῇ ᾿πδίγυοιίἑνα ῥγοίδςο, ἃ ρουβρι σοι5 δηαἶγϑὶς οὗ ϑδοῦ ῬοΟΚ, ΨΊ 
βδοτί ποῖοβ, ἰῺ ἴ[ἢ6 ἰγιι6 ἰδδία οὗ Ἰυάϊςϊου οὐ ἰοΐση. Η5 ρίδῃ 15 ἃ ρογίοςϊ οοπίγαξ ἴο ἐμδὲ οὗὨ 
Ὑγοϊυ.5. διπιρίΐοεπι ζεγε υεγτίαίεπι, δἶπε ανῖτα πιιιέατερη ορπίοπιθη, ῥγοροπο." ( Ὦτ. ΜΝ] 1Απ5.}) 
Βεηροὶβ Οπουηοῃ ἰ5 ἃ νΘΓῪ ν8] 04 }0}}6 βυιρει ταϊο ἔοσ ἴΠ6 ΤλΟγΘ ὀχρϑηβῖνα οσ  ἰς8] σοτησαθηΐξδγίοβ 
οη ἴπε Νεὲν Τοβίδπηθηΐϊ ; Πε Ἔχοοὶβ ἴῃ 5ῃῃονιηρ ἴπ6 σομηδχίοη δη ἃ ΠδττΉΟΗΥ οὗὨ ϑοτίρίηγο, δηὰ 
μον ϑογιρίυγο ἰβ ἴο Ὀ6 ἱπίογργοίθα ὈῪ ϑεσίρίυτο, Τῇ ροηογα  Υ οἤθαρ ῥτίοα οὗ {μϊ8 θοοὶς 
Φτοδ]ν ΘΠ ΠΔΏΘΟΒ 15 ν8]116. 

14. Ἧ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νίόονυπι Τοβίδιηθηΐαπι Ποιαΐηὶ ποϑίσὶ «7688 
ΟὨγ δῦ, οσαπὶ 56 }01118 [ΠΟ] ορΊοἾΒ οὖ ρἢ]]Ο]ορ!ςοἾ8, 8νο. 2 γο]8. Το η]ηϊ, 1768 : 
24 οαϊ!. 1776; 84 οἀϊ. 1820. 

Το εὐϊίοτ οὗὨ 115 τοῦ τταβ (6 ον. Μσ Ηλπκρου. “τ γ88 ἃ ὙΘΥῪ ὑπο} σοταρϑηίοῃ ἴο 
ἜνοΥΥ Ὀ1Ό0]1ο4] πευμἀθηῖ, δηὰ Π85 σοῦο ἑπγουρὴ ἔνο οἀλέϊοῃς (6 Ξεοοηὰ ἴῃ 1776), ἔπε ἢτβε οὗ 
ΨΠΙΟΒ 15 [06 Ρεβὲ ; Ρυξ 1ἴ τηυϑὲ θα δοκπον)οάρσοά {παὲ (Π6 Οτθοκ ἰοχὲ ἰπ θοϊῇ 15 πο χοιι 58} 
Ἱποογγροῖ." (8 τ. ΟἸασκο.) ΤὍῆε ἐλίγα βἀϊιϊοη οἵὨἉ εἰῖ5 ψοτκ 15 ἴΠ6 πποβὶ σοστοσῖ : ἴἴ ἰ ὕδα- 
Π}}ν ρτιπιθα. ὙὍηα ποίεοβ ἀγὸ ἘΠ Η͂Υ οχίγαοϊοα ἔγοτη Ῥοοὶο᾿β ϑυπορ 515. 

16. Οσῖβι. οι. ΚΤΥΝΕΕΙ Ηγροιηποιηδία ἴῃ Νοναπὶ Τὶ οϑίδηθηΐαιη, 
αυλδὰ8 Οαταοιίαβ 6]5 Θχρ]]οαίασ, οὐ ΘΟ ΒΟ]Π5, αὐδὸ 6χ δου ρ 18. ΓΟσΘ ΠΟΛ πὶ 
αοΓυ Πἄδηη ταδρ ὶ ΠΟΙΏΪΠ18 ΡἢΠ]Ο]οροσαμα οχοθγρία δυπηΐ, 1]υβίγαΐϊαν. Γρδὶς, 
1780. ϑνο. 



860 ϑαογοα λϊοίοσψ. [᾿ὈαγῚ 1]. ΟἹ. 

16. Νονυπι Τοβίδιηθηέαπι (ἀτοῦ, Ῥοτροϊαᾷ Απποίδεομα 11] υδίξαξιπι. 
Ἑάϊῦο Κορρίαπαᾶ. Ὑο]β. 1Π-Χ, Οαοιίίηρε, 1778--1826. 8νο. 

σ. Β. Κορρε (ἤοπὶ βοτῃ [ἢ}18 οἀϊτίοη ἀοσίνος 1(5 ἀϊβιϊησῖῖνο ἀρρο] δι: 00), ---- ἃ τηδη οὗ ὁχ- 
[οηδῖνα ᾿οδσηϊηρ δη Ὡποοτησηοη οἰ τς 4] δουτάθῃ, ἴῃ [Π6 γοαγ 1778 ΡῈ] 15ῃ6α ἃ ρ͵δι; οὗ ποὺν 
ἀπο οὗ μα Νὸν Τδβίδσηθηϊ, σι} 8 οογγεςίρα ἰοχῖ, βμοσγὲ οὐ ἶσα] ποῖοβ, δηὰ βοῖμθ ἐχοωγδιξ, 
οἵ βοπηον δὲ τηογο οχϊοπάθα ρὨ]]ο]ορίςδ] ομο5 ὁπ ρασίϊου δ ραϑβαροβ; δηα δὲ ἴπΠ6 δᾶπιθ {ἰπ|6 
ἕδνα ἃ βροοϊτηθη ἴῃ 1116 δορί βεοβ οὗ ῥϑῃ] ἴο ἴη6 Οα]αιίαη5, ΕἸΡμοβίδηβ, δηὰ “ΤΠ ββα] οΐδηβ. Α 
βοοοηα οὐἀϊείοη οὗ ἐπ15 δρϑοϊτηθῃ δρροαγρά ἴῃ 1791, δπὰ ἃ {πἰγὰ ἴῃ 1823, οοτγοοϊοά δπᾶ οῆ- 
Ἰατροά Ὀγ ὑγοΐββδου Τ. (. Τγοῦβοη, τυ! οἢ ἴῃ 1Π6 {ΠῚ 6-ραρα 15 ς8]]οἀ Ὗο]. Ν]. οὗ (με ῥγο)εειοὰ 
σοσκ. Κορρα Ἰ᾿ϊνθὰ ον ἴο δὰ δῃοίμοῦ νοϊυτμο, ηυμηροτοὰ ΠΥ., οὐ {π6 δορί βεϊα ἴο {Π6 
Ἀογηδηϑ, τυ ]οὮ γα8 ρυ ] 564 ἴῃ 1788. Α (μἱτὰ οαϊεοη οὗ {115 γο] πο, νυ ἢ δαάϊομαὶ ποῖος 
δ ρΒ]]ΟΙορίοαὶ ὀχοισβιβ, ΌγῪ Ὦτ. Ο. Ε. Αππτθοη, ἀρροδγοὰ ἰη 1825. ϑίησθ ἴπῸ γϑαᾶγ 1783, 
δῖ ΥΘΙΥ ᾿ΓΓΟρΡΊΪΑΥ ᾿πίογυδὶβ, (. Η. Ἡοἰησὶςἢς Πα5 ρυ 5ῃθαὰ Μοὶ. 111. ἴῃ τὸ ρασίβ, σοί δι ηἰπς 
{6 Αςἰ8 οὗ ἔθ Αροβεῖοβ (πο 15 τλοσα ρδγεϊσυ Υ]ν ποιοοὰ ἱπ Ρ᾿. 866. Νο. 10. ἐπ7γὰ), ἴπ 
1809 : Μοὶ. ΥΙ1. ἴῃ ἔνο ραγίβ, 1792, οοῃίδιηϊης {πὸ ορ᾿51165 ἐο ἴῃς (ο]οββίδης, ΡΒ ΡΡίδ 8, 
Τιμοίῃν, Τιῖυ8, δηὰ ῬΠΙοπιοη ; οὶ. Ψ11Π1., οσοηἰαιϊηΐης ἴΠπ6 ορὶ51]65 ἴο ἐπ6 Ηδοῦτον 5, ὮὈῪ 
Ἡεἰησίοῆς, πο Ρυ]} 150 6ἀ 84 δοοοῃά οὐϊείοη οὗ 1 ἰῃ 1825ὥ. ΟΥ̓ ἢα Οδίμοϊϊς Ερ 51 165, νος 
86 ἰο ἕοσγπι νοὶ. 1Χ., Ὁ. 2. Ῥοῖξ πᾶ5 θυ] 5ῃοα ἔπο ἔαϑοϊου δ, (ἢ6 ἢἤτδε σοηίδίπῖπς {Π6 
Θρ δῖ] οὐὗἁ “4π|65, δηὰ 1ῃ6 Ξξοσοπά οσοπίαϊηῖπρ ἴῃ6 ἔτνο 6Ρ 5165 οἵ Ῥεΐοσ. Ὅῇο τπιτὰ ἔββοϊου], 
ὙΠ] ἢ 15 ἰο οοπίαὶῃ {Ππ| Θρ 5[165 οὐ δόοῦη δηὰ Ψυά6, 65 ποῖ γεῖ δρροϑασοά. 1 1826, Ροϊὲ ρυν- 
Ἰἰδποὰ ἐμὸ ἔτβε ρατέ οἵ Νοϊ. Ν΄., πῇῃϊοἢ 15 ἴο σοπιρτῖβα ἴδε ἵπνο ορίβι]εβ. ἴο ἴῃ6 (ον μίδῃς. 
Ϊη 1821 1. Η. Ηεϊηγῖςἢβ ρυθ βμοά 1π6 Αροσδίγρῃβε 'ἰπ ἔνο ρμασγίδ ἰοστηίηρ οὶ. Χ. ψΜοἱὶς. 1. 
δηὰ 11., οοῃίδἰπῖηρ τ 6 ἴουσ Οοβροῖὶβ, ἀγα υπάογίδίκθη ὈΥ ρϑύβοῃβ, σοτα Ηοιησὶςἢβ ἀοοΐατες 
ἴο Ὀ6 ΘΥ̓ΘΟΥΥ͂ ὙΦΔΥ οοτηροίθρηϊ ἴο ἴπ6 ἴαϑις : θυ. π0 ροτἕοῃ οὗ ἴποπὶ Ὧδ5 γεῖ ὈδΘοη Ρι 0] 1586, 

ΤΏ ρἴδη οὗ 1015 σσουῖς ἀρροδγβ ἴο ὕ6 δχςο]οηὶ. Ὑἤοτσο 58, ἢγβι οὗ 4]}, δὲ {πη6 Ὠοδὰ οὗ (δ6 
Ῥδβα, ἃ οοσγροῖϊθὰά ἰοχῖ, δρτθοϊηρ ἴοὺυ [6 τηοβὶ ρατὶ στ (Πδὶ οὗ Οτ᾽οβθαοῃ᾿β δαϊείου, νι ῖτ ὁ 
Ρυποευδίϊου ΘΠΕΙΓΟΪῪ πον, δπὰ αἀἰνἰἀοὰ ᾿πῖο ραγαρταρῇς δοοοτάϊηρ ἴο ἴΠπ6 5656, τ ἢ }]6 (86 οτ- 
ἀΐηδευ ποϊδιίΐοη οὗ ομδρίογβ δῃὰ υϑσβθβ 18 ρσίνθῃ ἴῃ ἴπθ τηδγσὶῃ. Τῇθη [Ὁ] ον Ὀτὶοῖ ποῖρ5, 
δι σ ΟΕ οτὶ ἶσα], αϑϑὶ πὶ σ᾽ [ἢ6 ΤοΆΘΟἢ5 ὉΓ [Π|6 νϑσιδίϊουβ ἔγογη ἴΠ6 ἐεσέμς σεοορέμα; δῃηὰ Ὀεῖοιν 
{π656, δὲ (6 Ὀοίίοτη οὗὨ ἴπ6 ρᾶρθ, ἴογῸ τα ποίοβ οἵ ἃ ρῃϊ:οϊορὶοδὶ πδΐυσο, οὗ σοπβιάθγα]ο 
οχίοπί, ΤΏδδα ποῖθ8 ἀγὰ Ὀσγθοϊβοὶν οὐὗἁἩ πὸ Κἰηὰ ψῇηϊοῖ ἀσὸ ἴο 6 ουπά ἴῃ ἴΠ6 Ὀοβῖ ογι σαὶ 
οὐϊίοῃβ οὗ ἰῃ6 ο᾽4ββϑῖοβ. "ΓΠοῖτ 5016 οὐΐθοῖ '5, ἔο Θῃ840]6 ἐπ τοδάοσ ἀϊἰϑεοεἶν δηά δοοιγαῖον 
ἴο δρρυεποηὰ (6 τηοδηϊηρ οὗἁἩ {πὸ οτιρίπδὶ υτϊίοσθΌ Τὸ ἱΠΠυδίταῖὶο 4 ρῆγαβα οὐ ἀοιρίξαϊ 
τηθδηΐϊῃρ, ἢγϑι οὗ 41} ἀγα ὑσουρις ἔογιναγὰ ἴπ6 ραβθαροθ ψΠΘΓΟ ἔἰ6 ὙΤΙΙΟΣ 0.865 {Π6 58Π16 ΟΥ̓ 8 
βἰταῖζαῦ τπαοάς οὗ δχρτεβείοῃ ; τη οἵπον Νονν ᾿Γοβίδιηδηϊ τσϊζετβ ἄγ δρροαϊϑά ἰο ; ἤθη 1ῃ6 
στροὶς {γαπβιδίουβ οὗ τς ΟἹὰ Τοβίδιμθηϊ ἀτὸ οἰϊθα ; ἴποη ἴα Αροςγυρίμαὶ Ἡτιῖοῦβ ; δηὰ αἷ50 
Φόβορθιι5 δα Ῥ1]|ο; δ, ἰδδὲ οὗἁἉ 4]}}, {Π6 οἰ αββίοδαὶ δυίιογβ ᾶγὸ σγοΐοσγοα ἴο. Α] ἀοςίτίπαὶ 
ἀἸδοιιββίοηβ 8ζῸ οδγοί ἢν δνοϊάθα. Τὸ ϑδοῖὶ ὈῬοοῖκ ἃγθ ρτοῆχοα ρτοϊοροζθθπα, πῃ τ Ὠῖ 
αυδδιοηκ το] δίϊηρ ἴο {Ποῖγ δι τ ῃοτβ δα Π μι ϊοἱ ἐγ, ὅζο., ἀγὸ ἀἰβοιιββοὰ : δπά ἴο ϑδοῦ ὑοοὶς ἰϑὸ 
ΓΘ 5.0) οἱ πο βΒῃογί ἐσοιγδε ΟΥἨ (ἰβα 151 [1008 ΟἿ ῬΑΒΒΆρῈ5 ΟΥὨ ΘΧΊΓΔΟΥ ΔΙ ΠΑΤΥ ΟὐὈΒΟΌΓΙΥ, ΟΥ̓ ΟΠ 
ῬὮΓᾶ5865 οὗ σγραυθηξ ΟσσυΣΤθηςο, ΟΥ τ] οἢ ἀγα υ56ἀ ἴῃ ἃ ραγίϊουϊαν ϑθηϑ6 ὈΥ ἴΠ6 5δογρά τυ Γ5. 
ἍΜ τοραγὰ ἴο πα Ἔχθουςοη οὗ ἴπ6 ρ΄δη (5 ἀοιδι]θὰ : ---- Κορ ρθβ ἔννο νοϊυτμθβ ἃγο ὈῪ ἤὩΓ 
ἴπ6 "εδὶ οὗ ἴδ 56γ1 68 : Π6 18 8 σϑυῃαγ ΚΑ ΌΪΥ σαυτἰουβ οὐ εἰς ἀπὰ ἡπάϊοϊου ἱπιοσργοίογσ Βαΐ ἴῃς 
Ζεοοπὰ ΘαἸοΠ οὗ ἢ]8 σΟΙΤΠΤΩΘΠΙΑΤΥ οὐ ἴπ6 Θριβῖῖα ἴο ἔμ Εοιηδηβ σομίδί 5 506 ΨΘΥΥ ΘΧΟΘρ- 
τἰοπαῦΐα ποίθϑ ΌγῪ Ῥσοΐδεβογ Ατηπίοη : ΠΟῪ δτγο, πονγονοσ, σαγ Ἢ γ ἀϊβεϊη συ ϊθῃεά ἔγοτα ἰμοβα 
οἵ Κορρθ. Βοιῖῖ Ηρίητιο ἢ ἀπὰ Ῥοῖξ ἀγθ, παρ γ, ἰαϊηϊοὰ τῖτῃ ἴπδαὲ 1ᾶχ βγβίοτι οὗ ἱπ- 
τογρτγοίατιοη δηα οχοθββ οὐ ρ] ]ο]ορὶςαὶ βρθουϊαϊίοη, ὙΠΟ ὅτ ἐπ Ἄομαγδοιογιϑιῖοβ οὗ 1Π6 
τηοάσσῃ ἐμοο]ορίδηβ ἀπά Ὀ᾽ 0116] οτιἰςβ οὐὔἵἩ Οδγπίδηγ. (γἰβείδη Μομῃϊζοσ, νοὶ]. 11. ρῃ. 642-- 
644. Ἑιϊηρθυτρῇ, 1822. 8νο.) 

17. 6. Ἐὶ ΗΈΖει, Νουῖ Εωάοσιβ Ὑοαΐηα ὅδοσα, ΝΊτγογαπι (ἸΑΓ ΒΒ ΠΟΥ ΌΙΩ 
ΟΡΘΓΆ 80 βίπαϊο, ὃ δουιρίοτιθυβ ἀτωςοὶβ, 1] πδίταῖα. Ηδ]6, 1788. ϑ8νο. 

ΤΗΐβ σσοτῖς, ν οἢ 65 Ὥδνοσ ὕθθη σοτωρ]οίεά, οσοπίαϊης ἔπ 6 α5ρε}5 οὗ Μαδιίπον απὰ Μδτκ, 
οὔπι ΪΝοίῖ6 Ῥαγίογμτα, ἀνὰ οι θοάϊοβ τῃ6 ἰαθουτβ οὐὗἁἩ ΑΥ̓ οἰβξιθίη, Ἐδρο}λι5, Ῥα]αϊγοῖ, Κγρκο, 
ΑἸἹΡοσγι, Βοβ, δῃὰ οἴποῦβ. 

18. ϑεϊθοία ἃ 530110118 1ἃ. Ο85ρ. ΑΙ ΟΚΈΝΑΕΙΙ ἴῃ ΤΑΓοΘ αυοβάδτῃ Νονὶ 
Τοβίδιηθηῦ, ἘΕπιίοτο Ὀϊβοίρυϊο Ἐν  δη Ὑ ΑΒβοηΡουρι, αυἱ Π᾿1Ββουίδομθίη 
Ργ 151 ἀ6 (]οββὶβ Νονὶ ϑίδιαθηθ. απηβίοϊοάδμι, 1815--17. 2 νο]β. ϑνο. 

Δ Ἰο Κθηδοῦ τγὰ8 ὁπ6 οὗ {Π6 τηοβὶ ἀἰϊδεϊηρσυϊ δηθὰ οτἰεῖςβ οὐ {π6 1.88 σοπίυτγΥ. ΤὭΘβο οχίγδοϊς 
ἔτοτῃ πὶβ ϑόβοια ἀγὸ γΒο  γ ΡὨΣ]οΙορῖςαὶ. ὙὍὸ {Π6 ἢτβε νοϊππιο, Μ΄. ὙΥ ἀββθηροῦς πα5 ρτεβχοὰ 
ἃ ἀἸββεγίδιζοη οὔ ἴποβο ραϑβϑᾶρεβ ψῇῃϊο 6 (Ὠϊπκ8 Θγα ΟΥ αἰ ΠΥ μίοββοβ, τυσιτθη ἴῃ {16 
τατρὶη οὗ τηϑηυβοσιρί8, θχιῖ τ ἰςἢ ἴῃ ἔπ Ἰάρ86 οὗὨ ἀροβ βανα Ῥϑοοῦχα ἱποογροταίοθα νι τ ἘΠ Ὸ 
(εχ, Τὸ ἴπε βοοομὰ νοϊιπηθ π6 ἢ85 4150 γγοῆχοὰ ἃ ᾿᾿ββδοσιδεϊομ γοβροςιηρ ἢ ΤΓα)θοι ἢ 5 
οἴξῃ πϑοῦββδτυ ἰὴ ἴπΠ6 Νδυν Τοβίατηθηῖ. ϑόοιια οὗ {π65 ΤΥΔ᾽ ΘΟ ΟΠ 5 ΟΥ̓ ἘΥΔΏΒΡΟΒΙ ἸΟῺ5 8ΓῈ 8Γ- 
ὈιγασῪ ἐπουρῃ. Βίϑῃορ Φ9Ὁ} παβ σίνεῃ ἃ βρϑοϊπγθῃ οὗ ἔμοπι, σι βδοσῶθ }υ5ὲ οδϑε ζαίοσΎ 
ΤΘΙΏΔΓΚΒ, ἴῃ ἢ18 ϑαοτοά 1, Δςογδίυγς, ΡΡ. 128--150. 



ϑ'οοῖ, ΠῚ. ὃ 6] ὠὡπιπιθπέαξοτξ ὁἢ. ἐδ ἐπέϊγε Δίειο Τεοβέαριθη. 86] 

19. Ἡ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυμ Τοβίδιμοπέυσσω, οὐαὶ Νοῖϊβ ΤΉΘο- 
Ἰορὶεῖβ οὐ ῬΒ1]ΟΙορίοῖ8. Τοπαϊηΐ, ἰπ φαάϊθαβ Υροσγαρὶςῖβ Α. 4. ΑΙΡΥ, 1816. 
8 νο]8. ϑνο. - 

Α νοτὶς οχθουϊοα τ ῖτ Θαι8] σοτγγθοίηθβ8 δηά οἰθραηοα : ἔποσο δγὰ ἃ ἔδτν οορὶθβ οὔ ἰᾶσρο 
Ρϑροσ, τὶς ὅσα ἔγυυ Ὀεδυ τα], ὙὍὙμο Οτροὶς 8 τπαξ οὗἩ 1Π6 τοοεϊνθα ἰοχὶ, τι 1Π6 Ἔχοορ- 
ἔοη οἵ βοὴ ἔδυν ρβϑββαρθβ, ἴῃ σῇ ον ἢ φαἀϊ ον δοκπονοάροβ ὑπαὶ ἢ6 [88 [Ὁ] οσοὰ Οτεῖος- 
ὕδοῖ ; διὰ {μ6 ὅϑο!ο]α δα δγγδηρθὰ ἴῃ ἃ βἰπιλῖδὺ ογάθσ στ ἴΠο56 οὗ Ηδγάγ᾽β δάἀϊεῖοιι, 
ποιϊοαα ἰῃ Ρ. 349. Νο. 14. ὙΤΉΘΥ ἀγο οἢ!οθν βοϊοοίοά ἔγοτα Οτοιίυκ, Ε͵βποσ, Βδρμοϊίυς, Βοβ, 
Ῥαϊδιίγοῖ, γρκο, δηὰ Ἐοβοπγα !]]οσ. Τὸ Ἂδοῖ θοοῖ 15 ργεῆχϑα 8 δῃοτέ δοσοιιὴῖ οὔ 118 δι δποσ, 
οὐςαϑίομ, δηὰ οὐὐθοῖ, ἀσαννῃ τ ρ ἰὰ ρυτα δηὰ οἰεραπε 1 αἰϊηϊγ. Εογ (15 νδ] 8 0]6 δὰ χὶ ἰατν 
ἴ(ο βδοτϑὰ βειάϊοβ, ἴπΠ6 ὈΪ0]1ς 4] οἰυάοης 15 ᾿πάοθίθα ἴο 6 ον. ΕἘδνασγά νλιρυ, Β. Ὁ. 
0 15 πο τϑϑϑῃ οοπιπηθηδαϊίοη οὗ (ἢ δσοπιηηοάϊΐοιι δηὦ νυδ᾽υδῦϊο οὐἀϊξίου οἵ ἴ6 Νοὸν 
Τοβίδιμοηξ, ὑπδὲ 84 δῖα οιαϊπθῃΐ ῥγοϊδία οἵ ἴπ6ὸ Δηρ]οδη οἤυτοῦ (Βίβπορ Ηυπεηρίονα), 
ὙΠΟ Θχδιηϊηθα ἰξ, εἰρηϊῆοα 8 ἀρρσχοθδίίοῃ οὐ δὐθῦυ ραββαρο οὔ ὙὙΒΙΟ ΘΩΥ͂ ΠΟὨΙΊΓΟΥΟΓΕΥ 
Ὑ5 ἸκοΪγ (ὁ 6 οὐσοξοϊοπρά ; δηὰά βίἰαίθρὰ {πδῖ, μαὰ ἀἼε οαἀϊϊθὰ ἱξ, ἰξ σουϊ]ὰ παν θοῇ 
5 ΠῚ] ΓῚῪ οαϊτοά, 

20. Ἧ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. Τῇο Νὸν Τοβίδιηθηΐ:: πὴτῃ ἘΠΊ 588} Νοΐοβ, " 
οὔ 108}, ΡΒΠ]ΟΙορΊο4), πα ὀχρὶαπαίοσγ. [ΒΥ {86 ον. Εάπαγὰ Υ Αυρυ, Β. Ὁ. 
Α ποῦ Βα οη. 1οπάοῃ, 1826. 8 γο]8. 8γο. 

Α πον δηὰ σθαι ῦ ἱπιρτονοὰ οαἀϊιΐοη οὐ ἴθ ρσγεοθάϊησ πγοσὶς : 85 ἴξ 15 ἢοὸν δοοοιηρβηϊοά 
ὙΠ) ὙϑΓοι 8 τοβαϊηρβ, (Π6 σοϑᾶοσ ψν}}} ἥπὰ ἃ τόσ ραγι σι αγ δοοοιηΐ οὔ ἰξ, 828 νυ6}} δβ 
οὗ {πὸ δὐἀϊείοη οὗ {6 Νὲνν Τρβίδιηθης, ἢ νατῖοι8 γοδάϊηρθ ἀπά ρῃ]]ο]ομίοαὶ ποῖοβ, ὈῪ 
(6 ον. τ. Βύκτον, διποης {Π6 οττἰςαὶ οἀϊέίου5 οὗ τας Νοὺν Ταβίδσηθηξ, ἴῃ ὑρ. 37, 38. 
διρτὰ, 

21. Τοβίδπιοηίαμι Νονι Οατοὰ, Οὐ ΑΠἰπηδανογβίοηῖθιβ ΟΥ̓ ἰοῖε, ὅζα. 
ἃ Φολπηο ϑδουοσίηο ΨΆΤΕΕ. Ηδὶα ϑαχοητμ, 1824. 8νο. 

86:6 {8μ6 {116 δἱ ἰοησίη, δηἀ δὴ δοοουπὶ οὗ 6 Νοίοβ, ἃς. οὗ 1π15 οἀϊάου οὗ πα Νοὸνν Το5- 
ἰδτηθηΐ, ᾿ῃ Ρ. 38. Νο. 45. δυρτὰ. ΐ 

22. Τηὸ ατϑοκ Τοβίδιμθηΐ στ ΕΠ ρ] 150} ἸΝοΐ65, οὐ 164], ΡΉΠ]ΟΪορΊςαΙ, δπᾷ 
δχοροίϊοαὶ. Βγυ {πὸ ον. 5. Τὶ Βιυοόμειεν, ἢ. Ὁ. Ἰμοπάοῃ, 1882. ϑεοοηά 
Ἑαιίοη, 1886. ΤΙ ϊγτὰ αι οη, 1889, 2 γνο]β. 8νο. 

56 δ οὐἱεοαὶ Αςοομηΐ οὗ ἴῃς Νοῖΐοβ8, ἃς. ἰο ἴποβο οἀϊϊοηβ οὗ ἴΠ0 Νὸν Τορϊαιηρηΐ, 
ἴ ΡΡ. 38, 389. Νο. 59. σωργὰ, 

28. Α Ομ ΘΠίΑΓῪ οὐ ΕἸΧροϑιθοη οα 186 Ναὸν Τοβίδιηθηξ; τὶ ἃ Ποοδᾶ 
οὗ Οοπεθοη ΒΪδοθβ. Βυ Φόβῃ ΤΈΑΡΡ. 1 οπάοπ, 1647. 2 νο]8. 4ϊο. 
ΤΏ βοοοῃά βαϊοη οὐὗἔἉ [815 σγοσκ, σι ϊοἢ τγᾶ58 ὑγϊπίθα ἴῃ [Ὁ]1ο ἴῃ 1656, ἴοτηβ ρατὲ οὗ (Π6 

5816 δυο 5 Απποίδιϊοηβ προπ τε ΒΙ1Ό]6, ποϊςοα ἴῃ Ρ. 294. Νο. 4. διρτγὰ. 

24. Α ῬΑγΆΡὮΓΑΒ6 πα Απηοίδι!οηβ οὐ ἴΠ6 Ναὺν Ταβίατηθηϊ, ὈῪ ΠΙΘΏΓΥ 
ΗΆΜΜΟΝΡ, Ὁ. Ὁ. Ιμοπμάοῃ, 1702. [0]1ο, Ὀθθὲ δαϊοη. 

ΤῊδ ἤτει οαἀϊείοη οὗὅὨ {18 νδ] υδῦϊο τουκ δρρεαγορὰ ἰἱπ 1658 : ἰξ 18 ἴη σγοβὲ δηὰ στονὶηρ το- 
ῬΡυϊδϊίίοη. ΤΉΘΓΟ 8ΓΘ ΤΩΔΠΥ͂ σοοά ογιἰς 5π15, Ὁ ΤϑηΥ [δι ατὰ τυ οἷ) τηϊδίακοη, τ. Ηδ- 
πιοη “ ἤηάϑ (68 Οποκίϊςβϑ δυο ὝΒΟΓο, ΒΟ 18. Π18 ῥτίποῖραὶ ἤδυϊξ : τηδηγν οὗὨ 1,6 ΟἸοτοκ 
ΔΕΣΙΠΔαΥογβίοἢΒ ὈΡΟῚ ἴδοβα ρ]6 668 ἃγα ον φορά; δηὴ ἢὶβ οἠϊίίοη οἵ μἷδ ῬΟΟΚ ἴῃ 1,διἰη 1 
ΚΠ της τυ οἢ ῥσθἔογα]ο ἰοὸ {πὸ οτἱ ζὶ πα]. (Ὦγτ. Ὠοαάτγι ἀφο.) 

2ὅ. Α Ῥαγάρῆγαβο οἡ 6 Ναὸν Τοβίδιηθηΐ, ἢ Νοίοβ Ποοίσγ δ] δπᾷ 
Ῥχγδοῦῖοβὶ. Βγ {Π6 ἕδν. Εϊομπατὰ ΒΑΧΤΕΕ. Ἰμοπάοῃ, 1695. 8νο.--- Βορτϊη ρα 
δύ Γοδβάοῃ, 1810. 8νο. 

Το ρδυδρῆσγαβα ἰβ ἱπβοσίοἀ Ὀδίτγοεη ἴΠ6 σὑθσβθβ οὗ ἴῃ ἰοχί, δηά 1ῃ ἃ 5128}1}6Γ ἴγρο. Τῇδ 
Δηποίαι!0η5 δγὸ δὲ {πε οπὰ οἵ [πΠ6 σπμδρίθσβ. ΤΏΘΥ δγὰ ἴοσ {πὸ πιοβὲ ρᾶτί νεῖν βῃοσῖ, δηὰ σοῃ- 
ἴδῃ τπιυδἢ δουπὰ 5θη586 δηὰ ρμἱεῖγ. Μτ. Βαχίοτ᾽5 “" Ῥσχγαςίϊοδὶ ψτιεηρβ," 5Ξε1ὰ Ὧτ. Βασγον, 
“γι τ6 πονυοῦ τηθηδοῦ, 8δηἀ κεἰ σοηίτονογβῖα! ὁΠ68 βοϊἄοιῃ γοδιϊοά."" 

26. Α ῬΡΑΓΑρῆγαβο πα (ΟΠ ΠἸΘΠΙΑΡΥῪ οὐ ἰμ6 Ναὸν Ταβίαπιθηῦ, “ἴο Ἡ ΠΙΟἢ 15 
Δα 64, ἃ ΟΠτοΠποΟΙΟΡῪ οὗ {πὸ Νοιν ᾿Γδβίδιμοιί, δπα δη ΑἸρΒαροίϊοαὶ ΤΆ0]6 οὗ 



852 ϑαογοα Ῥλιοίοσψ. ["Ῥᾶτὶ 11. ΟἹ. Υ. 

ῬΙδοο5. τηθηδ]οηθα ἱπ 186 Νὸνν Τοβίδιηθηί. ΒΥ 8Δη16] ὝΗΣΤΒΥ, Ὠ.}. 
Τιοηάοῃ, 176]. 2 νοΐϑβ. [0]1ο. 

ΤΏ18 15 σοῃδίἀογθα ἃς ἴῃ6 Ραβὲ δἀϊέΐοῃ : ἴπ6 ψουκ ττὰβ βγϑὶ Ρυ Προ ἴῃ 1708 : δῃά 
(6 τθητἢ οαϊζίομ, ἴῃ 410. δρρεαγϑὰ ἴῃ 1807. Ὠινίηοβ οὗ βνϑῦυ ἀθιοτηϊπβίϊοη σοηοιγ ἰῃ ῥΓΤο- 
πουποίηρ Ὠγ. ΠΣ γ 5 σοπητηθηΐαγγ ἴο θ6, τπροη ἔμ6 τσ ο]6, 6 θ65ὲ ὑροὴ ἴδ Νὸν Τδείδπιθπε 
1πδὲ ἰ5 οχίδης ἴῃ 186 ΕΠ ΡΊ 5ἢ ἰδηριασο. [1 ἰδ ἰηβεγίθα ᾿ῃ δἰ οβὲ ὄυεγυ 115ὲ οἵ Ὀοο 5 ἴπδὲ σὰ 
αν βθϑὴ σϑοοιῃτηθηθοὰ ἴο Ξυἀρηΐ. 

27. Ἐχροβιίοσυ Νοίβ, ψ τ Ῥγαςίῖ 4] ΟὈΒΟγ να οη8 οἡ [86 Νοιν Τοβίδιηθπὶ 
οὗ οὖν ᾿ωοτὰ δπᾶ ϑανίουν “6818 ΟΠ τὶϑῦ; τ Βουοῖη {π6 βδογθα σὺ 18 δὲ Ἰᾶσρϑ 
ΓοοΙ 6, [16 ὅ'δηβθ δχρ]αἰηθᾷ, ὅς. ὅ.ο. Βγυ ὙΠ] δὰ ΒυΟΒΚΚΙΤΊ, Μ.Α. 1,οη- 
ἄοῃ, 1814. 4ϊἴο.; ακ͵8ο 1888, πῃ 2 νοΐβ. ὅνο. 

Τῇ ἢγϑε οαϊοη οὗ (Π15 ἀδβογνυθαϊγ ρορυϊαγ σουκ τᾶ8 Ὀγϊπιθα ϑαγὶγ ἴῃ {Π6 ]απὲ σοηίωγν ; 
δηά ἰ18 ργδϑοίϊοδὶ ὉἘΠῪ Ὧδ8 οαυβοα 1 ἴο 6 βονογαὶ {ἰπ|68 σοργιπίθα ἴῃ ἔο]ϊο, Ὀθδιάθς [π6 
Δθονο- ποισοα αὐ] 0}}8 ἰῃ 410. δηὰ ϑ8νο. [ἰ ἀοε58 ποῖ ῥγοίεβϑββ ἴο {1301185 συ εἰς 8] αιιοβιΐοιβ, δὺς 
18 ὙΘΤΥ͂ υι56[}} ἔοτ [Π6 ἱπίξγεποος ᾽ὸ ἀράϊοθα ἔγομι ἐπ βδογρὰ ἰαχί. Βυγκιτὶ (βδγς Ὠσγ. Ποά- 
ἀτιάρθ) “᾿ὰ5 ἸΠΔΠΥ βομοτηθβ οὗ οἷα Ξϑγπηοῃβϑ; Πὶβ βθ ΕΠ Πἴ8 ΥΑΓΥ ἴῃ ἀἸβόγαπὶ Ῥαγίβ οὗ 
{Π6 νοσῖὶς, Ὃ9 ἔμ δυῦπουβ ἔγομη σσβοτα μ6 ἰοοῖκ ἢ15 τηδίοσα]β στ σο οὐράοχ οὐ ποῖ." ΤῊ Βον. 
Ὁ ζγ. Ο]6556 ρυ δ] 5ῃθα δὴ δαἀϊιίοη οὗἁὨ {π18 σου, ἴῃ 1806, ᾿ἴπ ἵνο γνοΪβ. 4ἴο. ; ψ ΒΟ ἢ τᾶς βοοι 
δἴϊογσαγὰς Ὁ] οοὰ Ὀγ δὴ δὐγιἀρηηθηΐ, ἰῇ ομο τϊοὶς νο] απο, ὅν. 

28. Το Ῥγβδοίϊοαὶ ΕἸΧροβιίογῦ; οὔ, δὴ Εἰχροβίζιοη οὗ ἴΠ6 Νουν Τοβίβιηθηξ [ἢ 
1Π6 ΕΌσΙὰ οὗ ἃ Ῥαγδρῇγαβο, τὶ [ἢ Οοολβῖοηα) Νοῖθϑ, δμὰ βουϊουβ Εθοο ]Θο 0.8 
αὖ [86 6ηἀ οὗ Θ66 Ομαρίοσ. ΒΥ Φοιη αυτϑε, ἢ... Ἰμομάομ, 1789--] 752. 
8 νο]β. 4ῖο. γασίοιιβ ΕἀΙ ΠΙΟῚΒ 8γ οχίδηϊ, ἴῃ 6 υοΪβ. 8νγο. 

Ὦγχ, Ουγβθ νγ88 8η δηλ ϊηθηΐ ἀἰββοηίζηρ αἰνὶπο οὔ {πὸ οἰ θομίῃ σοηΐατγ, ἀπα Ὠ18 το] σίους 
Ρτὶηςίρ]ος Οὐδ] νι μῖβεῖο. Η|15 ραγαρῆγαβο [85 ΠΟΥΘΥ ὈΘΘΠ ὙΟΥῪ ΡῬΟρΡαΪδγ, ποι σῇ ̓ ξ “15 εδια [0 
ἀϊδβρίαν ἃ ϑουηά ἡιάρστησῃξ, Ἰπεϊτηδῖο δοαιυδὶ πίδπος 10} 1Π6 οΥ πα], ἀπ σοηβίάογαῦ]ο ογιἰοαὶ 
Ρονοσβ." (Βα πιοτϑ᾿β ΒΙοσταρὨ 8] 1) ̓ ΟΓἸ ΟΠ ΔΓΥ, γο], χνὶ. Ρ. 490.) 

29. Απ Εχροϑιτοη οἢ ἴπ6 ΒοΟΙΒ οὗ [6 Νονν Ταβίατηθηϊΐ, οχ γδοίθα ἢ" ῸΠ| 
{π6 ὙΥ τ ηρ8 οὗ [6 Ὀεβὲ ΑὐἴΒΟΓΒ, δι ϊοπῦ ἀπα πηοάθτῃ. ΒΥ Φομη ΜΑΒΟΗΑΝΤ. 
Τιοηάοῃ, 1748. [0]1ο. 

80. ΤᾺ Ῥυϊητ να Νον Τ᾿ αβίδιηθηϊ. Ῥαγῦ 1. σοπίδ!ἱηρ [π6 ΕὈῸΓ (ΟΒΡΘΪΒ, 
Ὑ1Ὸ [86 Αοἰβ οὗ [πΠ6 Αροβί]θβ. Ῥασγὶ 11. οοπίαϊηϊηρ ΧΙΝ. ΕΡ15[168 οὗ δαὶ]. 
Ῥαγὶ 1Π1. οοπίδϊηΐηρ [Π6 βονϑῃ (δύῃ ]1ς ἘΡΙ5116858. Ῥαγί ΕΥ̓). οοπίδι πῖπρ [86 
Ἐανοϊδου οὗ Φοόμη [{γϑη8]αίθα, 1 ἃ ἔονν Νοῖβθβ, Ὀγ ὙΥ]Παπὰ ὙΥ̓ΗΙΒΤΟΝΊ. 
ϑνο. διδιηίογά, 1748. 

Α νοοΐκ ποΐ οὗ νογῪ δοτηπΊοη ΟσσΌΓΓΘΙΟΘ: ἴο ΓΘΏΘΟΥ [{ οοτηρ]οῖο, {ἰἸογο 5που]ὰ "Ὲ ρτγοῆχοά 
ἃ ὨδΙτΏΟΩΥ “ οἵ ἴπο Εοδυττγοοίίου οὗ 6505 (Ἰγῖβὶ, δοοοτάϊηρ ἴο Β6ζα 5 ἀου]α σορὺ οὗ [88 
Εουτγ ΟΘοβροῖβ δηά Αςῖβ οὔ τἴπ6 Αροβι 68." 
ΤΠ ἔσει ρατί 15 ἰγαπβίαἴθα “ δοοογάϊησ ἴο ἴπ6 Οτοοκ ρᾶσγὶ οἵ (ῃς Μϑ8. οἵ Βοζα, ἴῃ ᾿τηροῦ- 

ἐοοεξίοῃβ οὗ τι βίο δγὸ βυρρ)]οα ἔγοι ἴπ6 Νιυΐμαν 1, αἰΐη ; " τῃ6 βεσοπὰ ρατγῖ '5 “ δεοοοσάϊηρ (ὁ 
τα Οτοοκ οὗ τῃ6 ΟἸοττηοηΐξ σηδηυβοσιρῖ ; 1πὸ τϊτὰ δηᾶὰ ἔουγίῃ ραγῖὶβ στὸ “αἱά ἴο ὕ8 “ 8]} 
δοσοσαϊηρσ ἴο {π6 Οτρεὶς ΑἸοχαπάτγιλη Μ8., δεσοταϊηρ ἴο {86 οοἰ δέομ5 ἴῃ Ὦγ. Μ|115, οοσ- 
τοοϊοα," ὙΤῇα τποάργῃ αἰπεϊποίοη5 οὗ ομαρίθσβ δπὰ νϑῦεθβ δῖα γοϊδϊῃρα. 

81. Το ΕἌΆΠΩΣΙΥ ΕἸΧΡΟΒΙΓΟΥ : ΟΥ 8 ῬΑΓΆΡΏΤαΒβο πα Ὑ᾽ ουβίοῃ οὗ ἴ 6 Ναὸν Τ68- 
ἰΔπχοηΐ, ΠῚ Οὐιῦσα] Νοίθβ, δἀπα ἃ Ῥγαοῖ 8] πηρσονθιχθηΐ οὗἨ βοὴ ΘΟ οη. 
Βγ ΡΣ] ΘΟῦΡΕΙΡΟΕ, Ὁ. Ὁ. Ἰοπάοῃ, 1760-62. 6 νο]85. 41ο. Α50 ἴῃ 4 υοἶβ. 
4ϊο. Ἰωομάοῃ, 1808; δηᾶ νδγουβ ΘΠ] 08 ΡῈ Ὁ]1586α ΡΥ {π6 ΒοΟΚΒΕΙ]ΟΓΒ οὗ 
Τιοπάοῃ (ΘΟΙΩΙΏΟΙΙΪΥ ἰοΥτηοα ““ ἰγαᾶο βαἸ10η8ἢ} ἴῃ 51Χ δπὰ ἴῃ Ὁ, γο]8. 8νο.: 
4150 1 ὁΠ6 ψο]πη6 ΒΌΡΘΓ-ΓΟΥΆ] ϑὅγο. ]οηάοῃ, 1826.(. Νεν Υ̓οτκ, 1844. ἴῃ 
0Π6 γοϊυπηθ 8νο. 

Ὠγ. Βανγιηρίοη, Βῖβῆορ οὗ Ὠυτῆδηι, ἴῃ δἀάτγοιδιηρ Πιἰ8. οἴου οὐ ἐμ6 οποίος οὗ Ῥοοκϑ5, 
οδαγδοίοσίβοα [18 τωδβίουΥ πσοσῖκ ἴθ ἴπΠ6 ΤΌ]]ον Πρ ΤΟΓΠῚΒ : --τ ἦ [ἡ τοδάϊηρς ἴῃ6 Νὸν Το5- 
ἰΔτηθηΐ, 1 τοσοτητηοπὰ Ὠοασάνιάροῖβ ΕΆΠΉΪΥ ἘΧΡΟβι ΤΟΥ, 85 δῇ ἐπιραγίϊαὶ ἱπίεγρτείεν ααὐ ζαϊλ εὶ 
γποπίέου, ΟἿΟΣ οχροβιϊοπβ πα σοτηπηθηίαγι 68 τὶσῃῖ 6 τηθητοηρά, ρτοαῖίγ ἴο ἴπΠ6 ΒΟΠΟΟΣ 
ΟΥ̓ {ποῖτ τοβροοῖζνο δι ῖθοσς, ἴου τποῖγ βανογαὶ Ὄχοοὶ ]θποῖθϑ ; βιιο ἢ 88 οἰοββησοθ οὗἁ ἊἼχροβι(ίοῃ, 
ουΐθηρθ89 ΟΥὨ ΠΠ]υδίσϑιοη, πὰ σορουβποββ οὗ δγιαάϊίοη : θὰ. 1 Κηον οὗ πὸ δχροβιίοσ ψῇοῸ 
τιπἰἴ65 50 την δἀναμπίαρεβ ἃ5 Ποάἀατάχε; π|οῖμοσ γοι τοραγά {πὸ ΠἀοΙ ἐγ οὗἁὨ 15 νογϑίοῃ, 



ϑοοί, 1Π. ὃ 6.71] ὔΟὐὈπριπιοπέαίογβ οἡ ἐδ οπέϊγο ει Τεδέαηιοηέ. 8388 

ἴδε ΔΙ]Ώ658 δηὰ Ῥουβρί συ Υ οὗ 5 οοτιροδιου, ἔβα Ὁ} } οὗἁὨ πἷ8 σοπογαὶ δπὰ Ὠϊβέουϊοδ] ἰῃ- 
ἔοστηδίίοῃ, {Π6 ἱπιρασιία! εν οὗ μἷβ ἀοσέτγῖ πα] σοτατηθηξβ, οσ, [δβέϊγ, ἴΠ6 ῥἱεῖν δηὰ ραβίοσαὶ οδγ- 
Ὠοβίῃθββ οὐ ἢϊ5 ἸῃΟτΆ] δηὰ σοὶ βίοι δρρ]εφίίουβ. Ηδ [α85 τηδάθ, 88 6 ὑχοΐδβδβεβ ἴο ἤδυδ 
ἄοπο, διρ]θ υ56 οὗἉ ἔπε σοτησηθηίδίουβ ἴμαὲ ρτοοεάοὰ Πἷπι; δηὰ ἴῃ πα οχρ᾽δπδίϊοῃ οἵ ρτϑτ)- 
τΩϑί οὶ] αἱ ΒΠ σΌ 1165, ἢ6 ἢδ5 Ρσοῆιεα τους τηότγο ἔγοιη ἴπ6 ΡῃΣ]ο]ορίο8] πτιοτβ οἡ τῆ6 Οτθοῖ 
Τοκίδιηθηξ (ἤδη σουϊὰ αἰταοδὲ ἤᾶνθ ὈθῸΠ οχρεοϊθα ἰπ 30 τιυ]δσίοιιβ ἀπ ὑπάογδκρ 85 (ἢ 6 
Ἐαριὶϊΐν Εχροείίουσ. Ἰπάοοά, ἴου 4}} 1Π6 τηοβξξ νδυ δῦ }]8 Ῥιιγροβοβ οὗ ἃ (οπητηθηἴδσυ οἡ ἴδ 
Νεν Τεβίατηεηῖ, [6 ΕΔτΏΠΥ Εἰχροβίϊος σδηποῖ [Ἀ]] ἴοο φασὶν ἰμΐο {Π6 μδηάς οὗ {ποβὲ ἱπίθπάρά 
ἴον Ποῖγν ογάογε." (ϑοσιηοῃβ δηὰ Τιγβοίῖβ, ρ. 150.) ὍΤηΐβ δάσαϊγα]θ δοϊησηθηίδσυ ἰβ5 ἴῃ {86 
1158 οὗ ῬΟΟΪΚκ5 τοσοτωτηοπάθα ὈῪ Βἴβῆορβ Ν᾽ δίβοῃ δῃαὰ Τοιη πο, δηὰ δἰ πιοβὶ Ἔνοσν οἴδμοσ 1Π60- 
Ἰοσὶςδὶ ἑυΐοτ. 

Αἢ δυσὶ ἀρτηοπὶ οἵ 6 Εν Εχροκίίοσ, ὑροπ ἃ ρἷδη βυρρεβίοά ᾿γ Ὧν. Βοάάτγϊ σε Βΐτι- 
56] ἢ, τγδϑ Ῥυ] Ἰβῃοὰ ὈΥ ἴπῸὸ ον. 8, Ῥαϊπιογ, ἱππεῖ ]οὰ “Τα Εδυλγ Ἐχροβιίου δργίἀροά, 
δοοοτγαϊΐηρ ἴα {με ρἴδῃ οὗἉ 115 αυΐποτ; οοπίβδιπῖησ ὨΪ8 γϑσβίοῃ, δηὰ ἴΠ6Ὲ τποδῖ υβοῦι] οχρ]δ- 
ΠΔΊΟΣΥ Ὠοΐο5, σἡἱἱἢ ῥσδςοῖῖςα) τοβοοϊίοη5 δὲ {π6 ἐπα οὔ οδοῖ βθοῖοῃ ΘΠ γα." 2 νοΪβ. ϑνο. [{ 
ἴοττωβ ἃ οοῃνοηϊθηΐ σοτηραηΐοη ἴο Μγ. Οτίομ᾽ β Εἰχροεϊξίοη οὗ (6 ΟἸα Ταεβίαμπγοπέ, ποξοϑὰ ἱπ 
ΡῬ. 309. φερτὰ. 

82. Το Νὰ Τοβίδμπηθηΐϊ, συ ]]Υ οΟ]]αἰοα 1 {Π6 σϑοῖ, δηᾶ οογτϑοίοᾶ: 
ἀνθ ἀπὰ ροϊηϊοα δοοογάϊηρ ἴο {π6 νᾶγίουβ βυ) οἱβ ἰγϑαίθα οὐ ὈῪ 186 
Ἰπβριγοα ὙΥΤ ὕο 8, τ ἢ ἐΠ6 σοτησηοῃ ἀἰν βίοη ἱπῖο ομαρΡρύουΒ ἃπ ἃ γϑυύβθβ ἴῃ [86 
ΤΠΔΥΡΊΗ ; 8η4 1]υδίταϊοα νι} ΙΝοΐδΒ ΟΥ168] 8δηα ΘΧΡ]δηδύοσυ. ΒΥ ΕἸοδαγά 
ἌὝΎΝΝΕ, Α.Μ. ]1οπάοῃ, 1764. 2 νο]8. 8νο. 

“Μυ, ΥγΏΠ6 βθοῖὴβ ἴὸ αν τηδὰο ἢ15 αἰ υἸβίοῃϑ ᾿ηΐ9 ΘΠπαρίετς δηὰ υϑυβοβ, 11} ὁ βοοά ἀρδ] 
οὗ διἰϊοπίΐοη δπὰ ᾿υάρστηοη. 415 ἴἰο ἴμο ἐσδηϑϊδεϊοη δηὰᾶ τδην οὗ [86 ποΐδ5, ΠΟῪ 8.6 80 τυ οἢ 
δίκοηῃ ἔγογα ἔπ Εδιιιὶν Εἰχροριῖον οὗ ἴπε ἰαῖε Βονοσοπὰ Ὦνγ. Ὠοάάγιάρο, πδὲ ἔπ ἀμῖγ τα οσσα 
16 ΡυὉ]1ς ΟΌΪΣσο5 Ὁ8 ἴο βὺ, ΠΟῪ ἃσα ποτα ἴπθ ῬσΟΡΟΣΥ οὗὨ {πὶ Ἰοασγηθα οὐϊεῖς μδη οὗ ΟἿΣ 
οάϊεον." (ΜορΙΥ Βονυΐον, Ο. 5. νοἱ]. χχχὶ. ρρ. 406, 407.) Ὑπὸ Ῥοοϊκ, Βονονοσ, 158 υδοῦι}, 
δά ποὲὶ ἀθδγ. 

838. Το Νὸν Τοβίδιηθηΐ οΥ Νὸν Οονθηδηῦ οὗ οὺσ Ιωογὰ δηᾶ βανὶουσ “} 6888 
ΟἸγβϑὲ, ὑγϑηβαίθα ἔγοιῃ {μ6 ἀσϑοῖ, δοοογάϊηρ ἴο {π6 ργοβϑηῦ ἰάϊοτῃη οὗ {Π6 
ἘὨρΡ]18}) Τοησαθ. ὙΠ Νοίοβ δῃηὰ δίθσθμοθοβι ΒΥ “9985 ὙΟΒΒΙΕΥ. 
Τμοπάοῃ, 1770. 8νο. 

ΤῊο ἀοβίχη οὗὨἨ [15 γογβίοῃ 15 ἴο ἀθραγί 85 [1{||6 88. Ῥ βϑι θ᾽ 6 ἔγοπι [86 δυιπονὶβοα ἐγαπβ8- 
ἰδίϊοη, ψῃῖ]α 1Π6 δυῖποῦ Π88 οπάθανουγοὰ (δπὰ ἢ βοηθ ἀερχρα οὗ βυοοθββ) ἴὸ Ὀτγίηρ 
ἴξ πθᾶτοσ ἰο ἴπ6 οτρίηαὶ, ἀρὰ (9 τπακθ [Π6 ἤοστω οὔ δχργεββίοῃ Ἰογθ βυϊθὰ τὺ οὔσ ῥζϑ- 
βοηΐ ἰδησυᾶαρο. Ηε ρῥγοΐίδεβεβ ἴο ἤδνυνθ ρδία Ὄβϑρϑοὶδὶ αἰζθητίου ἴο ἴπ6 δογσοοῖ σϑπάουϊης 
᾿οὗὨ δα ματέϊοϊεα, ΤΑΒΔῺΥ οὗ πϊσῖ, ἰὲ 15 6}} Κηόονη, ἄγ οτηϊ θα ἴῃ ἴ86 δυϊποτβοὰ γοσ- 
βίοῃ. Τα ῃοΐθβ ὅσ ὑΟΤΥ Ὀτγιοΐῦ, δηα ῥγι μοῖρα γ Ἰπιοπάθα ἴοὸ σοπῆστη δπὰ 1]] υξίταϊα τΠ6 
τοοτα Ἰἰΐοσαὶ οὐ υδυΐουβ τοηἀοσίηρβ δἱ ἴπῸ Ῥοίζοιη οὗ οδοῖ ρᾶζθ. “ΤῊ ῬοΟΥΪ ΤΩΔΥ 6 
ΨΟΤΥ 56} }]Υ σοπβυϊοα ; δπὰ Ῥϑίβοῦβ 0 ἅτ υπδϑοηυδιηϊοα τὴ} ἰ86 ΟΥ̓ ΣΙΠΑ], τα Ὀ6 
4016 ἤγοτῃ ἤθηςα ἴο ἕοστη πεῖς ἡμάρτιπθης σοποογηΐηρ [ἢ 6 ἘΥΔΏΒ] ΔΙΟΠ ἴῃ ΘΟΙΏΓΤΏΟΙ 1158 δΙΟΠΡ 
8, δῃὰ ἰο ἱπίρτονθ τοῖς Κηον]οάρο οὗ (δ6 ϑογίρίυγοβ" (ΜοΒΙΗΪγ Βονίον, Ο. 8. 
νο]. χ δ. Ρ. 12.) 

834. Το ΟΠ γιβϑείδη ΕἸΧΡοδιου : Ὀοΐηρ ἃ ὑγίεῇῖ Εχρίδηδίίοη οὗ [πὸ Νὸν 
Ταοϑίδιηθηῦ, ΠΟΥ 186 ΗοΙΪΥ δου ρύυγοβ ΔΓΘ Στ μἀθγθα ΘαΒῪ ἴο Ὀ6 ὑπάογ- 
βίοοά ὈΥ {μ6 τηϑδηθϑὲ σδρδοὶθβ. ΒΥ ἴπ6 δν. δηθβ Αβϑητόον. 1 Ομάοη, 
1774, ϑνο. 
“76 την Μτ. Αβινϊοῃ βθοπὶβ ἴο μδύθ δϑϑυτηθα γαίμοῦ ἴοο ταυοῖν ἴω ᾿ἷβ εἰ] οςρασο. Ἅὴὲ 

Βανο Ἰοοκοά ονοῦ ἴπ νοϊυπιθ, δηὰ ἤηα βϑνθσαὶ ρογιϊηθηΐ 11} δ Γδι]οΏΒ ; θυ τὸ Δρρτθμομπά τπδὲ 
1015 το] ]-Ἰποπάρὰ ττοῦκ 1}} δαταϊὶ οὗὁἨ ἃ ψτοδὶ ἀθδὶ οὗ Ἰτιρτονοιηθηῖ." (ΜοπΊΒΪΥ Βονὶον, 
Ο. 5. νοὶ]. 111. Ρ. 865.) 

856. Αἡ Επχροϑιίοη οἵ {86 Νοανγ Τοβίδπιθηΐ, ᾿ἰπ θη 464 88 85 [ηἰΓοἀτοΙοη ἴῸ 
{86 βέυαγ οὗ {π6 ϑδογιρίαγοβ, ὈῪ Ροϊῃπρ ουὖ [Π6 Ἰοδαϊηρ' ΒΒΏ86 Δη ΘΟΠΠΟΧΙΟΩ 
οὗ τπ6 ϑεαογοᾶ ΥΥ τἰΐοσβ. Βυ τω. απ ΡΝ, Μ.Α. [μοηάοῃ, 1790. 4ϊο. ΑἸ5βο 
ἷπ 2 νοΐβ. ϑὃνο. νϑυϊουβ δα 1 0}8. 
“ΤῊ ρῥἴδῃ οὗ ἐπθ δυῖμον 15 ἴο ρίνο ἴπ σῃο]α βυ ρβίδηςθ οὔ (ῃ6 Νονν Τεβίαπιοπῖ, νογβα ὈΥ 

γοῦςθ, ἴῃ διιςῖ ἃ Κὶ πὰ οὗἉ ρδγαρῆγαβθ 85 ΤΩΔΥ τῆδκα {ΠῸ ἰδίου οα] ραγίβ ΤΠ ΟὨ ἰῃ ἃ μ᾽ βίην 
Βῖγ]6 οὗἨΠαγγαῖϊνθ, δῃὰ σοῦνου ἴδ6 ἀοοίτγιπαὶ ραγὶβ νυν ἢ) δυο οοπποχίοη οὗ ἴῃ δγχιυπιθηὶ δπὰ 
Σ]υβιταϊίου οὐὗὨἨἁ {6 5θῆβθ, 88 ΤΏΔΥ ἱπάυσα ὄυθῃ {πὸ ἰάΪϊς ἴο τεδὰ (π6 σμόὶς τυ ᾿τἢ Ὀ] ΑΒΌΓΘ. 
ϑοηίθηςθβ ἅγα οσσδείοῃδ! ἢν Γγουγη ἴῃ ἴον ἔπ βδῖκα οὗ ὀχρ]δπαιίίοη ; θυΐ οὗἉ [818 δῃᾷὰ θυεγὺ ἀθ6- 
νἱδύοη ἔτοσῃ ἔμ δρρασγϑηΐὶ ᾿ἰϊεγαὶ βδθηβ6 οὗ (1 οομίεχί, ἀι16 ποίΐοα 18. ρίνεῃ ἴῃ {με ποῖςδ; 

ΥΟΙ, Υ. ΑΑ. 



8ὃδ4 ϑαογοα λιεϊοίοσν. ΓΡατὺ 11. ΟἹ. Υ. 

Ὑγ ἢ Οἢ ΔΥῸ ὨυΠΊΘΓΟΙΙ5, ἸΘΔΓ ΠΟΘ, δηὰ βαιἰβίδεῖοσυ. γε ματα ποῖ βθθῆ ΔΩΥ͂ Ὀ]δη τῆοσο ᾿ἰκοὶν ἴοὸ 
αἰϊγδοῖ δἰ! Κιηᾶβ οὗ γτοδάθγβ ἴο 1ῃϊ5 θεβέ οὗ βἔυαἶθβ; δμὰ σὰ δα ὨΔΡΡΥ͂ ἴο Ῥθδρ [οϑ ΕἸ ΠΠΟΏΥ͂ 
[πὲ τπ6 ρ͵δῃ 5 ἐσθουϊοὰ νυ ἱἢ σοοά βοῆβα δῃὰ νσιβουϊ αθδοιϊδίιοη." (Βυ7ῖΕἸ5} τὶς, Ο. 5. 
γο]. ἦν. Ρ. 122.) 

86. Οοπ]δοίΐαγεα, ὙΠῈῺᾺ βμοσὶ Οομμθηΐίβ δηὰ Π]Ιυβίγαϊζοηβ οὗ νδγϊουβ 
Ῥαββαρ88 ἴῃ 86 Νοιν Ταβίδιηθπί, ρα Ο]ΑΥ͂Υ πῃ [86 ΟΟΒρΡ6] οὗ δῖ. Μείμον. 
Το ψ ]οἢ 18 δἀἀρά 8. Βρϑοϊμιδθη οἵ ῃοΐββ ου (μ6 ΟἹὰ Τοδίδιιθπί. ΒΥ ϑίβρμβῃ 
Ὕεβϑτον, Β.. 1Ι͂οπάοῃ, 1798. 4ϊο. 

87. Α Ττδμβδίοη οὗ 16 Νονν Τοϑίδιηθηῖ. ΒῪ ΟἸΡογ ΥΑΚΈΕΕΙΕΙ, Β.Α. 
ϑοοομπά οαϊίοι, 1  ᾿αργονθιηθηΐῖβ. Τοηάοῃ, 1795. 2 γο]8. ϑ8νο. 

Τῆς ἤχει οἀϊείου οὗ [ἢ15 ψοΥῦῖς 85 ρυ 15 ηοα ἴῃ (ἢγοο νοϊυτηοβ ϑνο. 1792. ἘῸΓ δι: δοοουιπξ 
οὔ το τλοσὶῖβ δηὰ ἀείοοϊβ οὗ [Π}5 Ὑθβίοη, 566 1η6 ΜΟΥ Ἑονίον, Νὰ ὅβογιθβ, νοὶ. ν]}]. 
ΡΡ. 2341--247. πὰ νοὶ]. χχ. Ρ. 225. 1 νᾶβ 'ργοοοάρα, ἢτξέῖ, Ὁ. 4 Νεις Ἰγαπείαξίοπ οὗ ἐλε 
Οοερεὶ ὁ δέ. Μαίίλεισ, ισἱιὰ Νοίεε ον εοαὶ, ρλϊϊοϊοσίοαὶ, απὰ ἐπρίαπαίοτῳ, 40. 1, οπείοπ, 1782, οἵὗὨ 
ψ ὨΙΟὮ ἃ ον σα δοσομηὶ 5 σίνθη ἴῃ 1Π6 βάτο ἰουχηδὶ, νο]. ἰχῖχ. ΟἿα ϑοσίοβ, ὑρρ. 48--59.; δῃά, 
Βοοοηάϊγ, ὈγῪ 4 Νεισ Τταηείαίίοη οὗ ἰλοεε Ῥατίε οπῖἷν οὗ ἐλε ΝΝειν Τεείαπιεπὲ ισλιοΐ ατε τοτοποὶν 
ἐγχαπείαίεα ἵπ ΟὩΓ' σοπιχῆοπ Ὀεγδίοη, δυο. ]οπάρπ, 1180θ. ΤῊΪΒ 16 ἃ 5βπι4}} νοϊυτηο, θξ πιοτὸ 
γΔ] 0.8] 6 ἴοσ σϑίοσοησο [Ώ8η 6 οΥΚ δθονο ποιἰοθα ; 88 ἴξ σοῃβὶϑῖβ βἰτρὶν οὗ Ἤδοττοςοίϊοηϑ οὗἁ 
Ῥββ58,265 τη Ἱβιγβηβί ἱρά, ἐσέέλομέ ἀπν σοπιπιδπέ οὐ οὐϑεγυαξίοηδ. 

38. Α Τυδηβίδίίου οἵ 86 Νεαυνγ Τοβίαπιθηΐ, ἔγοσῃ 1η6 Οτὶρῖπαὶ ασθοκ. 
ἩσΠΙΥ αἰξοπιρίοα Ὁ ΝΑΙΒΔη16] ΚΘΟΛΈΓΕΤΥΤΥ, δβϑιϑίθα ὈΥ͂ ̓ ηθῃ οὗ ῥἱθῖυ δηᾶ 
ἸΠοταῖυσο. ὙΠ Νοῖθϑ. Ἰωοπάοῃ, 1798. 8νο. 

Το ΐβ ἰγδηβδιίίοη 15 οχοουξο ἱῃ σοη στα Ὑ τ ἢ 6 ἰοηρίβ οὗ Πα ΤΠ ἱνοτβα  δίβ. “1ἰ 15 
τὶ }} βἴποοσα τορστοῖ παῖ γ͵16 566 50 τη ΠΟ ἢ Ρἱοῖν δηα ροοά ᾿ηίθηιοη 80 ὙΟΤῪ ΘΧΡΟΠΒΙγΟΪῪ τη ]8- 
οι ρ]ογθὰ 85 ἴπ ἴδε ργοβοπὶ νοϊπιθ. Νοιβίηρ οδῃ ΡῈ τοτο ἱπ᾿ἀϊοίουϑ {Π8π 186 στ Ποὶο ρἷδπ 
δηά ἕοσγπι οὗ ἴπε σοῦκ. ναὶ δαναῃίαρε σδῃ ροββιθ])Υ θ6 Ἔεχρθϑοϊοά ἔγοτη ργϊπεϊηρ [86 Ὠϊβίοτ! 68] 
Ραγῖ5 οὔ (π6 Ταεβίδιηθης Πκὸ ἃ ρίαν 9"......6 10 1} Βαγάϊγ θα ογεάϊθ᾽α το ἔμοβα τνῆο ἀο ποῖ 866 
{πο Βοοῖϊς, {παι (Π]5 δίγδηρε πιϑίῃοα 15 οιρὶονθὰ {πτουριῃουῖ, βοπονοῦ ἰδ 18 ργδοιξοβοΐο," 
(Βεϊβ Οτἰεῖς, Ο. 85. νοΐ. ΧΙ, Ρ. 435.) 

839. Αἡ Αἰξοιρὺ ἰονναΓα8 τον βίηρ οὐγ ΕἸΠρ] ]8ῃ ΤὙΔΗΒ]αὐίοη οὗ [86 ατοοκ 
δοσιρίαγαβ, οὐ {Π6 Νονν Οονοπαηΐ οὗ “6815 ΟἸ σὶβί, πα ἰονγασβ 1] υβέσαιπρ 
186 ὅδηβο ὈΥ ΡΒ] αρῖοθαὶ ἀπα οχρδηδίοτυ Νοίθβ. ΒΥ ὙΠ ΠΙΠαὰ ΝΕΜΟΟΜΕ, 
1).}., Αγομθίβθορ οὗ Ασα. 1796. 2 νο]8. τογαὶ 8γο. 

ΤῊ πσοσκ, τποιρ ἀδῖοα ἴῃ 1796, τνᾶ8 ποῖ ρῃ] 15ῃθαὰ {}}} ϑοσὴθ τἴπιο δῆοσ (6 σγῖρμς 
ταυθγοηα δυῖῃοτ᾽ κε ἀθοθᾶβο ἴῃ 1800. [π ἴῃ6 ρῥτγοίμβοθ 'ΐ 15 βἰαιθα (πδαὶ ἢἷ5 οὐἱρὶπαὶ ἱπιίθητίοη 
οχιοηάθα πὸ διγίμοῦ [Πδη ἴο ἸΤΊΡΤΟΥΘ ΟἿἹΓ δυι)ηοτβοαὰ ἐγαηβ δου οὐὗἁἩ ἴπὸ Οτθοκ ϑδογὶρίυτοβ, 
ζο]οννίηρς ὑπ τοχὲ οὗ Οὐἱθβῦδο ἢ 8. οὐ! Εἶοα] οὐϊπίοη, οχοορὶ ἱπ' ἃ ἔδτν ᾿ἰπβίδῃοοβ. ΕἸπαΐηρ, 
μονγονοῦ, ἴπδε ἢὶ5 ρ΄δηὴ σουἹὰ "ὸ ἀείοεϊϊνεα νἱέπουϊ ἃ σοτητηθηξΐ οὐ {πὸ ἰοχὶ οὗ βοῇ ἃ 
ἀϊῆουϊς ῬοΟΚ, ἢ6 ῥγοοθροάεά ἰο δάἀὰ α« βοϊθεϊϊοη οὗ δπηῃοίϊδίϊοης ἔγοπι 8 Ὀοὰν οὗ ποῖος 
σοῦ 6 μα ἔοστηβα οἵ οογῃρι]θὰ, νῖτῃ οσοαβίοηαὶ δ ἀϊἼοπς βιρρ] θὰ ὈΥ 801}6 σοτητηοη- 
ἰδίουβ, οἵ ΕΥ̓͂ 15 ΟὟ βέθαγ οὗ {6 βδοσοὰ πεῖρα. ΤῊΪ5 νουβίοη τὴ85 (τα οἢ ἴο ἔπ τηοτϊῇ- 
ςοἰϊου οὗ βοῖη οὗ ἴΠπ6 ἀγο 1 5Π00᾽5 τοὶ αἰἶν68) τηδάθ [ὴ6 4518 οὗ {86 [Ὁ] σις σοτῖς, τ᾿ ὨΙΘἢ 
ἦφ ΠοΓα ποίϊοθα, τ γον Ἰοδῖ τΠ6 δυῖμοσ οὗ [Ππό86 Ῥαροβ ββοιι ϊὰ Ὀ6 ομαγροὰ τ ῖῖ ἀοεὶ πον 
οτατηρ 11. 

40. Τιμ6 Νοὸνν Τοβίδιηθηΐ 1 δὴ ἹΜΡΕΟΥΕΡ ΨΈΚΒΙΟΝ, ὉρΡΟη [Π6 4818 οὗ 
ΑτοΒΌΙβορ Νουνοοσηθ δ Νὰ ΤΥΔηΒδοη : ΜΠ ἃ οογτοοίθα Τοχί, δπα 
Νοῖο5 οΥὔοα] δηα Θχρ δηδίοτσυ, ὅζα. ὅτα. 6. Τοπάοῃ, 1808. 8νο. 

ΤῊ νουβίοη 15 δυουθαϊΥ τηϑάς ἴο βιιρροτὲ ἴπ6 τηούθγῃ δοοϊηΐϊδη βοΐοσηο ; ἔοσ [που σῇ ἴδ 6 
πδῖηα οὗ Αὐτοῦ ιθηορ Νενοομηα 15 ϑροοϊῆοά πῃ ἔἰὸ ἘΠ Π6 -ραρο, 85 ἃ Κίηα οὗ τηοάεϊ, ἢ15 διι- 
ΤΟΥ 15 ἀϊδτοραγάθα υθπονοσ ἱὲ το αῖοβ ἀρδὶηβὶ τ(Ὧ6 ογοοὰ οὗ {π6 δποηγσηοιιβ βαϊζοσβ. 
ΤὭΘ οὐτοῦβ δηά Ῥογνθγβίοηβ οὗἁὨ (15 [ΥΘΠ5]δίίοη αν ῬΘΘη τηοϑὲ 6Ό]Υ ὀχροβθὰ ὃν {π ἴον. 
ὯὭγ. Νίδγϑβ, πῃ 185 “ Ηοπημαυκβ οἡ ἴπῸ γογβίοη οὐ {πῸ Νὸν Τοβίδιηοηϊ, Ἰατο γ εὐϊοα Ὀγ 1ῃ6 
Χ]πϊἰἀτιαη5," ἄς, ἅς, δνο. Ι,οπάοῃ, 1808 (24 οαϊε. 1814); ὈΥ τὸ ἴον, Τ᾿. ΠομΏΕ]], ἴῃ 
ἢ5. “ Απὶτηδάνογβιίοῃβ οἡ 86 {7π|0Αγῖδὺ Τιβηβίδιίϊου Ὀγ ἃ διυάρπε πη Ὠινιητν," 8νο. [οη- 
άοῃ, 1811 ; δπὰ Ὀγ ἴπ6 ἔν. τ. Τδυγθησα (δἴϊογτσαγαὰς ἀγοΠὈῖβθορ οὗ (45}16}}, πῃ Ὠ15 ““ Οτλιῖοδ] 
Ἐοθοσιίοης οἡ 5οπὴθ ἱτηροσίδης Μ|]Ιςγοργοβοηίαιϊιίομβ σοηπίαδιπεά ἴῃ (Π6 [᾽ηϊατίδῃ ογβίου οὗ 
16 Νον Τεἤίαπιοηῖ," ὅνο. Οχίογτὰ δηὰ ]1οπάοη, 1811 ; δπὰὰ θβρϑοῖδ! νυ ἴῃ {πὸ “ Ὑιπα!- 
εαδἴϊοη οὗ (6 Αὐἰποπεοῖν οὗ τπ6 Ναγτγαίίνος οοηϊαϊποα ἴῃ τπ6 ἤσϑβε ἔνο σμπαρίουβ οὗ ἴπὸ 
()οβρεὶς οὗ 8.1. Μαίπον δηὰ ὅ8ι.ὄ ΤὺυκΚ6," Ὀγ ἃ [γιηδῃ. ]οπάοσῃ, 1822. ϑνο. Τμοὸ ἴτοα 
Ἰαβι-τηθηιοποα ἐγοδίϊθοβ ἀϊβουδθ ναγίουβ ἰορ!ς68, ἩΠΙοἢ ἢ ἀϊά πος (811 τη Ὦγ, Ναγοϑ5 



ὅ'ϑοῖ, 1Π1, ὃ 6.1] Οὐγιπιομέαίογβ ὁπ ἐΐε ἐπέῖγο οι 7 εδίαηιοηξ. ϑδδ 

ΡΪδῃ ἰο ποίϊοο. {νο βμοσὶ θυϊ ὙΟΣῪ 80 ]6 ογιαυδβ οὐ (Πβ ῬΟΓδίΟη ΤῊΔΥῪ αἰϑὸ ὕ6 θ6θῃ 
ἴῃ ἴὴ6 Θυδλτίοσ! Υ Βνιον, νυο]. 1, ρῃ. 815--386., δῃὰ ἴῃ ἴμπ6 Ἐϊεοῖίς Πονίον ἴοσ 1809, νο]. νυ. 
ΡΡ. 24-39., 236-25]. 

41. Τ6 Νὸν Τορίδιμθηΐ, ὑγαηϑαίοα ἔγοιῃ (86 Οτθοκ : δπᾶὰ {86 ΕΣ 
(οδρΡ6 18 γγϑηρθα 1π ΗΡΓΙΊΟΠΥ, ΏΘΓΘ [86 ρδτΐβ οὗ δδοῖ αὐ ἱπίτοάυσοα 
Δοσογάϊηρ το ἴπ6 Ναΐαχαὶ Ογάοσ οὗ {πὸ Ναγγαῖδνθ, δῇ {π6 Εχδοῖ Οτάο οὗ 
Τίηθ. ὙΥΠῚ βοηθ ῬΓΘΙ ΤΑΙ ΠΑΤῪ ΟὈΒογν Δ ΟΉ8, ἀπ ΝΝοΐθβ οὐ 68] δηα ΘΧΡ]8- 
ΔΊΟΥ. ΒΥ ὙΠ] ΤΉΟΜΡΒΟΝ, ΑΜ. ἘΠ γηοοκ, 1816. 8 νο]8. 8νο. 

ὙΠῖ5 πψοσὶς (ἢ6 ἩΣΙΐΟΣ οὗ [656 Ῥᾶρο5 "5 ἤϑυοσ ὈΘΘη 806 ἴ0 Ῥτγοσιιγο : ἷξ 18 ἔπ15 σμδγδοῖογ- 
15βεαὰ ᾿γ Νγ. Ογχγηο: --- “ Μσ. Τποιώρϑβου 15 θη ]οὰ ἴο τεβραοοῖ, ἴον 18 διίοεηρῖ ἴο ἰσῃβὶδίο ἴῃ 6 
Νεν Ταβίασηθηϊ, τ μδίονϑγ ορὶ πο τη ὃ6 ἔοτηγοά οὗ ἢΪ8 βιιοςθββ. [6 ρῥγοίουπὰ δοαιιδίηιϊ- 
δΔῆς6 ὙΓ11 6[455168] δηα 10] 1ο αὶ τρεῖς, οι ἀϊγ οὗ ἡυπάρτηοπί, στοδξ ηἰςοῖν οἵ ἰαϑέθ, δηὰ δοιῖο- 
Ὧ688 οὗ ἀϊδοοτηπιοηΐ, ᾿οροῖμοῦ τ Ὡ ἃ σοτατηδη οὗ ρυτα δηὰ ΘΑΞΥ ῬΠΓΑΒΘΟΪΟΡῪ ἰπ Οὐτ παδίϊνο 
ἴοῆσυο, θ6 οββϑηϊί αὶ [0 ἃ σοοάα {γδῃβἰδιῖοη οὗἉ ἐπα ΒιΡΐο, (18 τγοῦῖ ψ1}} ποῖ βίαπά {πὸ τοδί. 
Τιιο δι μου δἰ δι ηθη 8 ἰπ 81} [656 ταβροϑοῖβ ΓΟΓΟ ὙΟΥῪ πιοάοταῖθ. ὉΤῈ νογβίοῃ ἰδ “ βίιι- 
ἀϊοιιβὶν πιαᾶθ 45 1: γα] 85 ροββὶ"]ο.᾽ Τμὸ Ερ] 5} Ἰάϊοτι 18 σοπίηι4}}γ βδοσισοὰ ἴο πὸ 
Οτοοκ, 50 (πδὲ ρταγησηδίῖοδὶ ᾿γορυο(Υ 15 οἴη νἱοϊαϊοα ; δηά ἴῃς ἀδβῖγε ἴο τοπάθσ ἴῃ ἴγαῃϑ- 
Ἰαϊΐου ν ΣῪ ΤᾺ} 1], Δηα ὙΟΥῪ οἷοδρ, 48 οἴθδθη πιδάς ἰὶ οὔβουγα δηά ἱποοστοοῖ. Ηδθ ἤϑνογ 
ἀεραγίβ ἔτοτα με σϑοοϊνθὰ ἴοχὶ ἴῃ ἃ βἰηρὶθ ᾿πβίδῃσα ; 80 {Πδῖ, 0 ἢἷτι, Μ|]} δῃὰ ΥΥ οἰβίοϊη δπὰ 
Οὐ οοΌδο μᾶγο 41} ἰαρουτοὰ ἴῃ ναῖπ. Τὴθ ργα  ΠΙ ΠΑΥῪ Οὔβοσυδίίοηβ Ἴοοπίδίῃ βοπηα ἔθ] 6 
ογι εἰς ῖσπι οα Ὦτ. Οδιρῦ6}}} 5 Ὠ᾿ββογίδιίομβ ΤΏ ποῖία8 ἴο ἴμε τγοτὶς Δσὸ ὨΠΣΏΘΓΟΙΙ5, ΔΠ6 δοη6- 
{ἰτη65 ἰοηρ ; Ὀυῖ [ΠΥ ΤΆΓΟΥ ἀἴϑοονοσ τηιιοἷ ΦΌ}}Κ}. ὙΠ ρῥἱοῖν οὗὨ ἰπ6 δυιῖπου, δηὰ ἢἷβ δεϊδοῖ- 
τηθηξ ἴο ἔϊα Ἰοδάϊηρ ἀοοίγιποβ οὗὨ ἴῃς ΘΟοβροὶ, ἀγα νΟΥῪ δρραΐθηΐ ; δπά, ψ ἢ 4}} 115 ἀοίδοϊ5, 
βοὴ ΟΥ̓ ΤΠ 6 τοηἀουησβε ὅτ ροοά, δη ἃ τηδηΥ σουηαυῦῖα ΟσοΌΓ τ Ὦ1Οἢ ΓΘ ΟΣΊΠΥ οὗ δἰἱοπίΐοη." 
(Οτιλθβ Βιθ)]:οἴποςδ ΒΙΌ]1ςα, Ρ. 430.) 

42. Ἐδοθηβὶο ϑυμπορίξοα Απηοίβιομἱ5 ὅδογϑ, Ὀθίηρ ἃ ΟΥ̓ ἴο8] Ὀιροβὲ δηά 
ΘΥΒΠΟΡΙΙΟΔΙ Αὐτδηρθηιχθηΐ οὗὨ {86 πηοϑύ ᾿τηρογίδηῦ Απηοίδιοηϑ ὁη ἴπΠ6 ΝΟΥ 
Τοβίδιηθηΐ, Ἔχ ρϑίϊο αὶ, ΡἈ]Ο]ορ οὶ, πα ἀοοίσϊηλ)] : ΘΔΓΟΙ ΠΥ οΟ]] οἰ οα ἀπᾶ 
οομαἀθηβοᾶ ἔγοιῃ ἴ[ἢ6 Ὀοδὶ (ὐοτημηοηίδίογα, θοΐ Απίϊοπίὶ δηα Μοάογῃ, δηα 80 
αἱροβίθα 48 ἴο ἔΌσΤα ΟΠ6 Θσοηδ᾽βίθηξς θΟαγΥ οὗ Απποίδίϊοη, 1ῃ ν ΙΟἢ ΘΔ ἢ ρογοη 
18 βυβύθιη 1081} δἰ τ υῦοα ἴο 18 Γεβρθοῦνθ δυῦμοῦ, δπα {Π6 ἔοσοῖρη τηδίζου 
{γδ 8] θα ᾿πίο ΕἸ ρΡΊ18η. ΤῊ 016 ᾿πίογΒρουβοα τι ἃ οορίουβ Ὀοὰγν οἵ 
οΥἱρῖπαὶ Αηποίλοηβ. ΒΥ 186 Βον. 5. Τ᾿ Βυοόμειει, Μ.Α. [πον .}.] 
Ιμομάοπ, 1827. 8 γ ΣῪ ἰαγρα νοϊαπιθ8 ὅγο. 

Οορίουβϑ 88 19 ἔπε {π᾿ ράσο οὗἁὨ {Π15 οἰαθογαῖθ σοῦκ, ἴὲ ῬΑγΕΪν Θσρυοββθαβ πὸ πδΐυτο οὗ 
115 νατῖουβ οοηίθηΐβ. ΏΓΡροΟΒΟΙΥ ἀνοϊαΐϊηρ ἴἰο σραὶ οὐ ἴο86 βυ )θοῖ5 το ἃγὰ ἀϊδοιιβεθά ἴῃ 
πα Οοτητηθηΐασῖος οὔ Βρ. Μϑπηὶ δπὰ Ὦσγ. ὨΟΥΪΥ, οὗ Γσ. Α. ΟἸασκα δῃά οἵ Μυ. Ηον]οῖῖ, 
1Π6 δηποίδεϊουβ οὗ Νίεββιβ. Ε]βίον δηὰ 8] άθ, {π6 ἰγϑδῖϊβος οὐἁἩ Βρ5. Τοτη] πο δπὰ Νδσϑι, 
Μ|ς86115᾽5 Τπὲσοδυσίίου, δηα αἶβο ἴῃ [Πϊ5 σόγκ, Ὠγ. Β]οομῆο]α μας ἀετῖνοα [1185 ὀχοροιϊοαὶ 
δηὰ ἀοοσίτ πα] δπηοίδιϊομβ ἔγοιη [26 ϑοο αβῖ5 ἀπ ΟἸ]οββορταρἤῆοιβ, 85 71 6}} 85 ἔγοιη ΤΠρο- 
Ῥ ναοὶ, Τποοάοτοι, Ευξηγτηϊαβ, δπὰ οἴδοῦ δπείθης ἔδίῃογα οὗ ἴπη6 στο, Θπρθοῖ Δ} 1}6 
εἸἰοαυοπὶ δηὰ ογυάϊίθ Ομγγϑοβίοιῃ ; ψ ἢ 116 ΕἸδποσ, ἈδρΒο] 18, Κυρκο, ὙΥ εἰσίοἰη, Κορροε, 
Ἐοβοησ]]οσ, Τιζπιαπη, Κυϊηδοὶ, Δ γ, Μδοϊζηῖριε, Ὀοάἀάσιαρζε, απὰ ἢυϊηποόγους ΟΥΒΟΥ 
οτίεἰο5 δηθὰ οοτηπηοπέδίογϑ, μοι ΒΥ ἢ δηὰ [ογοῖρη, ἤν ἰαυῦροὶν σοηςτι δυο το ἢ 5 ρῃ11ο0- 
Ἰορίςδὶ 1]υ5ἰγαϊῖίομβ. ΝΟΥ 888 Π6 οὐρα ἴο ναὶ] Ὠἰπλ586} οὗ 1Π6 νδίυδθ]α αἱάς ἔου [6 
οἰυοϊἀαίίοη οὗ 1π6 ϑοτγιρίυτοβ το ἀγὸ οοπίαϊηο ἴῃ (Π6 σψόοσκβ οὗ (αγέντ ριι, Βυχίοτῇ, 
Τὐρῃείοοι, Ροςοςκο, ϑυγοηδυβῖυβ, δομοοί επί, Μουβοἤοθη, δηὰ οἴμοσβ. Τηοβα ΟΥ̓ 0 
μβανα θη δηζαροὰ ἴῃ 8118 βίυἀϊοβ οδη ἀρργοοϊδίθ [86 ἸδΔροὺγ οὐὗὅὁἨ Ὦγτ. Β]οοτηῆθ  ἀ᾿8 υπάογ- 
ἰακίηρ, ἰο τ ηΐσῃ ἢ6 48 ἀοτοίθα ΤΊΘΩΥ Ὑ6 818 οὗ ρμδίϊθηϊξ σϑβθᾶσοῦ, διηϊά (6 σοηῇϊοϊϊησ 
οΡ᾿πϊοηβ οὗ ογι 168 δὰ (μθοϊορίαμβ. ΤΏΘΓΘ 158 βοδγο ον 8 βιηρίο αἰβῆςσυϊς ραββαρσο τ Ὠϊ ἢ 15 
ποΐ ε]υςϊἀαίοα ; ψὮ1]6 16 σοπυ 6 Πη688 ΟὗὨ Βδουηδ ἱἰσηροτίδηϊ τοχίβ, ψἢἱσῃ δα Ὀδοη ηρυρποά, 
8 ΔΌ]Υ νιπαϊοαδιοὰ δηᾶ εϑίδυ βμθα, νοι ἀϊῃρ᾽ ταΐποῦ ἰορὶςβ, οα τ] οἢ το] ΟΠ γΙβἐδῃ5 ταν 
ἄστεα ἴο ἀϊθὲσ ἴῃ ορὶπίοη, Ὧτγ. Β. ᾿88 Ἰαυ δ Ὀ]ν δρρὶοὰ Ηἰς Ἰεατηϊης ἰο [π6 ἀοίδῃοα οὗ (Π656 
οδγά πα] ἀοοίτίπο5 οἵὗἨἩ πα Νονν Τοβιδπηθηῖ, --- [Π6 ΤΟΙ δπὰ νἱοαγίουβ Αἰοποιηθηὶ οὔ {6515 
ΟἩτῖδῖ, απὰ 1π6ὸ ον δὰ Ῥογβοπδυ οὗ ἴτη6 ΗΟΪΥ ϑριτς. Τὸ {Πποβ6 νῇο Πᾶνα ποῖ {πὸ 
ΤΏ68Π5 οὗἨὨ Ρῥτοσυτὶηρ 6 σΟΞΕΥ δὰ νου] υτηΐποιιβ μι] Ἰσαξῖομβ οὗὨ ἤογοὶσῃ σοπητηθηδίοσβ, {Π 656 
γοϊυμηθ8 Ψ1}}} 6 πηοϑὲ δοοορίαθϊο ; ἢ] 6 δ ἢ) ἃ8 ΠΊΔΥ ῬΟ58655 {Π60ΠῈ ψν}}} οτο ἢπάὰ δ Ἵου- 
νϑηϊθηΐ τηδηυδ] οὗὨ τοίδγθποθ ἔου {πο ῖγ ορίπῖοπβ ΟἹ ναγίοιιβ ἰορίοβ. Τῆο νδὶτο οὗ Ὠσ. ΒΙοοιη- 
ἢ6] Δ᾽ 95 ποτὶς 18 οῃμαποθὰ γ ἴθ ὨυπΊθσοιιβ σ᾽ οϑϑασῖαὶ ποῖθϑ τ] ἢ πο 85 ἱπιγσοἀσοα οἡ 
ἀϊθδουϊε νογάς οὗ σᾶγθ οσ ἱπίσραυθης οσσυττοηοσθ. Το ἢἤγχβι ραγῖ, ΠΟ σοηβὶσῖβ οὗ ἴἤτϑο 
γοΪυτηο5, ἰβ ρργορσίιδίοα ἰοὸ ἔπ οἰ ποϊἀδιίοη οὗ ἴῃ ἴουις Οοβρο]β; 11|ὸ βοοοῃὰ, συ ῃ] ἢ ἰ5 ἴῃ 
ἔνε νοϊυπιοβ, ἔγοαῖβ ο (6 Αοίβ δπὰ ἘΣ 181165. 
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48. Το Νὸν Τοβίδιηθηΐς οὗ οὖν 1 οσὰ δπα βϑανίουγ ἐο8ὺ5 ΟἸτιβ. ὙΠ 
δ Τηἰτοἀδυοίοη δηα Νοίθβ. Βγ 2. Α. Ουμμινα8. ϑϑθοοῃά δάϊϊτίοη, γονϊβοᾶ 
84 ᾿ρτονοά. οβίοῃ, 1827. 12τηο. 

44, ΤῈ Νὸν Τοβίδιμθηΐ : πῖ ἃ ρῥ]αίη ΕἸΧΡοβι θη ἔοσ ἴΠπ6 ὑ86 οὗἉ ΕἌΤΩ11168. 
Βγῖ86 ον. Τμοπηα8 Βουβ, Μ.Α. 1 οπάομῃ, 1827. 410. : 

456. Το Οοβροὶ οὗ οὐ Αποϊηίοϑά, (μ6 ΟἼΟΓΥ οὗ ἴ8Γ86], αῃὰ 86 Τὐρμιῖ οὗ 
Ἐαονοϊδοη ἴον [6 (ἀφο 11168 : οὐ, [16 (Ἰαα ΤΙαϊπρβ οὗ [86 ϑδσνοθ, ϑδοσιῆςθ, 
δηά Ττϊρὴ οὗ οὐνῦ Τιογὰ δηά ϑανίουγ “68ὺ8 ΟἸτῖϑῖ, [η6 Οη]ν Βοροίίοη 
ϑοη οὗ ἀοά, δηα οὗἩ [Π6 στγδοίουβ δα τὶ ρὮ Υ Οροσαῖίνα ρουγ ΓΒ οὗ [Π6 ΗΟΪΥ 
ϑρισῖῖ, πθῖ ἢ 6 γα {Π6 ἢτβί-ἔγαϊ8 οἵὁἨ [πΠδῦ ἸΑθουγ οὗ Ὀινίμα Του ; Ῥεὶπρ 8 
τοοθῃῦ γΟΓΒΙΟΠ, πῃ {πὑ ρᾶγίβ, οὗ [86 ασθοκ δου ρύυγοβ, (ΘΟΙΩΤΩΟΠΙΥ ΟΔ]]6 ἃ 1Π6 
Νεν Ταβίδμμθηΐξ,) ἴῃ τ ΒΙΟΙ 15 Ρ]ΔΙΏΪΥ βοΐ ἔοστ {6 Νν (ονεπδηΐ ργοτηϊβοα 
ὈγΥ οὐ {πγουρῇ Μοβοθα δῃὰ (86 ῬΙορῃθίβ. Τομάοη : ρα 86 ὈΥ ΑἸοχ- 
ΔηΔ6Γ ΟἜΈΕΒΑΥΕΒ. 1828. 81:0. 

ΤῊΪΒ 15 ποῖ ἃ Ὀοοκ οὗ δοϊήστμομ οσούγτοισα; ἴοσς ψῆδὲ ἀοποτηϊηδίίοῃ οὗ ργοξοβδειηρς Ογὶ8- 
τἰ4Π5 ἴξ νγᾶβ ἀδβεϊποθὰ, 6 διιῖμον 88 ποῖ Ὀθθὴ δῦ] ἴο δεοοσίδϊῃ. [11 σοηΐζαϊπβ τηδην ᾿πηρτονοα 
Το ἀογίησζβ, ϊοἢ πᾶνα ἔπ δι μογὶγ οὗὨ πὸ τηοδὲ ᾿υἀ!οῖοιιβ ογιτἶἰο65 αηαὰ Ἰπιογργεῖογβ οὗἁ (ῃ6 
Νεν Τοβίδπημοπξ; Ὀυὶ ἰἴ 4150 885 ἸΏΔΠΥ οσγβογάϊμδγυ σοπάοσίηρ, ἴοσ τ ῃϊοἢ ἴη6 οαϊῖοῦ (τ πῸ 
ἦβ διρροβθά ἐο αν Ὀθθῃ {πὸ οτἰ ζί δὶ μὰ Ὁ] 156} Ὧδ5 αβϑίρηθα πὸ οὐ ῖοδὶ γοϑϑοῦβ. ὅϑιιοτγί 
Ρτοίδοοβ αγὸ ρστεῆχοα ἰο οδοὴ ὕοοῖ, δηὰ ἔῃογο ἃζὰ 8 ἴδυγ θα ρ᾽ δηδίοσγυ ῃοίθβ. 

46. Απαϊοοίᾳ ΤὨΘοΙορῖοα. Α ἀϊραβίθα δῃᾶ δυγαηροά (ομηροπάϊυμ οὗ [86 
τηοϑῦ ΔΡργονϑα (ὐοῃῃσηθηίαγ 68 Ἰροη ἴπ6 Νοῦν Τοβίαπιθηί. ΒΥ {86 ἔδυ. Ὑ71- 
Ἰαπη ΤΒΈΟΙΟΡΕ, Μ.Α. Τπάοῃ, 1829--84. 2 ἰατρα νο0]8. 8ν0ο. 
Το οὐ ὐοος οὗἉ εἰν8 Ἰαδογίοιιβ δῃὰ σοπηργοβοηβῖτα ὑγοσῖκ 5, ἰο σοι ργοβ8 ἰηΐΟ 85 σοῃάοηϑοά 8 

ἴοτπι 85 15. οοπβίβιοης ἢ ρογβρι σα γ, (Π6 Ορ᾿ηϊοῦβ, ἐ]] εἰ ται οηβ, δπὰ ὄσχροβί(ιοηβ οὗ (Πα 
Ῥτὶηοῖραὶ ἐπεοϊορίαπϑ απὰ 010]1ς4] στ ἰς8., ΤῊ βονθγαὶ δυβιιπηθηΐβ δσὸ ἀϊσοκίοα δπὰ ἀγταηροὰ 
ἴῃ 5 ἢ ἃ τηβΏπΠοῦ ἐμαὶ [Π6 τηογῖ 8 ΟΥ̓ ΒΗΥ͂ 4 Θ5.ΊΟῊ ΤΥ 6 560 δῖ οὔϑ υἱόν, νἱιπουΐ τοσοησθ 
ἴο ἴδ διιι]!οῦβ ἐποπηβεῖνοβ; ἴπηΠ6 Ὀυ]Κ αἀπὰ Πιχῖ ῥχὶσα οὗ τῆδὴν οὗὨἩἉ σψῇοβα ψοτῖϑ ρῥίδοο ἐμ 6 πὶ 
Ὀογοπὰ {πὸ στρ οὗ ἡμπίον διδιίϊοαὶ δἰμάοπίδ, ἴοτ οβα 56 Μτ, ΤτΟΙ]ορ 8 ρυ ]σαϊϊοη 15 
ἐϑρθοϊδὶν ἀοεϊρποά. ὙὝΠοβα τοῦ, 0 ἢν ἴδῃ αἰογοπ βἰὰοβ 'π σογίδιπ αιιοβίϊοηβ, ΔΓΘ 
αἰςειηοῖν πιασκοα ; δηὰ δε διυάοηΐ 186 αἰγοοιρα ἴο (δὲ ἱπίοτργοίδεϊοη οἵ {Π6 βουθσαὶ ἀϊβρυῖοα 
ἴαχίβ ἢ ο ἢ βθοηβ ἴο Ὁ Ὀοβὶ δι ρροτίοα, δὰ πιοϑὲ ζϑῃοταγ ἀρρτονοὰ. [ὲ 15 ἃ Ῥυτηάσυ δηὰ 
ΥΘΓΥ ἱπηροτίδηϊ ἔδδξιγο οὗἉ [Π158 νοτῖς, {πδὲ 11 ψίνϑϑ 6 ΗΟ οὗὨἨ ἴῃς δυριυπηθηῖς ΟἹ Δ ΠΥ ὁοη- 
(εβιοὰ τορὶς ἰπ ἃ ρογβρισιουβ πὰ σοηπποοῖρα ἴογτῃ : τ ΘΓΘΑ5 ἴῃ βοπα οὗ ἱμοβο Το] ]θοϊοη5 οὗ 
Ὠοΐο65 τ] ἢ δΓ6 το ἢ ἰῃ 158 ΔΙΠΟῺ ΠΙῸΣ δι ἀοηΐβ, ἰΠ6 λδια ΟΥ̓ Βι ιοἢ ατζυπιθηῖβ ΟὨΪΥ 6 ΓΘ 
δἰνοη, ἰοανίηρς [6 ἱποχροσιθησθα τρϑάου ἴῃ 8 τηδζ6 οὗ σοῃῆϊος!ρ ορ᾿ πίοηβ, ἀμ πΠ40]6 ἰο 
ἴοτπι 8 οση ᾿υάσιαρις τιτποι σοπβα!εἴηρ ἴμ6 τυτὶίοτβ τΠοτηβοῖναβ; ψΠοβο ρου κ8 ἸΏ ΤΔΗΥ͂ 
ΟΆ565 ἢ6 ΠΊΔΥ ΠΟΙ ἤᾶγο {Π6 Ορρουζι ΠΥ ΟΥ 1Π6 τηθδη8 οὗ ὑρτοουτίηρσ. ΤΏϊς ψοτῖς 15. τὶ (Π6 1151 
οἵ Ὀοοΐβ ἀστοοά τροη "Υ 8 σοτῃηπἴοο οἵ ΒΙΒΠΟΡ8 ἰῃ ἰτγοϊδηα, δϑοϊϑίοά ὑγν {πὸ Εορίυ5 Ῥτο- 
ἔἴδββογ οἵ Ὠινίηῖν δὲ Τυϊηϊν Ο(ο]]οσο, ὨῈὈ]1η, δπὰ γοοοπιπηθηαοι ὃγ τῃ6 Ρεϊπιδῖα οὗ [γο]δπὰ 
ἴο οδὐπάϊαἀδι65 ἴῸΣ οχδημιηβίϊοι ΓῸΓ ἐΠ|6 τα ὨἸΒΊΣΥῪ οὗ ἴμ6 σπυτοῆ. (1τἰϑἢ ΕΟ] Θβιαβεῖοαὶ ΦοῦΓΩηΔΙ, 
ΑΡΣ:Ι] 26. 1842.) 

47. ΤΠ Οἰιγιβίϊδη Εἰχροβίΐοσ, οὐ Ῥυγδοῖῖοδὶ (αἱάδ ἰο {86 Θιυαγ οὗ {[Π6 ΝδῪ 
Τοβίδιηρηΐ, ἱπίοπαρα ἴὸΣ {π6 ἴ786 οὗὨ βποταὶ θδάθσθ. Βγ {86 δον. (ἀθογβα 
ἬοΙΡΕΝ, Μ.Α. Ι͂πάοῃ, 1880. δϑεοομα Εαϊ θη, οογγθοΐθα δμα ᾿ρΡΓΟΥΘά, 
1887. 12τηο. 
ΤῊ ΐ8 νου] π1ο αἷ5ο ἔοσιηβ 8 ρασί οὔ Νῖγ. Ἡοϊ π᾿ 8 σου πλ ΠίδΥΥ οἡ {Π6 οπεγο ΒΊΡ]6, (Π 6 ρἴδῃ 

οὔ το ἰ5 βἰδιθὰ ἴῃ ῥ. 305. Νο. 38. σηργὰ. “πη δὰ ῥγοβθουξίοῃ οὐ ἢ15β υπάογίδκὶηρ [Π6 
Δυΐῃον 88 βίνθη δῇ Ὄυρ᾽πδίίοη οὐ ΘΥΓῪ νοῦβθ, δῃἃ ϑυθὴ οὐ ΘυθσΥ Ὀἤγα86 ἴῃ ἴῃ Νὲν Τοβ- 
ἰδτηθηΐ, ἢ ον ἀρροδσεὰ 1180]6 ἴο Ὀ6 πιἰδιιπάγβιοοά ; ἢγβε, Ὀγ ἃ οτι εἰς] Ὄχδπγϊ πδίΐου οὗ ἴῃ6 
βδοτρά ἰοχί ᾿(861, δηά Π6η ὈΥ οοηϑυεϊην ἴΠ6 ποδὶ ουηἱηθηΐ σοτητηθηΐϑίοσβ ἀπά Ὀ10]16 4] οΥΙ ΕἾ 65, 
Ροιῃ Βειβἢ δηὰ οσεΐση. ὙΠου ΔΎ ρᾶτγαάο οὗ 5δογθᾶ ρῥῃι]οϊοσγ, ἢ ᾿ 88 σοπε βου σίνθῃ 
(π6 σϑβυ] 5 οὗ ἢϊς ἱπνοβεϊμαϊίοη ; ἀπά {πὸ τοράθσ, σῇο Π.85 γϑοοιιγβα ἰο πἰβ ρᾶρθβ ἔοτ (Π6 ἱπίοτ- 
Ῥτοϊδιίΐοη οἵ γϑϑὶὶγ αἰ συ]: ραββαραβ, νν}}} σάγοὶγ, 1 νοῦ, ὑ6 αἰδαρροίηιοα." ((Ἰιτϊβιϊδῃ 
Βουμοπαδταμοοῦ, Αὐραβὲ, 1890, Ρ. 480.) “4.8 ἃ Ῥτδοιῖςϑ] ὀχροϑβίῖοσ οἵ {πὸ Νυν Τεβίδπιοπί, 
ςοηνοηϊθηξ [ῸΓ τοδάγ, δηά, νγὸ τηδῦ δά α, βαξἰδίβείογυ γοίογθηςθ, [Π18 ἰδ ὁπ6 οὐἁἉ ἴῃ τποϑῖ ὑοῦ] 
ψοσ5 ἐμὲ ἴα8 ἔοσ δοῖηθ (ἰπ|ὸ δρρϑατρᾶ, δοηηθοίθα ἢ 0} 1ς 4] ΠΠογαίατο, Δῖν. Ηοϊάρη 
βῖνος υ8, ἰπβίοβα οὗἉ Ῥῃ}] οΙοσΥ, {Ππ6 τϑβι 18 Οὐ ῬὨ]]οΪοργ, ἔννο οχ γοηλο]ν αἰ Βδγθης (πη ρβ; διὰ 
5ι16}1 σσογὰς δη ρϑββᾶροβ ΟὨΪΥ, 85 δάιηϊξ οὗἩ δι σιν, ἅτε βοϊθοϊεα ἴῸΓ οχρ᾽δηδίῖοθ. ὍΠ6 
ἰἀϑἰκ ἰς Θοσου Π8ῃοὰ τ ἢ στοδῖὶ ᾿πιο!] ἤζεποο δηὰ Ἰοαγηΐηρ." (ΜΟΙ Ἡονίον, Ψ}γ, 1830, 
ΡΡ. 468, 469.) 



δορὶ, 1Π. ὃ 6.1] Οὐπιπιοπέαίογτξ οὐ ἐδε επέϊγο ει Τ  δέαηιθηΐ. 857 

48, Τα Θονούζοπαὶι Τοϑίδιημθπέ, οομίαϊπῖηρ Βοβοοίίοηβ δη4 Μοαϊ δ οηΒ 
οἢ 186 ἀϊβδγοηῦ ῬΆΓΑΡΤΆΡΙΒ οὗ [86 Νοιν Τοβίδιηθηΐ οὗ οὔγ Τωογὰ δηα ϑδυϊοῦῦ 
“6808 ΟΠ γιβῦ ; ἱπίθπάθά ἃ8 ἃ Ηδθὶρ ἔοσ {π6 ΟἸοβεῦ δπὰ ἔοσ ἀοπιδδς ὙΝ Ογβ ἢ]. 
Βγ 186 Βδυ. Εϊομβαγτὰ ΜΑΒΚ8. 1 πάοῃ, 1880. 4ϊο. 

49. ἘΧρΡΙΔπαίοσυ Νοῖθβ ὕροὴ {π6 Νοὸνν Ταβίδιηθηΐ, Υ 1 ΟΟΟΔΒΙΟΠΑ] ΒΕ ΘΙ ΑΓ ΚΒ, 
ΟΥΙ [168] ἀπ ργδοῖϊοαὶ. Βγυ {π6 δνυ. α. Β1:,1585ὅ. Ἰμοπάοῃ, 1882. 121ηο. 

ὅ0. Α Νὲν δηᾶ Ο(ογτγοοίβα δ᾽ δσβίοῃ οὗ ([ῃς Νοην Τϑβίδιηθηϊ : οὔ, ἃ Μίπευίθ 
Ἐον 80 πὰ ργοίοββοα Τσϑηβ θη οὗ {Π6 οὐἹρῖηδὶ Η; βίοσῖθβ, ΜοιηοΐΓβ, 
Τ,μοἰΐοσβ, Ῥγορἤθοῖθβ, πᾶ οἴμοσ ργοάυοίϊοπβ οὗ {6 Εὐνδηρο  δίβ πα ΑΡοβί 68. 
Τὸ σι ἢ δ. Β) οἰ πο ἃ ἔδνγ βἝΠΘΓΑΠΥ Ὀγιοί, οὐ [108], ΘΧΡ] Δηδίοσυ, δπᾶ 
Ργδοῖοα! Νοίθβι ΒΥ ΒΟΘΟΙΡρηυΒ ὈΙΟΘΈΙΝΒΟΝ. Βοβίοῃ [ΜδββδομυββείβΊ, 
1888. τογαὰὶ 8νο. 

“«γυ, Ὠϊοκίπϑοη μᾶς γεϊυγπιθα ἴῃ 6 (1165 οὗἁὨ [Π6 5ανεγαὶ Ὀοοκβ οὔ ἴα Ναὸν 'Γοβίβιηθηϊζ, 
5 Ὀ5Ε ΓΕ πρ ἴον ἴΠο86 ζΘΠΘΓΘΙΪΥ γοοεϊνοα δι ο ἢ 85 ἴῃς ὉΠ οτιηρ. Τξέοτν ὃν Μαέίλεισ ; 1,μΐε᾿ 8 
Ηἰϑβίοτν ο ““ροείοἶϊο ἀπά Ἐροϊεδανέϊοαὶ Τταπδασέίοπδ; υζοΥπ᾽ε Οεπεταὶ Δάάγεδε ἰο Οἠτὶδέξαπε ; 
ολιι 9 1,ἰξεν ἰοὸ απ Ἐπιΐπεηξ Ολγίβεέϊαπ Ἡοπιαπ ; υοἠπ᾽ 1,εἰέετε, Ῥίδίοπε, απὰ Ῥτορλεοίε5. 
ΨΥ ΒοίΠον θοσα 8 ποὶ ἃ σγἰἀϊουϊουβ αδοϊδίιοη 'ῃ δἰ] 1815, Ἰεῖ οἷιγ γοδάθεβ ἰυάχο. ΤΕΐβ τγοτὶς 15 
δΔηπουποθα οἡ ἴπ6 {{||6 Ραμα 848 ἃ “ »γοζεδϑεά (Γι 5]διϊοη." ΒΥ [818 6 το, 11 15 ργεβιιτηθά, ἴο 
Ὁπαρογβιδηΐ, {πδῖ ἰὲ 19 ποῖ 8 σοέμαὶ ἰγαιηδδίϊοη, θυ 6 σοποοοίϊοη οὗὨ τηδξρϑγια]5 'π [Π6 νϑτπδ- 
οὐυ]ᾶγ ἰοηρσυα, ἀοοισπαα ἴο 0858 ἃ5 ἃ ΠΟῪ ἰγβηϑίδίίοη. Απὰ να ἅΓθ ὑ γῪ Πρ ἴο Ραϊϊονα ἰΐ 
ἃ Ῥτοξεαββοὰ ἐγβηϑίβίίοη ; [ὉΓ 8 ὑσϑῖςυ ἱποσουρἢ Θχαπιϊπδίιοι Β65 [8116 ἴο ΒΏΘῪ υ8 (86 ἑαϊηίοδῖ 
ἔγδορβ οὗ ἃ ογιτἰς᾿β πβδηά.  ὙΠοσα 1}} Ὁ πόβθη δηὰ 11]. διτδηροα ρῃγαϑθο] ΟΡῪ 865 ποῖ τηδάθ {6 
σνοτὶς αἱξοῦ!γ υπ᾿μ 6} 1ρΊ0}6, (Π6 56 η586 ͵ 8 ΖΘ ΓΑ ΠΥ (Π6 βάστα γ] ἢ (ἢ δι οὗ τπ6 τοσοϊνρα νϑσβίοῃ, 
ψῖ ἢ Βογο δπὰ ἔμοτα ἃ τηοαϊβοδίίοη Ὀογσονοα ἤοτη Οδιρ 61} οὐ Μδοκηῖρῃς. .. . . Αραγὶ 
ἴτοπι 115 ἢ ΠΟΓΑΤῪ ὀχθουοῃ, [Π15 ὑγο εεβεα ἰγαπδίαξίοπ ᾿Δ5 ΠΟ αἰξεϊποῖϊνα οὨγδοῖοσ ; δΠ6, 85 
1ῆ6 δυυῖμπον (ἴῃ Πὶβ ὑτοίμςθ) ρ]ασθβ 18 οῃ!οῦ γοϊϊδποα οὐ πα γῃοίοσ! 8] οι 61} 8 πλοπ 5 τυ ἰἢ 
σοι 6 Π85 βἀογηδὰ [6 βδογεὰ ἰδθχῖ, νγχα δγθ οοῃβίσζαδιπβά ἴο ανψασγὰ δ νογάϊοῖ οὗ υπαυδὶῆοα 
σοπαοπηηηδέϊοῃ, 
“ΤῊ ποῖοα ψὨοῃ ἔοσια ἴπ6 Αρρεπαᾶϊχ ἴο {118 νοϊυταθ δγὸ Ῥυιηοῖρα ν βοϊοθοϊθα ἔτγοτῃ 
ἘΠ 15 ἀπά Αὐπογίσβῃ τυυϊίοσβΌ ὙΤΏΘΥ ἅτ δχοαγρίθα 106] Β΄ ΓΘΠΕΥ ἔτοπλ ττιΐοτβ οὐ νυνὶ ά ον 
ὙΑΥΥΪΩΡΣ οτοθάβ. ., . . . ΗἜε δ885 ἰπίγοάυορα τδηΥ δηποίδιοηβ ἔτοιη ῬουΚ8 ποῖ ῥγο- 
ἔδβϑθα]ν οὐ ἴσα]. Ηδ [85 οἰαναϊθα βοπ8 τηθῃ ἴο (Π6 σϑῃῖκ οὗἁὨ Ἴοιησηθηϊδίουβ οὐ ϑογίρίυγο, 
ὍῈΟ δυγοὶν πονοῦ δητιοϊραϊθὰ ἐπὶ Ποποισ. δ ρἶνεβ ὺ8 οπ [6 [Οροβ ἃ ποίβ ἔγτοιη 768ὲετγ- 
800, 8η4 56νθγὰὶ οὗἩ ἴῃ ἰασροβὲ ποῖθβ ἀγὰ ογϑάϊ δα ἰοὸ βϑιιοθῦ θη 85 . 9. δάδγωβ, Ὁπαποοῖΐος 
Κοηῖ, δπὰ Υιγτι, Τὸ Ετοο Επαυίγογ, δὴ ἐπ αεί ραρεῦ Ῥυ Ὁ] 15ῃο ἃ δὲ Νενν Ὑοσκ, ἔαγηϊβθοα 
ΒΟΥθγαὶ δῃογί τοπιδιῖκθ. Απά ποῦ ἅγὸ δοίη οτἹρίηδὶ ποΐο5, προ νὴ (Π|6 ἰγδηβ δέου 
810.8] στβπαϊ]οαυθπος. (Απμοσίοδῃ ΜΟΥ ονίονν ἔοσ Μαγοῦ, 1833, νο}. 111. ὑρ. 221, 
222, 223.) 

δ1. Ἔμ6 ὙΊΠαρο Τοβίδιηθηΐ, δοοογαϊπρ ἴο Π6 δυίβοσιβοα γουβίοη, ψ ἢ 
Νοῖοβ, Οὐἱρῖπαὶ δπᾶ ϑεϊθοίαά : {Πκουν δα ΓηἰγοάἀαοοπΒ δηα σοπο]παΐϊηρ Εδ- 
ΤῊΔΓ ΚΒ [0 680} Ὀοοῖ, Ῥοϊγρ]οῦί Βοίθγθποθθ, δ Μαγρῖπαὶ Βοδάϊηρβ, αθο- 
ϑτδρ θα] Ιπάρϑχ, ΟΠ σΟπο]ορίολ] δηα οὔμοῦ Τ80]68 [πὰ ἔγχο ΜΆρ8]. Βγ {86 
Βον. Πα ΡΑΤΤΟΝ. Νον Υοτκ, 1888, βοοομα οδἀϊίίοη, 1884. 18τηο. 

Α εοπητηοάϊοιυβ οαϊίοη οὗ ἴΠ6ὸ Νεῖν Ταοβίδιηθης, δηὰ πεν ργϊπίθα, τ} ἃ τηϊπυῖθ δὰ 
ΥΟΥΥ ἀϊδιϊποῖ ἴγρθ. Ὑηδ ποίοβ αν ὕθθη σοΟμρΙ]οὰ νὴ] πη οἢ ἱπάἀυϑέγυ : ἃ σοηβίἀοσδῦ]6 
Ῥογίΐοῃ οὗ ποτ 18 οὐ ἰ πα]. 

δ2. Τὴ Ῥοοκοῖ Οὐουησαθηΐασυ, σοηϑβύϊηρ οὗἩ ΟΥ̓ 168] Νοΐθβ ου ἐδ Νὸν 
Τοβίδμηθηῦ ; ΟΥἹΡῚΠΔ) δηᾶ βοϊθοῖθα ἔγοτῃ ὅπ πιοϑῦ οο]θγαϊθα ΒΙΡ]1ο4] ΟΥ̓ 168 
Δηα Οὐμππηδηΐδίογβ, ΒΥ αν Ῥάνιρδον, ϑθοομᾶ Ἑάϊμοη, ἘΔΙΠΟυΓΡΉ, 
1884. 181η0. 

58. Α Ῥοοϊκοῦ Επχροβίίον οὗ [86 Ννν Τδϑίδιιθης, ΒΥ Ἰβομλα8 ΚΕΥΜΟΕΤΗ. 
Τιοπάοῃ, 1884. 18πιο. 

584. ΤῊ Βοοϊκ οὔ 6 Νὸην (ὐονθηβδηΐ οὗ οὖν [,οτὰ δηα ϑανίουγ 658 ΟἸ τ ϑι: 
Ὀεΐηρ ἃ Ογιῖοαὶ αν βίοη οὗ [86 Τοχῦ δηὰ Τγδῃβ]δοη οὗ μ6 ΕπρΊ Βῃ Ν᾽ ὀγβίοῃ 
οὗ {μὲ Νον Τοβίδιηθηί, ἢ [86 διὰ οὗ ταοϑύ δηςθπς Μδηυ βου ρίθ πΚπόνη 
ἴο 186 ἀρ ἴπ ψ οὶ ὉΠ Υ Θγβίοῃ γγχὰ8 ρμαΐῦ ἔοσι ὈῪ δυϊπογιίγ. [ΒῪ Οσδϑαν]6 
Ῥενν, Ἐ8η.17 Τοπάοῃ, 1886. ὅνο. 

ὅ4.. Απποίαϊίοπϑ ἰο {π6 ΒοΟΚ οὗὨ 186 Νδισ Ὁονομαπί, τ! ἂπ ΘΧΡΟΒΙΟΓΥ 
, λα 



858 ϑαογοὰ ΡΆιϊοϊοσψ. ΓΡατὲ Π. ΟἈ. Υ. 

ΡΓοΐΆοα : τῖῖ  ΙΘἢ 18 γορσχϊηΐοα 1,1, Ηρ ἄς Απεϊφυϊίαίο ΟΟἀ]ο8 Υὶ αἰϊοδηὶ 
Οομπηηγοηΐδίίο. Βγ αγϑην}}]6 ΡΕΝΝ, Εβαᾳ. [οηάοῃ, 1887. 8νο. 

δ4.5 " Βυρρ]ο θη] ΑΠπποίδεοηΒβ ἴο (μ6 ΒοΟΚ οἵ {π6 Νον Οονθηδηΐ : τ ἢ 
8 ὈγΙοῖ Εχροβυσα οὗ {μ6 διγιοίασοβ οὗ (6 ΤὨΘΟΪορίοαὶ ἘΘυ οΤ ον ἴοσ 0] 
1887. Βγ αγδῃν!]]ο ΡΕνΝΝ, ἔβα. 1οπάοῃ, 1888. 8νο. 

“Τ]η πὸ ἔγαϊ νοϊυ πο οὗ 1.18 σοῦ Μσ. Ῥδῃ δα5 γον βοῦ σι σΟὨΒ: ἀΘΓΔ Ὁ]. αἰ] σοηςα ἐπ 6 
δ: Ποῦ βθα νοσβίοῃ, ἱπ ἔπ πορα παξ 6 ΤΥ ῥυΐ ουθῦυ ΕἸ ΙΒ τοαὰθυ ἴῃ ροβϑοβδίοῃ οὗ " ἔῃ6 
Ῥυγα ἰοχί ἔγθα ἔγομι 41] βρυγίουβ δοοσγοίϊοῃβ, δηὰ δααρίοα ἴοὸ [Π6 Ἰονοὶ οὗ τηϊπβ Ἰοδϑὶ ρσγδοιβοὰ 
δα ἀϊεροβοά ἴο δἰϊθπίϊοη δηά τοῆοοξϊοη." ΤὙδα βοοοῃά νοϊυτηθ σομβὶβίβ οὗ ἃ ρτοείβοθ, σοοη- 
σογηΐϊης 5οπι6 οὗἔἩἉ ἴΠ6 τηοσδὲ ἔγυ }} βοιιγοθς οὗ δυγον ἴῃ δηίϊίθηὶ ΜΙ 55. δπὰ 1Π6 ργίῃςϊ 168 οα 
ἢ ἰς ἢ [Ὧ6 ρτοβοηΐ γον βίοη ἢ88 ὕδθη τηδ66; ἃ τοργιπίὶ οἴ ἃ ἰσγδοῖ οὔ 1. 1,. Ηυς οπ ἴπ Απ- 
ἰφυϊν οὗὨἩ πὸ Οοάοχ Ναισαηιβ; [Π6 ῥασζϑαιπουηΐῦ δι ΠΟΥ οὗὨ {πὶ ΜΙ 5. Ὀεϊηρ δϑθογτι θα ὈῪ 
Μτν. Ῥομῆ; δπά α δοὰγ οὗἉ οὐ ίπαὶ δηηοίδιϊοηβ σοηβπροά σΠ οΗγ ἴο (Πα οἰυοϊἀδίϊοη οὗ {Π6 
ἰοχῖ, δηὰ {πῸ ρστοιηάς οὗ (5 ἀοραγῖυγα ἔγοπλ [π6 τοοοϊνοά νογδίοῃ ; ἴδ6 ροσιιΞδὶ οὔ τὶς ἢ 
ςδηῃοῖ 81} ἴὸ σῖνθ ἴπ6 τοδάργ ἃ Πισἢ ορϊηϊοη οἵ {πὸ αἰ] σθησα, οδηάουγ, δηὰ μἱοῖυ οὗ {86 
δυΐμον." (Βειιϑῃ Μαρδσζίπο, νοὶ]. χὶ. ὑ. 56.) 

δδ. Το Ννν Ταϑίδεηθηΐ οὗ οὐσ [γᾶ δηᾶ ϑανίουν 6518 ΟἸγῖϑί. Ἐου βορὰ 
ἔγοτα {86 δυϊδβογίβοα Ὑογβίοη, τ ἢ {Π6 δἰ οὗ ΟΥΠΟΣ ΤΥΎΔΗΒΙΔΏΟΠΒ, δηα ταϑάθ 
ΘΟΠΟΥΙΔΌ]6 ο (86 ἰοχί οὗἩ ατίθβθδοῃ. ΒΥ 4 [ϑγδη. [Εαραγ ΤΑΥΤΟΚ, 
Εν. 5... Ἰμομάοῃ, 1840. ογόνῃ 8γο. 

ὅθ6. Οομητηοηίαϊσο ἀὰ Νοῦνοδὰ Τοβίδιμθηϊ ἃ 1ΤΠβαρα 468 ΕΆΤΏ11168 οὐ ἀ68 
Τπαϊν 5 αὰϊ νϑυ]οηΐ Πἰσο ἀνθὸ ἔγι ἴα Ῥάγοὶα ἀ6 7:6. Ῥὰγ Ομαγῖθβ ΕἾ Β- 
ΒΙΝΕΤ. οι 1. [οοπίαἰηΐηρ ἃ ΟΟΠΠΘΠίΆΤΥ οα [86 ἴοι (ἀο8ρ6}8 δπα 186 
Αοἴβ.] Ῥαγίβ, 1844. 8νο. 

[11.1 Οὐοπιπιοηξαίοτα ὁπ 7)εἰαολοαά Βοοΐδ 0 ἐδο ει Τοδίαπιοπί. 

(1.) σΟΜΜΕΝΤΑΤΟΕΒ ΟΝ ΤῊΗΒ ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΒΟΟΚΒ. 

Ι. Νονὶ Τοβίαμιοπ 110 γ] Η]βίοσγιοὶ, ἀστοὶ οὐ Τ,διἰπὶ, ρογρϑῦιο (ομπημηθη- 
ἰατῖο 1] υϑίγαῖ, ἃ Βαϊάνιπο Αο. Τυράσηϊ Βαίδνογυμα, 1658: οἱ 
Απλδίοοάδιῃϊ, 1662. 4ϊο. 

ΤῊΏϊ5 τοῦδ, τ ῖϊῃ στοαὶ ργορσιοῖυ, Ὀ6 ἰογηηθα δὴ θάϊεοῃ οἵἉ ἔπ ἔοιις (οβροῖβ δπὰ Αοΐβ οὗ (ῃε 
Αροϑέ]6β, οκπε ποίὲβ υατίογτισπ, ΤΠθ ποίε5 οὗ Βεσζα, στοίϊι5, Ὀγυβίυβ, Ηοἰπβίυβ, δηὰ ὀΐθοσβ, 
816 Ὦθτγα ἰηβοτίοα ἴῃ τοριΐας οσάοσ, (δ6 τοδάον Ὀοϊηρ Ἰοῖ ἴο ἀφοϊάα ἴον Βἰπηβο] ἢ, ν᾿ ἢϊοῖι Ἰηΐοτ- 
Ρτοίδιϊοῃ ἢ μ}}} ρσοῖοσ. Ακ8 ἴπθ θοοΐκ 56}15 αἴ 8 Θδβύ Ῥσίςβ, 1ξ πηϑὺ "6 δἀναηίαρθοου)γ 5- 
Βευαϊοα ἴον (π6 ἰάτροῦ βἀϊοπ8β οὗὨ [Πο568 θυιϊηθηΐ ογί εἰσβ, σθογα ΤΠῸῪ οᾶπποῖ 6 σου νεπ θην 
τοίοιτοα ἰο, ογ ὑγοουγοα, 

2. Α Ῥαγαρῆγαβα οὐ {Π6 ΕὌᾺΓΡ Εὐνδῃρο]]θί8βιΊι ΒΒ. βαμησοὶ Ομ ΚΕ, Ὁ. Ὁ. 
Τιομάοη. 2. νοΐβ. ὅνο. νϑγίουϑ δα! ΠἸΟΉΒ. 

Το ἴοσπλ ἃ οοπιρ]οίθ ὑῬδγαρίγαϑα οἡ 1:6 Νονν Τοβίδπιθηΐ, ἰμογα δΣῈ δι} }} δββοοίαϊοα πῃ 
{Π18 νυ ]α ψοῦκ οὗ Ὦγτ. ΟἸασγκο, ἃ “" Ῥαγαρῆγαβθθ οἡ (6 Αοἰβ δῃὰ Ερἰβι}68," 2 νο]β. ὅνο. 
δὰ 4 “Ῥαγαρῆγαβθβα οὐ ἴμθ Ἐθνο δι! 5," ἴΏ ΟΩ6 νοϊυπηο ὅνο. ὉΥ Τ. Ργ]ο, Μ.Α. Ὑποὶν 
ἀοβογνοὰ ρορυ αγν ἢ48 σδιιϑοα τῃθπλὶ (0 Ρ88585 [του τοροαῖθα οαἀ οηθ, “. τ. ΟἸ]ασῖκο᾽ 5 
ΡΑΙΆρηγαβ οὐ ἴμε Ενδηρο } 818 ἄθβοσνοδ δῃ αἰζοπῆννα σοδάϊηρ ; Β6 Παυσγδῖθβ ἃ δίοσυ ἰῃ Βαπά- 
δοίη ἰδηρυδῖα, αῃὰ Ἴοοπηροῖβ (ἰ ρϑγίβ ψγ68}} ἱορϑίμεῦ; θυϊ [8118 ταιιοἢ ἴπ οιηρδβὶβ, δπὰ 
βϑϑῖιβ ἴο τηϊβίακο ἢ ογάον οὗ ἴπ6 Πἰβίοτί 68. (Ὦγ. θοάάτιἀχ6.) Ῥυ]εβ Ῥαγαρῆσαβε ου {Π6 
Ἐρίβεϊοβ. Ὁγ. Ὁ. Ἄοοῃβιἀογεὰ τὸ θὲ ᾿πίεσίοῦ ἴῃ δΌ1 ΠΥ ἴο ἐμδὲ οα τῃ6 ΟἹ Τεβίδιρθης ποιοθά 
ἰπ Νο. 2. Ρ. 3808. διιρτὰ. 

8. ϑαπιι 6118 Εὐἀοτιοὶ ΒΌΘΗΕΕΙ ἈΑπεαυϊίαίο5 ΒΙΌ]1045) ἐχ Νονο Τοβίδιηθηΐο 
β6] οί, οοπϑαθίυ 68, Γἰ18, ΤΌΣΤῚ 148 νϑίθυ τ Θχϑιηἱηδηΐοβ. ὙΠ θθοσρθ 
οἱ λρβῖῳ, 1729. 4ϊο. 

Α εςοἸ]δοϊίοη οὗ ποίε8 --- δοτὴθ οὗὨ ν᾿ ϊο ἅτ βυ οἰ ΘΏΕ]Υ ρτοϊὶχ ---- οα 1Π6 ἴους Θοβρεῖϑ, 
οἰ οἱ ατίης [μθτὶ ᾿τῖ ποῖ ρ ΑΙ ἕγοτι [π6 γα 1 168] τυ! [6 ΓΒ. 

4. ἘχΧρΙ]απαίοσγ Νοίθβ ἀροὴ (Π6 Εὐυν (ἀο8ρ6}8 ἰῃ ἃ ΠΕ τηϑί οί, ἔοσ {86 
156 οὗ 4}1, Ὀαΐ Θϑρθοίδ!γ [86 ἀπ]θαγποὰ ΕΠΡ 8} τοδάθσ : ἴῃ ὑνὸ ραγίβ; ἴο 
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δεῖ, Π]. ὃ 6.1 Οὐπιπιοηπέαέογδον Πίρίογιοαί δοοῖς οΚ ἐλ ειο Τεδίαπιοηπέ. 859 

ὙΥΒΊΟἢ ἀγὸ ρσοῆχοα ἔμγθο Ὀιβοοῦγβοθ.Ό ΒΥ “ΦΌΒ6ρᾺ ΤΠΑΡΡ, ἢ... Τιοπάοη, 
1748. Οχίοσγά, 1808. 8νο. 

ὙΠηο ἀεβίχη οὐ 1π|5 νΟΥΥ υδοία! ποσὶ ἰς ἰο ἴδκο ποίΐοα οὐὔἷγ οἵ ἀϊβήου!ε ἰοχίβ, ἰο σοττεοῖ ὁ 
1Π6 δυϊπογίβοα νογβίοῃ, δηᾶ ὀχρ δἷπ {πὸ αἀϊοίίοη οὗ {πὸ βδοτθὰ πυιίηρσα, θυ σον τὸ τοοοη- 
ο116 Δρραυβῃί! σοη τ ἸοίοΟΥΥ ραϑθαζοθ. ὙΠ6 ἴδσοα αἀἰδοουγβος ρτοῆχοα οχρ]αΐη τ] τ οἢ 
ῬΟΓΒΡΙ ΘΕ ΤΩΘΗΥ͂ ΡγΟρὨθοῖοβ οὔτμε ΟΙά Τοβίατηοης ἐμδὲ ὅσο οἰϊβὰ ἴ τ Νενν. ΤἼπο πυχηθγουβ 
ἀπιρτοββϑίοῃβ τυ Βἰο 115 σγοτσὶς 858 υμάθγζοηο κυ βΠ οΙ ΠΟΥ αἰίοδὲ {π6 Ηἰσἢ Θϑεϊπηδίϊοη 'π τ Βίοἢ 
1 15 ἀθβϑογυθαὶν δοϊα, 

ὅ. Α Οὐϊππιθηΐαγυ, τι} Νοίοβ, οα [π6 Εουν Εὐνδηρο δί8 δπα (86 Αοἰβ οὗ 
186 ΑΡΟΒ168 ; ἰοροῖβοσς ψιτ ἃ Νὸν ΤΥδηβδίίοη οὗ δαϊηΐ δ} Β ΕἾσϑί ΕΡ 8116 
ἴο 116 (ΟΣ Βίδη8, ΤΊ} ἃ ῬΑΓΆΡΏΓΑΒΟ απ Νοῖθβϑ, ἴο τ 10} ἃγα δα ἀρα οἰ Γ 
ὙΠ ΘΟ]ορΊο8] Ῥίθοθϑ. ΒΥ Ζδοβασγ ῬΕΑΒΟΕ, 19). Ὁ., Ἰαΐβ ΒΊβμορ οὗ Ἐοοαβίοσ. 
Τιοπάοῃ, 1777. 2. γοΐβ. 4ϊο. 

“«Οῃ ἴπα σοῖο, Ὧν. Ῥϑδᾶγοθ ἄρβοσνθε ἴο ὈῸ γδαηϊκοα ψἰἢ Οἵποῦ τσὶ ἴογβ οὗ οπηΐποησο τψγῆο 
Πᾶνα δπιρὶ ονθὰ {ποὶγ ΡὨ]]ο]ορίοδὶ ᾿δαγηϊηρ ἴῃ 1ΠΠυϑ τδεηρσ {Π6 βδοσοά ττιτηρε" (ΜοπΙΠΪΥ 
Πδντον, Ο. 8. νο]. ἵνὶ. Ρ. 205.) “Τὸ Ὧν. Ζ. Ῥεαῖςοθ, Βιβῆορ οὗ ἘἨοομοβίοσ, γα ἅγὸ ἰῃ- 
ἀεδιρά ἴογ δὴ ᾿ἱηναϊιδῦ]α σοτη τη ὨΔΕΥ δηὰ ποῖοβ οὐ ἴπε ἕουσ Οο5μ6]5," ἄς. “Τὸ ἀθοὸρ 
Ἰρασπὶης δὰ Ἰυάρηιοης αἀἰθρίαγοα ἴῃ ἴΠ686 οΐθ8 ἃγθ σϑϑ]ν Ῥαγοηά 81} ργαϊϑε." (τ. Α. 
ΟἸΑτίκα.) 

6. Το ΕουΡ (σο8ρ6]8 δηὰ {86 Αοἰβ οὔ. [μ6 ΑΡροϑέ]68 : Ὑ 1 Νοῖοθδβ, Ἔχρὶδ- 
ΠΑΪΟΣΥ δηὰ ῥρῥγδοῖοαὶ. ΒῪ [βϑδλὸ Μανν, ἢ. Ὁ., Βιϑῃορ οὗ Οοσκ δπὰ Ἐοββ. 
θυ], 1781. Ἰ2τωο. Απηά πυμηθγοῦβ ϑυθβοαποηΐ ΘαἀἸ ΠΟΠ8, 4180 ρα] 18ῃ6α ἴῃ 
1Ζ21ηο. 

7. Ῥεγίοορῷ Ενδηρθ!ος. Π]Ιυϑίγανις ΟἾγῖβὲ. ΤΒοορη. Κυτνῦεξι,. 1ρ8ϊ8, 
1796, 1797. 2. νο]8. ϑ8νο. 

ὙΠ18 ψοῦῖκς ΘΟὨ ΔΙ 5 ΟΥΕἰς8] δη ἃ οὀχροδίϊοσυ δπποίβεϊοηβ ου ἴπΠ6 Ο05ρ6}5 ἴογτ δνυθσυ ϑυπάδυ 
ἴῃ 86 γϑᾶγ, δοοοσαϊηρ ἴο ἔπε συ δὶ οὗ [6 τ πογαὰ ΟΒυτοῆ, ἴῃ Ὡς (Π686 ρΡοτγίίοπϑ οὗὨ ἴπ0 
Νενν Τοβίδιμοπι ὑδι}.4}}} ἕογτη ἴπ6 βιιδἼεςῖβ οὗἩἉ ἴπ6 ῥγϑϑοδοσ᾽᾿β ἀϊἰβοοῦσβο. 1116 ρβϑββᾶροβ 56- 
Ἰφειοα ἃσὸ ΠΟΑΡΙΥ {Π6 βαπηθ δ8 ἴῃοβε υϑοὰ ἴῃ ἔπ ΓἸτυγρῪ οὗὨ ἴ[Π6 ΑΠρ σαπ σπυσοῆ. ΤΠ6 
ποίοβὶϊη ([ἢ}5 τοῦ ἀγα τηυοῦ Θη]αγβοα δηα οοτγγροιθά ἴῃ [Π6 Θηβυΐηρ ἀγίϊο]6, 

8. Ὁ. ΘΟ γι βύδηι ΤΒΘΟΡΒΙΙ: Κυτνῦει, (ὐοσηση πίδυ 8 πῃ Τλῦτοβ ΝΟΥΣ Το8- 
ἰδιηθηὶ Η] βίου 08, νο]8. 1..---ΠΠ1. Π.10815, 1808--1812 ; νοἱ]. ΤΥ. 1 1ρ515, 1818, 
8η4 νϑυϊουβ Βυ ρβοαποηΐ ΘΟ: Π1Ο0Η8, 41} ᾿η 8νο. 1, οπαϊηΐϊ, 1884, 8 ἰοπλῖβ. 8νο. 

ΤῊΪ5 15 ὁπ6 οὗ ἴπῸ θοβὲ ρλίϊοϊοσίοαὶ σοτηπηοηίετῖθα οὐ ἰ86 Πἰδέοτγιοδὶ θοοΚΞ οὗἩ {6 Νὸν 1165". 
ἰδιηθηὶ. “5 8 ρῃϊ!)Ἱοϊορσίοι, Κυϊποοῖ μ85 ὀχ: ἱ 6 ἃ ρτοδὶ ἀθ8] οἵ ἰδθοιιγ δῃὰ σαᾶγὰ 'ῃ {6 
Ἰηνοβιραιίίοι οὗ νογάὰβ δηα ρῇγαβδοϑ.. .. .. ἴῃ ροῃθσδαὶ, 6 15 ἃ δοῦοσ, ἡ αϊοσίουβ ογ εἰς, ἃ5 ἴὸ 
Ἰάΐοπ), ἅς. Οἰἶοπεΐπιοβ ὮῸ πιᾶῖκο5 σοτασκα ἢ τοϑροοῖ ἴο ἴΠ6 σομποχίοι ἀπά βοορο οὗ ἀϊ5- 
σουγβο, τπαΐ ἃγο νυ] δ 0]6 δπά ἱτπιροτίδης. [πὶ 4} ἔῃ656 ροϊηΐβ οὗἁ νἱδϑνγ, Π6 σα 6 δί ΓΟ ΡΥ 
ςοπηπιοπάρα ἴο πὸ βευἀοηΐ, γἢο 5111} 5Βῃοι ]ὰ ποῖ ΒῈ γοϑδὰγ ἴο ρῖνα ἱπιρ) εἰς ογράϊξ ἴο ὄνον (Ὠϊηρ 
νγῃϊο ἢ ἰ8Β βαϊὰά. Βγ ἰοηζ δηά ραϊϊοηξ ἰδδουτ, ἢ6 Π85 αἰἰδἰ πρὰ ἴο στϑδἰ Πς 8 5:0 ΠΠἸΓΊΔΤΥ οὗ τυςἢ 
᾿προγίδης Κηον]οάμρε ἰη Πὶς ψοτὶς.᾽" (Ρχοίραβοσ διυδσί, ἰῇ 1Π6 Απάονοσ Β10]1ς 8] Ἀθροβιίογυ, 
ον Φαπυασυ, 1833, νο], 1ἰϊ, Ρ. 138.)}ὺ Βαΐ ἔποσα ἀτὸ βοὴ ροϊῃῖβϑ οὔ το {πὸ διυἀοηὶ σδηηοῖ 
Ὅο ἴοο της ἢ ρου 15 σιδγτά. ΑἸΙΒουΖἢ πον πὰ μη Κυιϊΐποοὶ Π88 ΒΟ 55Ὁ}}γ νἱπαϊοδίοα 
βοῖηθ ἱπηρογίδηϊΐ σοηίτονοτίοα ρδαββαρα ἔγοπι ἃ πεοϊορὶςδὶ ᾿ποσργοίδίοη ; γοῖ, ἴΏ δΟΙΏΟ ΟΆ565, 
ὙΠΟΓΘ ἴπογα 18 ΔΡΡΘΓΟΠΕΪΥ βοιηοί πη οὗ 8 ταϊγαουΐου ἀδίυγα τ] ἢ 1168 οη ἴδ δβιισίβοο οἴ 
ἴθ ουδηροἝ σαὶ πδυγϑίϊοη, Ὧ6 τηᾶκο5 6 βῆ, Ὀυϊ τ} Ὧο στοαὶ ἀοχίογιυ, ἴο βίθον θεΐννθοῃ 
πο ποοϊοσίδηβ διὰ πὸ οΥὙἸ ποάοχ, ἰῇ οσάογ, 85 1ἰ σου ]ὰ βθοιῃ, ἴο ἀνοϊὰ ρίνιηρς οβδηςο ἴο θι Ποῦ. 
Ῥτγτοΐοββθου ϑιυδσίὶ (018, ὑρ. 155--159.}) [68 σίνοῃ βουθγαὶ Ἵχδτηρ]68 οὗ ἴμοβα ἰυλτηση!ηρ᾽ ᾿ΠΈΘΙ - 
φσοίδιίοηβ, τ] οἢ ψγχ μάνα ποῖ στοοτὰ ἴο ἱπβοτῖ ; δῃὰ ψ ἢ τορατγὰ ἴο {πὸ ἐπ ἱτδτίδη σοηΐτο- 
γοΥϑυ, Ὧ6 Πᾶ5 Βῃονῃ παι Κυΐποοὶ 15 νῆδὶ 65 Ὀδοη ἰογιηθὰ ἃ πῖσῃ Ατῖδη. Ὅῃα Οτοοῖς ἰοχὲ 
15 ἠοῖ ἰηδοτίοα ἴῃ ἴΠ6 1,εἰρζὶς οἀϊτίοη οὗὨ [5 σοτητηθηίασγ. ὍΟΪ. 1. σοπίδί 8 {Π6 σοι ὨΔΓΥ 
οὐ ϑαῖπὲ Μαϊμον Β Οο5ρεὶ ; νοἱ. 1ϊ. τἢοβο οὐ ἴμ6 Οοβροΐβ οὗ δαϊις Μίδυκς δπὰ ϑδιηξ Πυκα; 
νοὶ, 11. τμαὲ οὐ ϑαῖπι ΨΦόοἤῃπ ; δπὰ νοὶ]. ἱν. {πὲ οῃ {6 Αςῖβ οὗ ἴπ6 Αροβῖϊθβυ Το ϑδοῦ ὕοοκ 
ἃΥῸ ρὑτοῆχοα να }}-σοπρ!]οἀ ὑγοϊοροηηομδ, ἴῃ ἢ οἢ 1Π6 δι Πποτβ 1ἴο, [86 δυ!οπι ον οὗἁὨ "15 
μαγγαῖνο, π6 {ἰἴπι6, ρίαςθ, δπὰ πὸ ἰαησιαρσο ἴῃ τς ἢ ἢ πυσοῖθ, 85 γν6}] 85 ἢ}8 βίγ]ς δηὰ 
ταλΠηοῦ οὗ ψτίτἰηρ, ἀτὸ ἤ]ΠΪγ ἀϊθουθϑεοα, Ὑπὸ [οπάοη τορτὶπέ, ἔγοτῃ ἴπ ρσοββ οὗ Μτ. ΗἸομαγά 
Ὑναιῖθ, 8 ὑσοΐογυδθϊο ἴο ἴῃ. τἀ οβ ῥὑσϊηϊθὰ ἰῃ Οοιτώδην, ποξ ΟΠ]Υ͂ ἔου {π6 ὑοδυΐν οὗ ἴΠ6 
ΚΥροσταρῆν, Ὀυϊ α͵80 ἴῸσ 1Π6 γθαϑοπδΌ 6688 οὗὨ 18 ὑτῖςθ. Ὁμὲὸ ναγίοιιβ γοδάϊηρβ οὐὗὁἩ Οτίθβθδοῖι 
Άτὸ δ )οϊποά το {π6 ἰοχίυβ τοοορίυβ οὗ ἴῃ ἢϊβίοτιςαὶ Ὀοοΐκ5 οὔ Νὸνν Τοοίδιηθηῖ. Τπουρη 
Ῥγϊηιοα ἴῃ 1826 (πμῖο 15 ἴμ6 ἀδία οὗ ἴμ6 δυϊμοτ᾽ οορΥ), [813 οἀϊίοη ν85 ποῖ ρυ] ]5Πμοὰ 
ὉΠ: (ἢ γοῖν 1884. 

9. Τὴο Ηδγιλοηῦ οἵ (86 Εὐὰν αοβροῖβΌ ΒΥ ὅ. Μασκκισητ, Ὁ. Ὁ. 4ϊο. 
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860 δαογοά λιίϊοίοσψ. ΓΡαγὶ 11. ΟἹ. Υ. 

2 νοἱβ. 1766 ; 24 εἀϊ!. 1768 ; 84 οαϊξ. 8νγο. 2 γοϊβ. ΙΗ υγρ, 1804. Α18ο 
ΨΔΓΙΟῸΒ Βυ θοαπθηΐ δα] 1018. 

566 ἃ ποίΐοα οὗὨ ἐδ158 Ἔχοοὶϊοπὶ πότ, ἴῃ Ρ. 156. Νο. 14. ἐμργὰ. 

10. ΤῆΘ ἔουν Ο8ρ618 ἐγβηβὶ θα ἔγοτα ἢἢ6 ατϑοκ; σι ῬΓΟΙ ΤΑΙ ΠΑΥῪ 
Διββοσίδ!!οηβ ἀπά ΝΝοίθβ. ΒΥ ὅἀδϑοσρθ ΟἌΜΡΒΕῚ, ἢ). Ὁ. Β' ΒΕ. 5. ἘΔΙΠΟυτΡἢ ; 
Ῥυϊποῖραὶ οὗ Μαγίβομαὶ ΟΟ]]ορο, Αθογάθοη. 40. 2 νοἱβ. 1ωοπάοῃ, 1790 ; 
2 νο]8. ϑνο. ΕἸ ΠὈυγρι, 1807: 84 οαϊοη. Τωομάοπ, ἴῃ 8 γοΐβ. ϑ8νο. δηά 

. ΨΆΓΙΟΙΒ Βυ δοαπθηΐ οαἀϊίῖοπΒ Ὀοΐ ἴῃ δοοί]δπα δηᾶ ἴᾳ Ἐπρ]δπά. 
Τῆς οχίθηβῖνο οἰγου]αίίοη οἵἉ 1μ18 να υδ 0]. τσοσκ, το ἢ48 ρῥ]δοοα {π6 δυῖμποσς μισὰ ἴῃ {ΠῸ 

ΤῊ Κ οἵἁ Ὀ10]1ςα] οτἰ εἴς, κι δ εἰ ΘΕ αἰζοϑὶβ [Π6 οβίθοτη ἴῃ νῃοἢ ἴς 15 μοϊὰ, ΑἸΓΒουρἢ ἢ 
ΨΟΓΒΙΟΏ Πᾶ5 ποΐ Δἰτοροῖπεῦ δησννεγοά ἐπ οχροοίδιίομβ οηξογίδι πο οὗ ἱέ, γοῖ {π6 ποῖθ5 ψὩϊΟΒ 
ΒΟΟΟΙΏΡΒΗΥ ἰξ ἔογπι δη ὀχοοϊϊοπὶ ΡὨ]] οἱορσίςαὶ σοτατηθπίδγυ οὐ ἴδ ἴοιν Ενδηρο βία ; δηὰ τΠ 6 
ἀἰβϑογίδι!οηβ ἃσὸ ἃ ἴγεάϑιζο Οὗ ββογοά ογι ἰοῖσπι. Τηδ παυσγδῖίνοβ οὐΓ[ [Π6 5βδογεὰ υυσιϊοτβ δ΄6 
διταηχζοὰ ἰπ βοοϊίίοηβ, τερυ]αῖοά Ὀγ πὸ 5υ δ] θοῖ-ταδιίον, δηά {πὸ ἀϊνιβίομα οὐ ομαρίετβ δη ἃ υοῦβο8 
ΔΓ ἐῤιρβόμα ἴῃ ἴΠ6 τηδυρίη. Ῥιυοΐοβδου διῃρθθ}}᾽5 νσοῦκ 15 'η Β͵5ῆορ Του πο᾽ 11ςῖ οὗ θοοΐκ5 
ἴον βἰυἀδηίβ, 

11. Απποίδίϊομϑβ οα ἴΠ6 ΕὈῸΓ (ἀ08ρ618, δηα {6 Αςῖβ οὗ {π6 ΑΡροβίϊθδ. 
ΟὐΟΣΩρΡΙ]οα δηᾶ δον άροα ἴοσ [πΠ6 86 οἵ διυάοδηΐίΒ.ι [ΒΥ {86 ον. ΗδησΥ 
ΕΒ ΕΥ, Μ. Α.1 Ἰοπάοῃ, 1799. 2 γοΐβ. ϑγο. ϑδεοοπά αἰ ζίοη, 1812. 8 γο]β. 
8γο. (ΑΪδβο νδγϊουβ βυθβοαιθηῦ τορτὶηΐ8.) Α Νὸν Ἑαϊάοῃ οαἀϊϊορα δηὰ οογ- 
τοοίθα' Ὁ ΕΗ. ΔΙΚον, Μ.Α. Οχίογαά πᾶ 1 οπάοῃ, 1844, πὶ ὁη6 ἰαγρα δηά 
ΒΑΠΑαΒΟΙΏΘΙΥ ῥυϊη θα νόμο, ὅνο. 

“ππτοο 

12. ΘυδίυοῦΣ Νονὶ ᾿Ἐοϑίδιαθημ! Εὔνδηρο!α γοοθηβαϊ οὐ οὰπὶ ΟΟΙΠΙΘῃ- 
[ΔΓ118 ρογροίυ8 οἀϊαϊς αν. ΕὙἼΘάΘσ. Αὐυρυδβίθβ ΕἜΙΤΒΟΗΕ. Τοιυβ [᾿ 
Εὐνδηροὶυσλ Μία Π:ὶ οοτηρ]θοίθπβ. [1ρ8185, 1825. 8γνο. Τομ. Π. Εγδηρο]18 
Μαγοὶ οὐ ἴο. [ρ8ῷ, 1880. ϑ8νο. 

ΤῊΘ σταιαπηδίϊοδὶ τηθδηΐϊηρ οὗἨ νογὰβ 18 δαπη γα Οἷγ ἱπνοβιϊαίθαά ἴῃ τ 15 ποσῖίς ; δυὲ τὴ6 
1ΠΘΟ]ορΊοΑΙὶ ἱπίογργείδἝϊοηβ ἅτ ἴῃ {Π6 γασν ᾿ἡνογβῖ βίγ]6 οὔ 1π6 πϑοϊοχίδη βοῃοοὶ οὐ Οϑσιηδῃν. 

18. Νοίθβ. οὐ {π6 Εὐυγ ΟΌ8ρ615 δπὰ ἀοίβοῦ {ῃὴ6 Αροβί]θβ. ωοπάοῃ, 
1888. ἸΖ2τηο. 

14. Απποίβιίοηβ οὐ {π6 Η!ἰ βίοσιοδὶ ΒΟΟΚΒ οὔ 86 Νὸν Τοβίδμιθπί. ΒΥ 
Μ. Βιάνν, ἢ... γ.ο]8. 1. δμὰ Π. [οοσαργίβιηρ ἰ86 (ἀοΒρ6}8 οὗ δι. Μαῦμονν 
δηὰ 50. Μεγ. Ομ τι ρο ἀπ Τοπάοῃ, 1828--29. ϑ8νο. 

ὙΠ656 Θηηοίδι!οη8 γα ἀοβιρτοα ἕοσ ἴῃ 6 υ6 οἵ δεμ ἀοηΐ8 αἱ ἔπ {Πη]νεγεϊίγ, δῃὰ οὐ σαπαϊἀδίοβ 
ἴον ΠΟΙῪ ογάογβ : δηὰ ὈΥ {πϑιη τ 686 γνοϊ Π|68 ΤΩΔΥ 6 Ὀγοβίδ]Υ σοπβϑυϊίοα. Ὁγ. Β]δηὰ Πᾶς 
ἀγαυσὰ Ἠ15 τηδιογίαἰβ ἔτοπλ [6 βίογθβ οὗ οὔζ βεβὶ οἱὰ ΕἸΏρ 8 αἰνίποβ, θὰ μ88 ὁσοδβίοῃ δ! 
"]Πυδίγαϊοα ἀπα οοπῇγηχοά ἢἷ5 ἱπιογρτοίδίιοπβ οὐ ραγίϊουϊαν ρϑϑβασοβ ὈΥ ἀρροβίίθ φυοϊδιϊοηκ 
ἔτοταῃι της ἔδίμογο οὗἩ 186 οἰ γίδια σΠυγοῦ, δπα οἵδον οοοϊ αἰ δεῖ 8] ὙσὶτοΥα. 

1δ. Αἡ Εἰχροβιέοῃ οὗ [86 (ἀο8ρ6]5 οὗ ὅ.ι. Μαιίμον δηᾶ δι. Μάγκ, δπὰ οὗ 
ΒΟΙῚ6 ΟΥΠῈΡ ἀρίδοῃρα ραγίβ οὔ ΗΟΙΪΥ ϑοσρίυσο. ΒΥ ἴτὰ6 ον. Εἰομαγά 
ΑΤΒΟΝ. ]οπάοῃ, 1888. τογαὶ 8νο. 

Τῆς 5βοὶθ οὐ͵θοῖ οὔ {Π|5 Ἰδασηθὰ δῃὰ οσὶ σ! πα] σσουῖ ἰς, {Π6 οἰ ποτ ἀδίϊοη οὗ ἐδ δογιρίυτος; δῃά. 
Υ {815 πηϑϑῃβ [0 ἴδὺ [Π|6 ἐουπάδίϊοῃ, ταῖμον {μδπ κυσροδβὶ ἐμο86 ργδοῖϊοδὶ δηά ρίοιιβ ιι868 ἰο 
ὙΠΟ {ΠΟΥ τηιϑὲ 6 δρρ!ϊοά, 1 ΠΟΥ ΤΏ ΚΘ τι8 “156 υπΐο βαϊναϊίίοη." Τῇὸ δυΐδον μας 
αἰτηθα ἴο δῇογα ποὶρ ἴο {πῸ αἰζθηεῖνο ζϑῆοσαὶ σοδοσ, θθθυο 6 βῃουϊά δοϊηθ ἴο ἃ ἴοΓΠῚ, 
ῬὮτδβθ, Οὐ ἃ τσῆοϊο ρᾶββαρο, ἴῃ6 τηοδπὶπρ οὗἉ ψὩ]ΟὮ ἰ5 ποῖ οὔνϊοιιδ, ἀπά ἴο οχῃ τοις ἴπο ἔσθ 
1ΠΘΟΪΟΘῪ οὗ {πὸ βδοσεὰ νοϊιιπηθ, ὍΤμα ποίρβ, ᾿Βογοίοτο, ᾶἀγὸ Ὀτγίοῦ ὕροὴ τῃ6 ὈἸδίποσ ῥᾶββαροδβ, 
Δα τηοβί οορίουβ ψΏοτ οχρ] σδίϊοη ἀρρθαγεα πϑοθββατγ. ΝῸ σὰ] αἰ συ]γ δβ ὕθοη οναάθα, 
Το δυΐμοῦ μαι σοπιοπιρΙαἰοά τ 6 νυϊτηρ οὗὁἉ Ἔχ ροβίιοτυ ποΐθβ οὐ ἴδε οπεῖτο Ν ον Ταοβίδιηθηΐ ; 
Ρυλ Ἰινοὰ ΟὨΪΥ ἴο σοτηρ]οῖα ἢ18 σοι πα οἡ (6 605ρ6]5 οὗ ὅ8ι. Μαιίδονν δπὰ δῖ. Μετ, 
δῃηᾶ οὐ Τυκο 1.-- αὶ, 15, αηα οχω, ἱ.--ἰϊ}. 2]. 

16. Νοίοβ, Εχρίδηδίοσυ δηὰ Ῥγβοίϊο), οὐ {[πΠ6 ἀὐοβρεὶβ ΒΥ ΑἹβϑογί 
ΒΛΑΕΝΕΒ. ΝᾺ ὙΟΥκ, 1888. 2 γο]8. 12π|ο. Βαργίηίθα αἱ Τιομάοη, 1884. 
18π1ο., ἢ ἃ ἔθ Το ΓΟ ηΐ8. 

17. Νοίθβ οὐ {86 πιοσθ ῥσοτηϊπθηξ ὈΠΠου]16β οὐἨἩ [6 ΕῸΩΣ ΟὈΒρΕΙΕ, 
ἀοϑιρηθα ἔῸΓ βΈΠΟΓΑΙ ἅδ6δ. ΒΥ ϑοβη Ράαε, ἢ. Ὁ. Τωοπάοῃ, 1884. 19 πιο. 



δοοῦ, 1Π|. ὃ 6.1 Οὐπιριοπέαξοντξ οἡ Πιδίοτίοαὶ Βοολδοῦ δε .Ν ει Τοδίαπιοπέ. 86] 

18. Τὴ6 Βιι 88} (ΟὐΟΤΙΠΙΘΠΙΑΤΥ οὐ {Π6 ΗΟΙΥ (Ἃἀοβρο]89, οομρὶ]οὰ Ομ οΗγ 
ἔτοστα {86 ττιηρδ οἵ δι ποηΐ Βγι 88 Πὲν ποθ. ΒΥ {δὲ ον. “. Ε.. ΕΙΌΡΕΕ, 
ΜΙΑ. Τομάοῃ, 1848. Ἰαγρα ὅνο. 

ΤΗΐ8 ψοτῖ, ἴον [Π6 πιοβῖ ραγί, δοῃϑβι5ίβ οὗ οχίγδοίβ ἔγοτῃ {πὸ τυ ἰηρ5 οἵ Ατοπθῖβθορ 1,οεἱρῇ- 
ἴοη, ΒΙβῃορβ Η14]1, Ταγίογ, Ἀθυηο άβ, Βονογί σε, ϑμογϊοςοῖΐ, δπὰ Ηουβὶου, δὰ οὗ Βαχίοσ, 
Ἡογποοῖς, ἀπά οἵμον αἀἰνῖπο5 οὔ (Π6 ἰαβί σοητογγ. 

19. (οτημηθηίΐαῖτο ΒΙὈΠ αυθ 8ὺγ 1 Ηϊβίοῖγα 46 ἴα Ῥδεβίοῃ ἀπ οι σΠΘΌΓ, 
αἰ ργὸβ 168 αυδίγοβ Εἰνδῃρ ] !δίθϑ, ΡῈ. Ἡδσθδηη ΟἸΒΉΑΟΒΕΝ, ἰγϑάσϊ ἀθ 
1᾿ΑΠοσδπα ρὲ ὅδ. Ομαρυῖϊθβ. μαυβαππο οἱ Ῥδυβ, 1845. ϑ8γο. 

ΒΑΙΝΨΥῪ ΜΑΤΤΗΕῪ ΑΝῸ 851. ΜΑΒΕΚ. 

1. Οδγοῖ Μασ ΡῈ ἜΈΠπ, Ἐχρ]ϊοαίίο Γἀτογα} 18 ΕνδΏρΡ6}1}1 βοουπάαμι 
Μαίβθυμ οἱ Μίαγοιμη, ὁχ 10818 ϑοσιρίυσαγαπι ΤΟπΟ 8, ΕἸ ΡΓοσυμα τι θι8 
οὐ [1:αἸομηδίῖβ, νοίοσαμη οὖ ΣΟ ΟΡ ΠΟΙΌΣ Θη18, ογαΐδ. ΙΟΠΑ]η], 
1678. 8νο. 

2. ΦἌΟΟὉ ΕἼΒΝΕΒΙ Οὐμιτηθηίασίυβ ἴθ Ενδηρο] ας Μαῦμϑὶ οὐ Ματοὶ. 
Ζν 0118, 1767, οἵ Δ ππὶ8 Βοα πο Ὀυ8. 8. νο]8. 40. 

8. Τὴθ ΒΆΠΙΙΥ ΟὈΙΩΠΙΘΠίΑΥΥ οὐ [π6 (ἀοβρ6}8 οὗ Μαίπμον ἂπᾶὰ Μαγκ, 
Β6ϑοίθα ἴγοτα 186 Ὑογκϑ οἵ ναγτίουβ Εἰὐχροβίίοσβ. ἘΙὈυσρ, 1848. τογαὶ 
ϑνο. 

ΒΑΙΝῚ ΜΑΤΊΤΊΒΕΥ. 

1. Εχϑδιβθῃ Τηΐερστγιίδιβ ἀπογαπι ῥυϊοσαμι σδριίαση Εὐνδηρ}} Μαιη:ὶ, 
ϑυοίογο Φομδηηθ ΕὙἸΔΘσῖοΟ ΟΗΜΙΡΙΟ. 1081, 179]. 410.0Ὁ. ΑΙ80 ἴῃ {86 
ἢγϑί νοϊυσηθ οὗ [86 ““Οοτητηθηίδίοποθδ ΤΠ ΘΟ]ορΊοθ,ἢ οαἰοα ὈΥ ΜΟΙ Βαβθῃ, 
Κυϊηδοὶ διὰ Ευρογί. [1λρΒῖδ, 1794. 8νο. 

2, Βϑοθηθίογοϑ 46 Αὐἰμϑηιᾶ ΕΥΔΏΡΕΙΙ Μαιβδοὶ Θυρβίομ 8 τθοθ ΒΘ η Ὁ 
οὐ αἰ) υἀϊοδηίαγ ; 8] 6 Ἔχροπῖῦαγ Βδίϊο Θαγ πὶ 4υθϑ ἘΠ Ομαπὶ Ἀροϊοροίϊοδ. 
Οοτμπηοηίδιο Τδοϊορίοα. δοσιρβὶῦ Ευο!ρθυβ Εἰηθβίυβ τ ΕΝΕΕ. Αοἰίηρα, 
1852. 4ϊο. 

8. δροαϊημθα Οὐ οο- ΤΠθοϊορίουμῃ, αὰο βἀ68 οὖ δυοίοσιαβ Μδθὶ ἴῃ 
Τοογοπαᾷ “688 ογαϊΐοπθ, Ενδηρ. ὁ. γ᾿. ΥἹ]. νἱϊ., ἱπαϊοδίασ. Αποίοσο Ἠογϑίο 
ΝΙιοθυαυγ ΕΕΒΚΕ. ἸΓΑ)]ΘΟΙ Βαίανογυμ, 1799. 8νο. 

4. Α Νονγ Μογβίοη οὗ ϑίαϊπί Μαιμον Β (ἀοβρ6ὶ, πιὰ δεθοῦ Νοίαβ ; 
ἩΏΘΙΘΙΏ ἴ06 ὙΘΙΒΙΟΩ 18 νἱπαϊοδίθα, δπα [6 86η886 8πᾶ ρυγ οὗ βδνθγαὶ 
ὙΓΟΓΑΒ δηα Θχργθββίοηβ ἴῃ ἴμ6 Οτρῖμα] ατοκ ἃγὸ βοι {164 δπὰ 1] υδίταιοάα. 
Βγ δ8η16] ὅοοτυ, “. Ὁ. Ὁ. Ιοπάοῃ, 174]. 4ϊο. 

ὅ. ΟοἰΕ ΙΔ ΟἸΕΑΕΠ ΟὈβοσνδίίομοβ δα Εὐνδηροιίαπι Δα Ι. Τάρβίς, 
1748. 4ϊο. 

Ῥτοΐοββοσ 7. Β. Οδγρζον τηθπίϊοηϑ {μῖ8 88 80 θχσσοϊϊθηξ σοιησηθηΐίδσυ οὐ 8.. Μαϊ ον β 
ΟΘοϑρεὶ. : 

6. Ψοδπη18 ΕΓΏΘΒΕΙ [τητηβη116}18 ΥΥΑΙΘΗΠ ΟὈΒοσυ Δ ομο5 ἴῃ Μαδῃεουπ) 
οχ ατβοῖὶβ [πβουροηθυθ. {6πη8, 1779. ὅνο. 

ἡ. δ. Ο. ῬΟΒΕΒ Οὐοπμηπιθηΐαγίαβ ἴῃ ϑδιαποίαπι «688ι ΟἸ ΓΒΕ Ενδηρ στα 
βοουπάυμη Μαῦμουμα, οἰΐαδυα οο]]αύαμη οὐσὰ αὐ Ώρ6}1}0 Μδγοὶ, Τὰς, οἱ 
Φοιπηΐβ, ἴῃ 118 ααθὸ Βαθοης σοϊητλ πᾶ, ὨΘΟΠΟῚ ἰπ βδποίυσῃ «681 ΟἸ ΓΙ δι 
Ἐνδηροιυτα βοουσπάυστμη Μαγουμπ), [τοᾶτὴ, οἱ όοδπηοη, ΜοΟΒ]Ἰηἶ8. 1828. 
12τηο. 

8. σοτύ Νοίοβ οὰ 86 (ἀο8ρ6ὶ οὗ δὲ. Μαίίμου. ΒΥ ἴδ Βον. Η, Β. 
ΜΌΔΕΤΝΕΥ. ]οπάοῃ, 1840. 1 2100. 

9. Εροδγαϊ ΓΕΙΟΗΝΕΕΙ ἀ6 ἰοροσο Μαρόγυπι), Βοο 68ί, αὺο Μαρὶ οχ 



862 ϑαογοα λίϊοίοσψ. ΓΡατὶ Π. (. Υ. 

οὐὔϊθηΐθ σὑϑθὴ8 πίυαπι ΕΟ γϊβίαῃη ΒΟ ΒΙΘμθαὶ δαοσγάγιηϊ, (ΟὐοἸητηδηίβδίϊο 
Απμαδγίϊοα. Ασπβίριῃ, 16δδ. 12πηιο. 

10. Οοτμτηρθηΐδίο 46 Ἱ οἱ Μοιηοηΐο [πηι 60 1411 ΗΘΥΟάΙΔΠῚ ἴῃ Η]βίοτα 
“688 ΟἸγῖϑ. Αὐυοσίοτο Τ. 1. ΠΑΝΖο {6η8, 1828. 4ϊο. 

11. Ἐχροβιοη, Ποοίτ μα] απὰ ῬΒΙ]Ο]ορίοαὶ, οὗ ΟἸΓΙ8 08. ϑουτηοη ὁπ 186 
Μουπΐί, δοοογάϊηρ' ἴο (πΠ6 ἀοβροὶ οὗ Μαίίπον ; ̓πἰθπαρα ΠΟ 188 ἃ8 ἃ ΠΟΙρ 
ἰονγγὰβ [Π6 ἔσο οὗἩ ἃ ριγο ΒΙιΌ]164] ϑγϑίθπι οὗ ΕΠ δηὰ Μογαὶβ. 
Τιδηβαιθα ἴτοτη 6 ἀογπιδη οὗ Ὦγ. Α. Τβόοισσκ, ὉΥ (6 Βον. Εοθογί 
ΜρηζΖῖθβ. ἘΑΙΉΡΌΓΡΙ, 1884-37. 2 νο]8. 12τηο. : 4180 ἔοσταϊηρ ,ο]8. ΥἹ. ἀπά 
ΧΧΙ. οὗ [86 ΕΘ θυΓΡῚ ΒΙΌ]1ο41] Οὐδ ἰποί. 

12. Εἰχροβίτοη οἵ [86 ϑϑσηοῃ οἡ {86 Μουηΐῖ, ἄγανγη ἔγομα (Π6 τι ηρβ οὗ 
Αὐρπβίπηθ, τ ΟὈΒοσυδοηβ, ὈΥ ΕἸΟΒασά Ομθηονὶχ ἘΕΈΕΝΟΗ, Μ.Α. 
Ιομάοῃ, 1844. 8νο. 

18. Η. Ρ. Τ. ΈΕΒΗΟΕΨΕΝ Ὀιβρυίαο ΤἬΉΘοΟΙορίοα ἀθ Ῥχγϑοδίίοηθ Ποιηϊ- 
πο. 1 ρσάσπηϊὶ Βαίανοσυμ, 1829. 4ῖο. 

14. Οομιπηθηΐαιίο 46 0] 6 Πη1 “688 ΟἾ σῖϑ 1π τοι Ἡ]ΘΓοβοϊ γχαϊ βγυσα 
Τηϊγοϊΐϊα. Αὐοίοτο Τ᾿ Ρ. Ο. ΗΟΥΡΕΟΟΡΕΒ. ἸΤτα]θοῦ δὰ Εμοπυπι, 1829, ὅνο. 

16. Βὶ (. ΝΙοοΙΪαὶ ΚΘΒΙΝΘΑΒ ΟὈὐμηπηθηΐαιίίο ἀ6 ϑϑηϑυ [οοἱ Μαίίῃ. χχὶ!. 
87-40. Τυράυηϊ Βαίανοσυση, 1822. 40. 

16. ΤΠ Ῥτγορμϑθῦς Θίβοουσβα οὐ 186 Μουπί οἵ ΟἸΐνεβ, [Μδι. χχίν. 
ΜαΙΚ χιϊ. ἀπ [ΚΘ ὙΣΙ ΒΙΒΙΟΣΊΟΔΙΠΥ δηά οὐ 10 4}}}γ 1]]υβίταίοα, ὙγΠῈ 
Ομ: ἀογδοηβ οὐ πα υῃ Ὁ] ΕΠ]}Π164 ρογίίοη οὗ 1. ΒΥ ἃ ΜϑθοΣ οὗ [Π6 
Τ]πίνουβιυ οὗ δι τιαρθ. Οδιδτιάρα δηᾶ Τοπάομ, 1884. 8νο. 

17. Α Ὀιββοσίδοη οα [π6 1) ̓Βοοῦγϑο ἀο] γοσοά ὈΥ οὐγ Β] ββθα ϑανὶουγ, 1π. 
ΔΏΒΟΣ (0 6 αυσδίϊοη οἵ Ὧ18 ΔΡΟδΙΪ68 ἰουσμῖηρ (μ6 ἀοβίγασίοη οὗἨἉ {Π6 
τοταρὶβ δηᾶ [86 οπά σέ [Π6 ψοῦ]α. ΒΥ [6 Κδν. Φόομπ ὅΤΟΝΑΕν, Ὁ. ). Τοπάοῃ, 
1840. ὅνο. 

18. [α ΟὈἾ51|1Ὸ οἵ (δι515 Ῥυγοάι θη 904 Πιββογίαϊο. Αυοίογο 
Φόβορθο ΕἙΒΕΝΟΖΥ. ΤΥδ)θοῖ! δα Εθηυτα, 1829. 8νο. 

ΒΑΙΝῚ ΜΑΒΙ. 

1. σδογρὶὶ Εὐἱάθσιοι ἨΈ ΡΈΕΙ. Ομ πίαριυβ ἰπ Επνδηροίίυα Μαγοὶ. 
Ατρϑηίογδί (ίσαβθυγρ), 1716. 8νο. 

(ὕατρζον ᾿ιὰ98 ἱπάϊοαϊοὰ {18 Οου)τμοπίαυυ 85 Ὀδίηρ ἅπ ὌΧοο]]οηΐ ομο: ψὸ μάν Πονοσ 
866ῃ ἰἴ. 

ΒΑΙΝῚ {{ΚῈ. 

1. Α Οὐῖοι! Εββαῦ οὐ {86 Οο8ρ6] οὗ δί. 1κ6, ΒΥ Ὦγ. τι άσσιοκ 
ΠΟΗΓΕΙΕΕΜΑΟΗΕΕ. ΤΠ δὴ [πἰτοάαυοίΐοη ὉΥ ἴπε Σδηβίδίοσ, [86 Εου. 
Οομμορ ΤΆ 411, Ὁ. Ὁ., Βίθμορ οἵ δι. θαυ α Β,} οοπίδιηϊηρ' 8ῃ δοοουηΐ 
ΟΥ̓ 1ὴ6 ΟΟΠίχοΟν ΒΥ τοϑροοῦηρ [πΠ6 Οτὶρὶη οὗ [86 ΤὮΓΘο βτϑὺ (ἀο08ρ618 βίποο 
ΒΊβῃορ Μαγβῆβ Πιββοσίδι θη. Ἰόπάοῃ, 1825. ὅνο. 

Ὦγ. ϑ' 9] οἰ οστοδο θοῦ 18 ̓ 5}}γ σομπβϊ ἀογοαὰ 85 ὁπ6 οὗἉ (6 τηοβί ἀϊδεϊηρυ ϑηοα Οτϑοῖς ϑομοῖαγα 
πῃ Οοτταδηῦ ; οὗ {Π15 οῦκ ἔμ τοδάοσ ψ}}] ἢπά ἃ οορίουβ δοοοιπέ, ᾿οροῖμοτ τσ ἢ ἃ γοξαϊδίοι 
οὔ Ὦτ. 8.8 Ὠυροιμεβῖβ γεβρθοιΐης ἴπ6 Οοβρεὶ οὗ 8ι. 1Κ6, ἴῃ [6 Βείτιθη Οτιὶς δὰ ΤὨοοΐος 
εἰοαὶ Ἐονίον οσ Οείοθεσ, 1827, Ρῃ. 342-398. Τῆς ἐγδηβίδίοσ᾽β πἰγοἀυοίίου 15 Δῃ δατοῖγ- 
δυο ἀϊβαυ βίου ἔογ ἴῃ6 νυν οὗ ᾿ππροτίδης ἱπέογτοδίϊο  Ἀϊο ἢ ἴξ σοημάθηβεβ ᾿πΐο 8. 5114}} 
σΟτΏΡ858. 

2. ὅδ. Εὐϊά, Ναί! ΜΟΕΙ Ῥιαϊδοίίοποβ ἰπ Γλιοα Ἐπνδηροίίιστη, οαϊαϊΐ 
Ο. Α. Βοπεῖ. Τρεῖς, 1795. ϑ8νο. 



ϑοοί, ΤΠ. ὃἐ 6.1 Οὐριπμιοπμέαίογβ ΟἹ ἐλ6 Οοβρεῖς οΥΓἹ 1,μἴ6 ἀπά “Ψοῆδη. 868 

8. Τὸ Οὐρὶ οὗ ὅ5.. 1Κὸ, νὰ ἘρΡΊΒῃ Νοῖθα. ΒΥ (86 Ιου. 2. ΒΕ. 
ΟΜΑΆ,ΟΚ, Α.Μ. [πον 0). .1 Ἰομάοῃ, 1826. 8νο. 

ΤῊ γουκ ἰ6 ἀνουοά]γ ἀοεὶρποα ον Ξευἀοηίβ, 0 τᾶν ποὶ ἢᾶγε δόθθββ ἴ0 ΤΏοσο ὈΌΪΪΚΥ ΟΣ 
ΤΏΟΓΟ Θχρθηβῖνα ριυ ]οδίίοηβ. Ὧγ. Μαΐοσ [88 δυβδι]οὰ ἢἱτηβοὶ οὗἨ δνυθσὺ δοοθββῖ} ]8 βοιγοο 
ἴον ἴπ6 οἰ πο ἀδίίοη οὗὨ 1πὸ ὀνδηρο δὲ ; ἀπά δδ5 βυοσοοοάοά ἴῃ σοταρτίδιης ΙΓ Πΐῃ (Π6 οομηραββ 
οὗ ἃ 5ἰηρὶςο νοϊυτηθ ἴδδὲ ἱπίοσταδίίοη, υἱοὶ [Π6 ᾿Ἰποχροσιθπορα διυάθηϊ σου] ποὶ οἰμποσν 58 
οδίδιη σιῖπουξ στοαῖ γοϑοαγοῦ δὰ ὄὀχρθῆβο. ΤΏ ποίθβ ανθ Ὀθθῃ σοτῃρ! ] θα ῥτ μοῖρα! ν ἢ 
ἃ νἷον ἴο {Π6 αἰντηἱγ Ἔχδιηϊηδίϊοηβ ἰῃ ἴῃ 6 ὉΠ ν συ οὗ Οδιυτιἀσο. ὉὍηα νοϊυπια 15 Ὀθδυ- 
ὈΠΪΥ ρῥσιηξρα. 

4, ϑοβο]α ἴα Το ΕΥΔΉρΟΙ απ, δα ΒΌΡΡΙΘηἀο8 το] αυογυπι Τπίογργοίσχῃ 
ΟΠ ΟΠίδΓΟΒ, ΒΟΥ ρϑιῦ ΕὙΙάἀοσῖουβ Αὐρυδίυθβ ΒΟΕΝΈΜΑΝΝ. Ασοοδββογυῃΐ 
οὐχ βΒοουπάθ δᾶ Αοἰογυπι οδρ. ΧΙ͂Χ. βαα. οἵ ἀ6 ΟἸ]οββοιηδίϊβ Νονὶ Ταβία- 
ΤΩΘηΠ οδυὰ 1] 6168} 618 Π᾿ββοσίδιῖο. [10518, 1880. 8νο. ἶ 

ΤΏο86 δπποίδιϊοηβ οὐ πα Οοπροὶ οὗ 8.ι. ΓκΚὸ ἀγα β σι Εγ ΡῥὨ]ο]ορίςα)!, δὰ 1] υδέταῖο 
ΠυτλθΓοῦ 5 ρ68358σ65 Ὑ ὨΙΟἢ ὈγοσΘαϊης; σοπηηοηϊδίοῦβ ἢδὰ ραββοὰ Ὁγ. Τῇ ἀϊξβογίβδεϊοῃ οἡ [86 
ΟἸοββθβ, τυ! ἢ βοῖηθ οὐἱἰς5 ἐτηαζίηθ ἴο Ὠᾶνα ογορί ᾿ηΐο πὸ ἰοχίὶ οὗ ἰπ6 Νεν Τοβίδιηθηῖ, ἰ5 
Ῥδγι συ ΣῪ νδ] 8 ]6. 

ὅ. ΟΡΒοσυδίίζοηθθ Οὐ ϊοθ 1π ῥσίοτα ἄυσο Ευδηροὶ! Ι08 οαριίαᾶ. ΕΜΙα 
Η. ΒΕΥΤΕΒΡΑΗΙ,.. ]μοπάϊηϊ Οοίδογαμι, 1826.Ὀ ΤΉΓΘΕ ραγίβ, ἔοστηΐπρ ΟΠ 6 
γοϊυτϊηθ 4{ο. 

6. Αατγίαπὶ Τθοηδγαϊ ΆΠΑΟΡ ΒΟῸΟΝ ΜΈΒΟΗ [πἰογργοίδιο Ἡγιμηὶ 
Ζδοθατῖθ, αυδηὶ [01.688 Βογγανϊί, νδηρ. 1. 67---79. Ιπράσπὶ Βα νΟΓΌΠ), 
1817. 4ϊἴο. 

7. Ὀ᾿βθογίδιο ΤΠθοϊορίοα παρ ΓΆ}18 46 Ἡγπο Μασ, ἀυδ....... Σ 
ΡΟΛΙΟΟ ἀχϑιηΐηϊ Βαρταϊ 1 ΝΙοοΪδαΒ Ηρητίουβ Ταΐυη ΖΌΒΠΙ. [Τυράυπῃὶ 
Βαίδνοσυμ, 1829. 8νο. 

ΤῊ ἢγϑι ρατὲ οἵ {815 ἀἰβοοτίδεϊοη σοπίατῃβ ἃ σταταπιβίϊοδὶ ᾿ηϊογρτοίδίίοη οὗ (π6 Ἡγπηη οἴ 
Ματγ. (1υκοῖϊ. 46-55.}); δῃὰ {Π8 βεοοπά ρασὶ ἰηνεβιϊ σαίθβ 1ΐ8 δου τοοβ, ρορίϊοδ] βιγιισίιγο, 
δηὰ {μὰ ἀοσίσγίπο τοι 11 ἰραοῃ 68, υἱζ., ἴπ6 δοκπονυϊοάρτηθηὶ ἀπ οἰ θοσαίίοη οἵ [Π6 ῥὑσο- 
νἱάοδηςο οὔ Οοά, ἀπά ἐπε δάνεοπε οὗ ἰῃ6 Μοβϑι δὴ το τγᾶβ ῥσχοπηιῖβοα (ο {Ππ6 ραίσίδγοῃβ. 

8. 6 Ῥχγοουγδίοτο, Ῥαγδθοὶὰ 9688 ΟἸγ8ι1 ὁχ δ Ῥγονυΐῃοῖα! ΕΟΙΠΔΏΟΓΊΓΩ 
11|1υϑἰγαίβ, Οοχμηηοηίαίο Η!βίοσὶςο- Εχοροῦοα δα 1.6. ΧΎΥ͂Ι]. 1--9. Ααοίοτο 
Ο. α.1.. Οκόϑϑμανν. 1ρ8ῖ8, 1824. 4ϊο. , 

9. Ογ. αοά. ΚΙΙΝΟΚΗΑΕΚΌΤ, ΒΌΡΟΣ Ῥδγδθοϊὰ “968ὰ ΟἿ γὶϑ ἄθ Ἡομΐπα 
Βινιία οὖ 1μζαγο ἴῃ Ευδηρο]ο 685, οαρ. ΧΥῚ. 19---ϑ]. σοπβὶσπαίβ, Οοχ- 
τηθηίδῦο. 1 ρϑῖθ, 1891. 410. 

ΒΑΙΝῚ 59ΟΗΝ. 

1. ὕδγοῖ ὙΠΟ ΒΤΈΟΝΟΚ ϑρθοηθη Ηδστβοπουίοο- ΤΠ ΘΟ]οριουμλ ἀ6 
Ποοίτίπδ οἱ. Βιοίίομθ Ομ δηπὶ8 ΑροβίοὶἹ. ΤΥβ)θοῦ δὰ μθηυμ, 1797. 

2. Ζοδμηῖ8Β ΟἾΑΕΙΒΒΕ, ΡΓῸ Ενδηρ 11} οδηποὶ ΛΥΘΕΝΤΕΙΑ Ὀἰββοσγίαϊο 
Οὐ ςο-ἸΒοοϊορίοα. Ηδαγάσγοντοι, 1806. 8νο. 

8. ΟὍγοῖ! (οι! Ὁ ΒΒΕΤΒΟΗΝΈΕΤΡΕΚ ΒΤΟΌΔΡ1Π18 ἄἀθ Ενδηροὶ οἱ Ἐρἰβίοϊα- 
ΤΌ “08Πη18 ΑΡοβίοιὶ!ὶ 1η60]6 οἱ Οσϊσίπθ. 1105818, 1820. 8νο. 

4. ΟἌγοὶ: αυ]ΐοῖτυ! ὅτειν, Αὐϊδμοηῦα Εὐνδηρο 1 «ΠοΔηπὶ8Β οοηΐγα Βγοί- 
βοῃβποίᾶοῦι ΟΡ) οίζομοβ ἀθέβεβα. Αἀάαϊίαγ δρϑοϊπηθη Νουὶ 1μοχὶοὶ ὁ οδηηοΙ. 
ΒΓΔ υΓΡῚ, 1821. 8νο. 

ΤΗΐδ ρυ ]] οδιομ σοπίδιῃβ ἃ βαιϑέβοίοσυ νυἱηαϊοβδίϊο οἵ {πὸ ρϑιυΐηθηοβα οὗἩ ἴπ6 ντιηρπ οὗ 
ϑαΐης Φοἢπ, δραϊηϑὶ ἴμ6 οὐ͵εοϊίοηβ οὗ Ὧτ. Βγοιβομβηβιοσ; ψῇῃο, ἴῃ 15 “ ῬγοθΘΌ1} 18, δὰ 
ἀϑβογίοα, ΘΟΠΊΓΆΓΥ ἴο 81] ενϊάθηςο, ἴπαξ [Π6 ντιτῖηρα τ Βιοἢ ὕθαγ [μδὲ δροβὶ] δ᾽ Β ἤδῦλε γογῸ οοτῃ- 
οἰϊοὰ αἴον 815 ἀβοθᾶβα ὈΥ βοσηθ θη] (Ὠτιϑείδη ἰη ἴπ6 θερίπηὶπρ οὗ [μ6 βοοοῃα σοπίιγυ, 
η0 ῥδββοι ἢ:η56] ἴον [86 δροβεὶθ [1 Τῆι 5ἰχ [0] ουσίηρ Ρυ Ὁ]! οδτῖοπδ τσοσο δἰδο οοσδϑϊομθα ὈΥῪ 
Ὧγ. Βιοιβοῃποι ον Ῥγοῦδθ 1. 

1] ἴῃς Φοηα 1ἱϊετασγ Οαζοίίο ἴον Ψπηυᾶγυ, 1827 (ΒΌρρὶῖ. Νο. 1.}, 1ἴ 16 βἰδίοα ἐπαὶ 



864 ϑαεγοά λιοΐοσν. Γ[Ραγὶ Π. ΟἹ. Υ. 

ὅ. Ἡ. Α. ΚΟΒΟΥῚ Ῥγορτδιωσηδ, 400 Θχϑιηϊπαπίαν ἀυ 18 Ἴο16 5 αὐδράδθτια ἀ8 
δα οηία Ενϑηρο}}} ΦΦοΔΠΠ18 ΠΌΡΟΥΥΪΘ ΟΣ ὈΓΙΟΡΙΌ.8 αυδίυογ Παρ (18 8 
Βτοίβομηθί θσο δχοιίδαίθ. «6 η8, 1820. 4{ο. 

6. ΤᾺ. ΡΒ. ΟἈ. Καιβεκ Οὐοπιτηοπίδιομοβ Π]. ἀθ δροϊορϑίςῖβ Εν δηρ 1 
“οδη 61 ΘΟΠ81}118 Δα Πα πὔλτη 6} 8 σοτϊητηοπβίσδηδυ8. Ετδηρθ, 182]--24-- 
25. 4ϊο. 

Ἴ. Α. Ε.- α. Μ. σμβάβεε Ὀιββοσίαιϊο Εχοροιοο- Ηϊβίοσϊοα ἄἀθ Ομ ΠῈ6 
δροϑίοϊο, Εὐυδηρο}}, αὐοὰ 6}8 ΠΟΠΊΘΗ ρΓδ 86 ἔδγί, γθῸ δυσίογθ, γοϑρθοία 
σοοθπίοσγυμα αυδγαηάδιαῃ ἀμυθ] αἰ Ἰοητα δἴαιιθ οὐ παίλομα μη. ἨδΙπηβίδαιὶ, 
1828. 4ϊο. 

8. Α. ΤῊ. ΟΑΥΜΒΕΒΟ, Π)ὴ6 δηὐαυ βϑιπιῖβ Ῥαίγαμπι ρσὸ Ενδῃρ 111 ΠΟἈΠΏΘΙ 
Αὐθεντεία Το οπ118.. [ἀρδβίς οὐ ΗδιθυΓΡῚ, 1829. [0]10. 

9. ΜΙΟμΑ6|185 ὙΤΈΒΕΕΙ Αὐγποητα Οδρι18 {ΠΕ πΪ Ενδηρθ}}} «08 Π}18, 
Βυζυϑαῖιιθ Ενϑηρθ}}} ἰοία8, οἱ Ῥγηθ ΟΠ δηπὶβ Ερ᾿ βίο, Ασριμηθηίογιηι 
Το πορυπὶ [788 νἱπαϊοαίαΔ.Ό. Η8118, 1828. 8νο. 

10. 1Τ,ϑοπαγαὶ ΠΒΤΕΈΒῚ Οοτμχηθηΐδῦο Οὐιοα, ἢ αὰ8 ΦοΠ Δ Πη18 ΕἸναΠρ ] τα 
ΒαοΠυΐδτη 6886, ΟΣ ΟΟΙΏΡΑΓΑΙΒ Ι΄. Ενδηρϑιοσυμη ἀ6 οὐηᾷ υἱτἱπιᾶ εὖ ἀ6 
Ῥδββίοπο 9688 ΟἸ τ δὶ παγγα 1 8, οδίθαϊαγ. ΤΓοὶ, 1828, 8νο. 

11. θ6 Αὐϊμοπυϊὰ Οδριβ ΧΧΙ. Ενδηρο!! «οδπηθῖ, 6 8014 ογδίϊοηβ 
1Π40]6 }υἀϊοαπᾶα. δοσιρϑιῦ . Ο. ἢ. ΠΑΝΌΒΟΚΕ. 1 ρδῖα, 1818. 8νο. 

12. Αἡ Εχροβιίίοη οὗ [μ6 (ἀοβροὶ οὗ 6β8ὺ8 ΟἸσὶβί δοοογάϊηρ' ἴο θόοβη. ΒΥ 
δογρα ΗἩΤΎΟΗΕΒΟΝ, ΜΙΊηϊ βίο οὗ [86 (ἀο8ρ6] δ΄ ΕἘΙθυσρ. [οπάοῃ, 1657. 
ἔο]1ο. ΑἾἶβο, 1840. Ππηροσίδὶ 8νο. 

18. (ὐοῃπηπιθηΐατιβ ΑΠΑΙγΓ100- ΕἸχοροῦσιιβ, ἴδ 106 Γ8}18 αἀυδηλ ΓΘΆ]18, 
Ἐν δηρο}}} βοουπάστῃ “ΦοΒδηπθη. ὐΐμογα ΕἸοά, Αἀο]. ΑΜΡΕ. Απιβίο}]- 
ἄδιὶ, 1724--26. 8 νοΐϑ. 4ϊο. 

ΤῊϊβ 15. ὉΠα ΒΕ ΪΟΩΔΌΪΥ (Π6 τηοϑί οορίουβ σψοῦκ οὐ δὲ. ΖοδπΒ Οοβροὶ ἐμαὶ νᾶ8 ουὐῸὺ 
ΡΟ] 15Π6ἀ ; ἀν γΥ (Ππηρ τ ΠΙ ἢ ἴΠ6 Ἰραγπθα δυΐθοῦ σου ὰ ροβοιθὶγ οο]]οςΐξ, ἴῃ. οτάογ ἴο "ΠΠι5ἔγαῖα 
τῆ Ενδηροὶ βί, Ὀαὶηρ ΠΟΓῈ οοπορηϊταίθα. [ἐ ἰ8, βοσγενοσ, ἃ τοσκ Ὀοίίου δἀδρίοα ἴο {π6 
πιαίωγε δοοίαν {Π8πὰ 10 1πΠ6 βἰυάοπὶ ἴῃ αἰν!ην, 0 ΤῊΔΥῪ οὶ αἰ τταγβ Ὀ6 αὖ ἴο βεϊθοὶ τ ἱ ἢ 
λυάρτηοηῖ ἤῸπι [8686 δια ρ]6 ἰοζῆθβ. 1 ϑτῆρα αἷξο δοτῃροβοὰ ἵτνο ηυδγίο νου πηο5 οὐ Π ͵ 55οσ- 
ταϊίομο5 ΡῃΙοΙοσίοο- ΤΠοοΟ]ορίοδθ, οὐ δὲ. Φοῃπ5 Οοβροὶ, ψ ῃϊοῦ τ γα ρυθ] ]5Ππο ἴῃ 1737, Ὁ 
Ὧν. σεογάθβ ΤΏΘΥ δγὸ σορ θα ψ τ 5011 δγυαϊίοῃ. 

14. ῬΑΓΆΡΉΓΑ518 ΕΥΘΏΡΘ111 «ΟΠ δππΐβ8, οὐτὶ ΝΟΙΒ οἱ Οδη Υρ θη 818 
Οὐοὐϊοῖθ Γϑπο Τοχία, ἃ οληη6 ϑϑ]οσοηθ ΒΈΜΙΕΗΟ. Ηδ]α, 177]. 8νο. 

βου θοῦ τῦ85 0Π6 ΟὗἉ {πΠ6 τηοβί σο]ουταίθα Ὀ10] 168] οτ (165 οὐὗἁἨ Ο Οττήδον ἀυσίηρ ἴῃς Ἰαϑὲ σοπίυτγ : 
ἢ15 ψτεηρ5, Ψ ῖσἢ 11 υδίσαϊα ἢ στοαΐῖ ΔΌ ΠΥ τηϑην ΡΣ] οϊορίοαὶ αἰ βῆ οι] 1165, ὕδαγ ἃ Πιρὶι 
Ρτῖσο; Ὀυξ Βα σβροιιβαὰ βιιο σαέϊοπαὶ ἀορτηδᾶβ, 'ἴπ οογίδιη ροϊηΐβ οὗἩἨ ὠἀοοίτπθ, ψῃ]οἢ ὅγὸ οὗ 
ζυπάδιηοηῖαὶ ἱπηροτίδηςο, πὶ (ΠῸ δίυάοπὶ οδηποὶ 06 ἴοο Ἰπιιο Οἡ [ιἷ8 συγ ἀραϊηβὶ 
1Πο τ. 

16. ϑὅδπι.. Εὐϊὰ. Ναίβαηῃ. ΜΟΕῚ Τθοϊδίΐοποβ ἴῃ Εὐναηροιλατη «08 Π18 ; 

Ὧν. Βγειβοῃποίάθγ, ἴῃ 16 ρῥτρίβος ἴο {6 24 εἀϊείοῃ οὗἨ ἢϊ5. ““Ηδηάρυς ἀος Ποριπδεκ" 
(Μδημεὶ οἵ Ἰθορτηδίϊς ΤΉΘΟΪΟΡΎ.), ἀθοϊαγος, (πδῖ, ἴῃ 15 ὈΙΌΠ1σαἱ ογι εἰς ϊβτὴβ μῸ Ὧδ85, σιϊπουΐῖ 
ΔῺΥ δεοκριίδίϊοη, υβοὰ 88 Ζϑηϊΐηθ βοιγσας ἴπΠ6 Ὑτιτηρβ οὗ δ8ι. Φόμη ; Ὀδοαυβα (Πα ἀουδὶβ το- 
βροοϊίηρ ἴπ6 σοπυΐηθηθ89 οὗ ἴποϑο ττιτησε, ἢ οὮ Π6 Πδὰ δοπιθ {πη Ὀδίοτα Ἰἰαϊὰ Βοίοτο {Π 6 
Ρυδὶϊο, ψγογο τοραγάθα ὈΥ πὶ ΤΏΘΓΟΙΥ 85 βιὰ ο5[0η 5 ν Π]σοἢ τηῖρθε ρῖνα οσοδβίοη ἴο 8. ἸΠΟΤΟ 
ταϊπαΐο δὰ Πιπἀδηηθη 8] Ἰπνοβι ζαιίίοη οὗὁἩ πὸ ὑτοοῖξ οἱἵἴ[ βυο σοηυϊποηοβο, ἢ οἢ Ρτοοίβ δἵ 
1πδξ τἰτὴθ δα δρροασϑὰ ἴο πῖπὶ ἴο 6 511}} ἱποοταρ]οῖθ ; δῃὰ αἷϑο θθοδυβο Πο {τιικίοά ἐμαὶ [Πϊς5 
Ἰπαυΐγν τουἹὰ θ6 ΠΥ δοοοτηρ 5ῃθα Ὀγ {πὸ ΡῈ] οαἰ!οΠ5 γοβρθοζίηρ ᾽ξ τπδὲ ἢανα αἰσοδὰν δρ- 
ῬΘαγοα, 88 νγ0}} ἃ5 Ὀγ ἴοβο ῃ1ΟὮ γαῖα ΔΠΠΟΙΠΟΘα 858 ργορδγίηρ ἕο ΡῈ] οδἰίοΩ, 



δοοῖ, 1Π. ὃ 61] Οὐριπιοπίαΐοτβξ οἡ ἐδε “4οἐβ 90 ἐλ “ροϑβέϊε8. 86ὅ 

ΔΗΪΙΔαΨΘΥΒΙΟΏΘΒ 8.076 61 Ὁ ΤΠο. Τατη. Ὠ; παοσ. Ῥσγαρθ, 1795. 8γο. 1058, 
1808. ϑνο. ᾿ 

16. Νοίοβ, Οὐ θῖςαὶ δηὰ Π)1ββουίδίοσυ, ου 186 ἀοβροὶ διὰ Ἐ}Ρ181168 οὗ ϑδαϊπί 
Ζ9Ζοῃη. ΒΥ {86 Βου. Ε. ΒΕΡΒΕΕΡ, ).Ὁ. ΕΒ. 5. Τοπάοῃ, 1796. 4ῖοθ. Α 
Νοὺ Εαϊίοη, οοτγτοοίθά, 184]. τογαὶ ὅνο. 

Τπουρῇ [πὸ ἢτεὲ οἀϊιου οὗἉ (πἷ8 νοϊατοθ Ὀθδτβ ἴῃ ἀδίο οὗ 1796, 18 νγαβ ποῖ ρυ] 1ϑῃ θα πὲ} 
(Π6 γοδῶσγ 1801. 866 8Π δηδ᾽ γϑβὶβ οὗ 1 ᾿π΄ 6 ΜοΟΠΙΒΙΥ Βονΐον, Ν. 5. νοὶ]. χχχυ δ. ΡΡ. 145 
-150. 

17. Οδγοὶ ΟἸ γι ϑυδηὶ ΤΊΤΥΜΑΝΝΙ Νο᾿ οἰομιαΐα ὥὅβογα, βῖνα (ὐοιωσηθηίαγι 8 
Ἑχαοροίοο- ΟΥΙ οο-ορτηδουβ πὶ Ενδηροίίυμι “οΔηηΐθδ. 1Ρ5818, 1816. ϑνο. 

175, Βαογτοὰ Μράϊιαίϊοῃϑ: οΟΥ, δὴ Εἰχορθίῖοαὶ, Οὐ τοδὶ, ἀμ Ποοίσπαὶ 
(πη θηΐαυῪ οἡ ἴμ6 (Βρ6] οὗ ὅ:|. Φοβῃ, ὉΥ ΟΒμανῖοθ ΟΝ γιβδη ΤΙ δπη, 
1.5. Ὑταμπβίαίοα ἔγοτῃ 186 1δῃ, ὈΥ “Δ41|68 ὕουπρ. ΕΔΙΏΡΌΣΡΙ, 1844. 
2 νοἷβ. 12τηο. [4180 ἔοσταϊηρ' νο]8. χΠῖν. πᾶ χὶν. οὗ [86 ΒΙΌ]1ς4] Οδριηθί. 

ΤὨδ δὐΐποῦ οὐ [Π18 στοσῖκς ττᾶ8 βυ ρον πιοπάρηΐξ οὗὨἉ {Ππ6 σὨ το 65 οὐ Ὠγοθάθη. ΗΐΪξ ποὺκ ἰ5, 
ὍΡΟΣ ἴπ6 νψποἷθ, ἴΠ6 πηοδὲ να] δ Ὁ]6 σοτητη θαυ οὐ ϑαϊηὶ [οἢπ᾿8 ΟΌΒρ6] οχίδηι ἴῃ {Π6 δοτῃ- 
Ρ838 οὗ ἃ 5ϊηρ]6 οοἴδγνο νοϊυτηο; ἴπ6 ΕἸ] 5 ἰγαπβιδέϊοη ἰ8 οησίς οὰ ἢ να δῦ]6 ποῖαδβ 
ἔγοτα ἔμ σοτῃημηθηίΐασγὶ 65 οὗ ΤὨοϊυοῖ,, 1,ἴσκο, Κ αἱηδοὶ, πὰ ϑίοστ. 

18. Α (Οὐοιηπιθπίαεσυ οὐ {μ6 Θοβροὶ οὔ ϑοβπ ὃΥ Α. Τβουῦσκ, ἢ. Ὁ. 
Ῥχοίδββου οὗ ὙΒΘΟΙΟΡῪ πὶ {πὸ {Ππ͵ νουϑιυ οἵ Η4116. Ὑτδπβὶαθα ἔτοπι [Π 6 
Οογιαϑη ὈΥ ἴμ6 δν. Α. Καυΐηδῃ. Βοβίοῃ [Μαββδοβυββοῖίβ], 1886. 8νο. 

“ Το ἱγδηεϊαἰΐοη οὐ Ἰποίαςοϊκ 5 Οοτηπλθπίδσυ οἡ Ψομη τν}}} μοῖρ ἰο ἀο δνσδὺ 186 ορὶπίοῃ 
5111} ἴοο ῥταοναϊοηΐ, ἰῃδὲ ἐπ τυτηρβ οὐὁἨὁ Οοστήδῃ {Ποο]ορ δ 5 ἀγὸ νυ] 806 ἴον 11{1]6 6Ἶ86 1 Δ 
88 ΥΕρΟβι[ΟΥ65 οἵ Ἔἐχθρθί98] ᾿θαγπῖησ. ὙὙῊ6 σομητποπίδτυΥ οα ΨΦ0ἢπ, ᾿πουρὮ ργοξεββθαυ οχο- 
ξοῖ]σ4] ἴῃ 115 οΠμδγβοῖοσ, σοπδῖηβ ταυςῇ ἔπ 8ϊ ΔΡ}0684]5 ἀϊγθοῖν ἴο Ππ6 βρ᾽ τι] δρρυθῃοηβίοη οὗ 
ΑἸ γιβίδης : σαυοἢ ἐῃδι 15 ποῖ ἀγα ἔγομι ἰοδυηθα δος ποῦ εοβ, θυ ἕτοτῃη σοτηπιυπίοη. τι ἢ 6 
ὙΓΙοΥ᾽5 οὐση Ππραγί, δπὰ σὲ (Π6 ϑριγιῖ οὗἩ Οοά." (Απάονος ΒΡ] 1οαὶ ΗΠ δροβιίοτυ, νοὶ]. υἱ], 
ΑΡἱ 1886, ΡΡ. 440, 441.) 

19. ϑ'σι}θοὶς δᾶ [πιουρτγοίδε ποι Εν ϑηρ6}11: Φ Ομ πηΐ8 οχ Μδσγιπουΐθαβ οἱ 
Νυπιΐβ, ταχῖτηα ατοῖβ. Αποίοτα Εἰ. ΜΌΝΤΕΕ. Ηδυηΐδ, 1826. 4ϊο. 

20. Ὀιβρυϊαο Τμθοϊορίοα ἱπδαραΓγα} 18 46 Ῥγαοίῖο, βίδίαθπάο Ῥχϑοδίϊοπὶ 
680, αὰε σομεϊποίαν ὅδρ. ΧΥ Π. Ἐνδηροῖῖο ΟΠ ΏΠ18, αἼΔΙΩ . . . . « ΡῬΌΌΙΟΟ 
ΘΧΔΙΠΔΪΩΙ ΒΒ ἑ Ὁ ΝΙΟΟΪδὰΒ ΦΔοοθυ8 ΑΑΒΤΑΝΡ. [Γυρᾶσηϊ ΒαίΆγ ΟΊ, 
1829, ὅνο. 

Αἢ δοδάθπηϊορὶ ἀἰββοτίδιίοη ἔοσ ἃ ἀοοίΐοτ᾽5 ἄοσταοα πη ᾿ΓΠΘοΪορΥ, ἴῃ [Π|6 πἱνουβῖυ οὔ 1 ονάοση. 
Αὔον ἰγραιϊϊης οἡ πὸ δυΐπου οὗ τῃ6 50] τη Ῥτάγουν, οοπίδιποα ἴῃ {πῸ βονοπίθθηἢ ΟΠδρίοσ οὗ 
85... 90 ῃπ8 Οοεροὶ, Ὧν. Ααγίδηὰ ρτοοθϑάϑ ἰο σίνε δὴ Ὄχροβιϊίου οὗ 1ΐϊ, ἀῃὰ Ἵσοποϊυάθς ἢ δ 
Ῥγβοίοαὶ νἱον οὗ (8 ὀχδιιρ]ο ποῖ ἴἃ αβοταβ ἰο (ΟΠ γιβείαηβ, τι τοζασγα ἰοὸ {πὸ ΤὨΙησ5 [ῸΓ 
ψὩοἢ ἴΏΘΥ οὐρῆς ἴο ΡΥΔΥ, 858 τνθ}}] ἂς ἔμ "γογὰβ δπὰ ἰθιηροσ ῬῚ ΤΏ νΒῖοἢ ΤΠΘΥ Οὐρὶ ἰο ΟΒῈΓ 
ΚΠ ΟἿΣ ΒΡ] οΔ ΕΟ 8. 

ΤΗΝ ΛΟῚΒ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΞΤΙΓΕΒ. 

1, Ὠἰβθουίαθίο 46 Το ἀξιοπιστία ἴῃ ΠΟΠΒΟΙθΘΠπΠ4ο Αοΐπαμα Αροβίο- 
Ἰοσατα Τῦτο. βου ρϑιὺ Αἀγίδηαβ Οὐσηθ] 18 ἀ6 ΜΈΤΕΗ. Ηδρε (ὐομλϊΐυχη, 
1827. 8νο. 

2. Απ Αἰϊοτορί ἴο ἀεοοτίαϊη ἴπ6 ΟἸΓΟΠΟΙΪΟΡῪ οὗ 6 Αοίβ οὗ [πΠ6 ΑΡροβί]68 
δηᾶ οὗ 851. Ῥαὺ} 8 Ερ᾽β81 68. ΒΥ [86 ον. Εαπταγὰ ΒΌΕτοΟΝ, ἢ. Ὁ. Ιοπάοῃ, 
1880. ϑνο. 

8. Ὧ6 Τοϑιηρογαπι ἱπ Αοἰΐ8 Αροβίοϊογσυμι Βαίΐοπθ βογίρβίὶ Βυδοὶρῃυβ 
ΑΝΘΕΒ. 1ρβῖῶ, 1884. ϑ8νο. 

4, ἜΠε Αροϑίο]!οα) Ηϊβίοσυ οὐ Μτ. ὕσγδάοοκ, Ὁσ. Βθηβοη᾿β Η]βίοσυ οὗ 186 
Πγϑῦ ραν οὗ ΟΕ ΙΒ δ η1 γ, δηθὰ Μτ. Βανδηβ 1116 οὗ Ῥαὰ], 8}} οὔ ψ ΘΟ Β 
ἤδνθ Ὀδθθη τηθηϊοποα ἴῃ ρΡρ. 164, 166. δμεργᾶ, ἄθβοσυα ἴο Ὀ6 ποίϊορα ἴῃ {818 

. 



866 ϑαοτοα Ῥλεϊοίοσψ. Γ[Ρατί Π. ΟἿ. Υ. 

ὈΪδοθ, δλοηρ' [μ086 ττίὶοτβ 180 ΒΔγ6 ΤΩΔΙΘΤΊΔΙΙΥ 1] δἰταίοα (μ6 Αοἰβ οὗ ἴδ6 
ΑΡροβί!68. : 

ὅ. Οὐδβραγῖβ ΞΤΗΈΒΟΝΙῚΒ Οὐμηπθηΐατῖυ8ϑ ῬΓδΟῦοα8 ἱἰπ Αοίοσαμι Αροβίο- 
Ἰοσυπι, ΡῸῈΓ Ιμσᾶὰ ΕΔΗ ρ ]ϑίδιη ἀθβοσὶ ρίοσυση, σδρὶΐϊα Ῥτῖοσα βθαβθοΐσι. 
Ατηϑίοϊοάδπι, 1658. 40. Εὐυδβάδιη, (ΟΟΟΙΩΣΤ ΘΠΙΆΓΙΒ 1π οδρὶία αποαθδοΐτῃ 
Ροϑίοσίοσα. ατηβίοϊοἀδιι, 1669. 4ζο. Ηδΐπ, 1717. 4ϊο. 

ΤῊϊβ ποῦκ οτἱ σὶπαϊοα ἰὼ ἐπ δι ποτ᾿ Β ΒΟσΤΏΟἢ8 (1π ΤΠ.) οὐ {πὸ Αοἴβ οὗ 6 Αροβῖϊοςζ : 
ΠΥ ογε δδογυγαγὰβ ἐγδηϑίθὰ ἱπίο 1,δἴἰπ, δῃηὰ 50 Δττδηροαὰ 858 ἴο [ΌΣΤῃ 8 ΘΟΙΩΤΩΘΏ(ΔΤΥ͂ ΟὨ 
16 Αοἰϑβ οὗ ἴδ6 Αροϑβίϊοβ, ϑίγοβο᾽β σσοσΐ ἰδ οοτοσηοῃμαρὰ Ὀγ δ ολῖυβ ἔοσ 115 Ἰοασγηΐπρ δηὰ 
Ρἱεῖγ. ' 

6. ὕδγο]: Ματιΐῷς ᾽Ὲ ΨΈΠ, Αοία ϑεαποίοσυσῃη Αροβίοϊοσαμα δὰ [11 6 γαπὶ 
δχρ οαίβΌ Τομαϊηὶ, 1684. ϑ8νο. 

ΤῊηΐβ ἰ5 ομο οὗ {πὸ δοαγοοβϑὶ οὗ Ὦτγ. ἀθ Ν εῖ 5 ὀχροβιοτυ ρῃ ] σδτϊοιβ : ἴ{ νσᾶβ ἐγδηβ] αἴθα ᾿ηΐο 
ἘΠ ρ 15}, ἀπά ομε]οὰ Α΄ 7, ἡεγαὶ Ἐτρίανπαξέοπ 9 ἐδε “οἷς 9.0 ἐλε Ηοῖν Αροείϊε8. ἹΡτιἐέεη ἱπ 
]Ταἰΐπε, ὃν Ο. Μ. ἀμ Ῥεὶϊ, Ὁ. 7... ποι ἐγαπείαέοά ἱπίο Ἐπροίϊεὴ ομὲ ΟΥ̓ α οορν σατειεϊῳ τευϊειοεά 
απὰ οοττεοίεα ὃν ἐλε μέλον. Τὸ τολιοὶ ἰς αὐάεά, α ἰδαγπεά 1) ἱεεετέαξϊοπ αδοιιὲ Βαρίίδηι [ον ἐλε 
Τεαὰ. 1 ον. χυ. 29. Ἡγριἐἰδη ἴα 1, αέΐηε, ὃν ἐλε Τάπιοια Ἐγίάετίοις ϑδραπλεηέις, ΕἸΣ, 
ΤΙομάοῃ, 1685. 8ὅνο. 

Ἴ. Φοδηπὶβ ῬΕΑΈΒΟΝΙ Κ. Τ᾿ Ρ. Οοβίσι θηβῖ8β πυροῦ ΕἸΡΊβοορὶ 1 οομ68 ἱπ 
Αςία Αροβίοϊογσυ μη. 1οΠα] 1, 1688, 4ϊ1ο. Ογχίοτγα, 1844. 8νο. 

ΤΉοθο Ἰοσξατοβ οχίοπα ἔτσοτῃ ἔΐο τϑε ἴο ἴῃ6 πιπίἢ σπδαρίον οὗ ἐπ6 Αςἰβ οὗ ἴῃ. Αροξκίΐοβ ; δπά 
(85 τῇδ 6 δχροοΐθὰ) οοῃίδὶῃ ΤΏΔΠΥ νυ] 806 ογ 168] δα σὨτοποϊορίοδὶ οὐβογυδίϊομβ ἴον ἐπα 
οἰυοϊἀδίίοη οὗ 58:1. 1κ|Κ6᾽5 πατταῖϊνο. ὙΏοβο Ἰθοΐαγοβ οτο ρσχοῆχοα ἴο Βῖβορ Ῥδδυβοῃ 5 
“« Ορογᾷ ΟΒγοποϊορῖὶςδ," ρυ᾽ δμοὰ Ὁγ Μῖγν. θοάνε}} δὲ ᾿οηάου, ἴῃ 1688, ἴῃ 4ἴο. ΤΏΟΥ γα 
αἶβο σοταρτὶβοα πῃ ἴΠπς ἢγβὲ νοϊυτηο οὗἩ ἴπ6 υἱβῃορΒ ““ ΜΊποσ ὙΠθο]ορίςοα] ὟΝ οὐἶκα,᾿" οἀϊοά Ὀγ 
(ὴ6 ον. Εὐνασζά σμυτγίοη, Μ. Α. δὲ Οχίοτά, ἴῃ 1844, ἴῃ ἔνο νοϊυπηος ὅνο. 

8. Τα Ηϊβίοσυ οὗ {86 Αοίβ οὗ [86 ΗΟΙΥ Αροβί]θβ δοπῆσγιηθα ἔγοιῃ οὔ 
ΔυΒοΟΥΒ, ἃηἃ οοῃδβί ἀογθα 88 1}} θυϊᾶθποθ οὗ {πΠ6 Τταΐ οὗ ΟΠ γιβδηϊίγ. ΒΥ 
ἘΙΟΒατὰ ΒΙΒΟΟΕ, Ὁ. ἢ. 1πάοῃ, 1742, 2 νο]β. ϑνο. Οχίοσά, 1829. 'ῃὰ ομθ 
γοϊυτης 8γο. 

ΤῊϊ5 Ἰοασποὰ δηᾶ οΪδδοσαῖο τσοὶ σοπίαϊηβ ἴΠ6 5: }5ίδηοο οὗ Ὦτ. ΒΒ βοοοβ Ξου ΠΟ η5 ρσοδοποα 
εἰ Νίν. Βου]ο᾽ 8 ἰἸοεΐυτο Ροΐτγοθη ἴῃ γοδτβ 1786 δηὰᾶ 1738. Ὧτ. Ποάάτγϊ ἄρα ἔγθαυσῃο τοίοτε 
ἴο 1ἴ 85 ἃ ψοῦκ οὗἉ στοδί υἱ1]1Ππην, ἀπ ἃς βῃου ἢ, ἴῃ 186 τηοβὲ σοην Ποῖ Πρ ΤΏΘΠΠΟΣ, Πονν ἰπσοη- 
τοβε οἷν ἔπ Αοἰβ οὗ ἐῃα Αροϑβί]θβ ἀοσηοπδβίγαϊο ἔπ ἰγσἢ οὐὗὨ ΟΠ τ βεϊδηϊγ. Ὑῆο Οχίοτὰ Ηδρσὶπε 
15. θοδυ 1 Δ] ὁχοουτοά, 

9. Φοβδηηῖ8 ΕΓ ΘΒ. Ππητη8}116}18 ὙΥΑΙΟΗΠΙ Ὠ᾿ββογί 0 Π68 ἰῃ Αοία Αροβίο- 
Ἰοσαπι. 4{96ης8, 1766-59. 8 ἰοπι8 4ϊο. 

10. Αςοία ᾿Αροβίοϊογυσα του, ρογροίυβ δπποίδίοηθ 11 υϑίταία ἃ ΟἾΓ. 
Ηδη. ΗΕΙΝΒΕΙΟΗΒ. (ἀοἰίίηρο, 1809. 2 ραγίβ οὐ γο]8. ϑνο. 

ΤῊΪ8 ἔοστηβ 8 ραγί οὗ Κοργρεβ δαἀϊτίοη οὗ πα Νὸνν Τοβίδιιθηϊ, ψ τ ἢ ποῖοθ8, τηθηεοηθα 1ἢ 
Ρ. 350. Νο.16. δωργτὰ. ϑοιῆα οὗ (6 ἐχροβιίϊοηβ ἴῃ (ἢ 5 σγοῦῖκ Δ. οματγαοίοσιβεὰ Ὺ {Ππ|81 
͵αχ βγείθπλ οὗ ἱπέδσργοϊδιίϊοη ψβῖο 18 δἀορίοα ὈΥ 5οπι8 τηοάθσῃ Ἐχροβίζοσβ δηὰ ουἹ εἰοβ ἸῺ 
Οοσμδηυ, δηὰ αραϊπβί τ Ὠ]Οἢ [Π6 βἐμαἀοηΐ σαπηοὶ Ὀ6 ἴο0 τη οἢ ὩΡοη Ὠἷβ συδγα, 

11. Αοἴομβ οὗ [86 Αροβί]6β, ὑγϑαῃβ᾽αίθα ἔγοτα {Π6 οὐἱρῖηαὶ ἀτοοκ, Ὁ. {86 
Εν. ϑόοβη 115, Β.Ὁ. Ἰοπάοῃ, 1789. 8ὅγνο. 

ΤῊΪβ8 ττονῦκ “ ἰ8 ἀϊνι ἀρὰ ἰηΐο βούοσαὶ βϑοϊ: οηϑ, ἴο τ πο ἢ ἀγὸ δά ἀοὰ ποίοβ, βίυ]οά Ῥτγοοῖβ. δπά 
ΠΙυϑἐτβιϊοπβ. ϑοτηα οὔ ἔπ δυΐῃοτ᾽β δ᾽ [ογαῖϊομβ, το (ΠῚ ΗΚ, ἀγα σθδὶ ἱτηργονοιηθηίβ; ΟἴΠΟΥΒ, 
16 ΘΟΠΈΓΒΓΥ ; ΒΟΙΏΘ ΔΓΘ ΨΟΤῪ Δ ΠΟΙ] ; δηα ΤΠἸΟΤΟ ὅσα οἴμοτα ἴον τὸ ΒΟ γα σδηηῃοί αἵ 4}] δο- 
οοιης." (Μομπίδὶν Βονῖον, Ν. 8. νοἱ. 11}, Ρ.. 154.) 

12. ὅδιη. Εὐιὰ. Νδίβδη. ΜΟΗΙ Υ' οσβὶο οἱ Εἰχρ] !οδῦο Ασΐαστῃ ΑΡοβίο] οοΓαμη. 
. Βαϊ, δηϊτηλάνθγβίομθβ σοοθη σὰ βαθβαιθ 8α]θοῖς, (οὐ ]οὉ Ιπσϑηπ6] 
Βιμάογ. [10812, 1794. 2 νο]8. 8νο. 

18. ΠΡΑΞΈΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. Αεοίᾳ Αροβίοϊοσαπιμ. Ὑ᾽ δυΊοσατ ΝΟ 18 
ἕατα ΠΙο ΟΠ οια ὕὰτὰ ΜΔ ογίδτη 111τι8ἰγα πο θ.8 588 Δα οοῖ. ΗδΒΟ ΡΒ ΕΟΒΙΝΒΟΝ, 
Μ.Α. Ομδαίδογρίω, 1824. 8νο. 



δοοῖ. ΠῚ. ὃ 6] ὠὡπιπιοηέαίογϑ οπ ἐδε Ἐρίβέϊοδ, σοποταῖἧψ. 861 

Ἔη15 Βοδ ἰ}}}Υ ἐχοουτοὰ αἀϊεϊοη οὗ [Π6 Αςἰβ οὗ [6 Αροβέϊθβ οοπίδι 8 ἔπε ἔοχε οὐὗἁὨ Οτίοβ- 
Ἀδοῖ, ἔτοτα νοι (Π6 οαἀϊοῦ 85 ὙΘΓῪ γασοὶν ἀονϊδίοα ; απ Ὀοημθδίῃ 1ἴ δῖα ρ]βοοα οτος] δὰ 
ΡΒΠοΙορῖς 4) β΄. 0118, σοπίδἰπίηρ ἴΠ6 βυδεΐδποα οὗὨ 6 σουγβα οὗ 1,δοΐυτεβ ργοραγθα ΒΥ Ἠΐτη ἴον 
186 τ1.86 οὗἉ μ]8 ρι}ρ115, δὲ ὅ.. 90 ῃπ᾿ 5 (Ὁ ]ορσο, σδυησιάσο. ΤὨϊς τσοῦκ, μανίηρ Ῥδοπ Ἰοηρ οὶ 
οἵ ῥεϊηί, 88 Ὀθθὴ βυοοθοάρα ὈΥῪ 

18." ὙΠῸ Αοίβ οὗ [Π6 Αροβίϊθβ σὰ Νοΐοθβ, οὐἱρὶπαὶ δηᾶ βοϊθοίθᾷ. ΒΥ 
Ἡκδβίηρβ ΕΟΒΙΝΒΟΝ, ἢ... Ἰιοπάοῃ, 1889. 8νο. 

ΤΠ 1,δίϊη βοῃο]14 οοπίαποὰ ἴῃ πὰ ρτοοοάϊηρσ νοσὶς Βανα θθθη σϑ- τη 46]164 ΌΥ Ὦγ. Ηο- 
Ρίῃβοῃ, ἴῃ ΕΠ] 18, ἢ δ οἢ δά ἀλ ΕἸ 88 συ θβοαυθηῖ γοδαάϊηρ δηά τοῆθοϊίου μᾶνο συρρί ϊοα. 
Τῃο ἰοχῖ, ἢ ἃ ἔενν υπϊτηρογίδης οχοθρίοηβ, 15 ΓΘ ]]γ σορτιηἰθὰ ἔγοτα {π6 Οδτηδιϊ ρα 
οἀϊιῖοη οὗ (πὸ Νεν Τοβίαπιθης, οἀϊεὰ Ὀγ Ῥτοίδεβον ϑοῃο θὰ ἰπ 1886. ΤἈΐ8 δαϊίοη 18 
γα }} οδὶουϊαίοά ἰο ἐ]]υδέταϊα {Ππ6 ρϑου τ ΟΧρυ ββο 5 δηα ρταχησηδίΐοαὶ οοπεβιγυςσίίοη οἴ {Π6 
Αςῖβ οὗ ἴῃς Αροβί]ββ, δῃὰ {πὸ οἀϊῖοσ 885 }υἀ)]οίϊοι8᾽γ δἀ ἀδὰ ἴο ᾿ΐβ οὑσγῃ τϑγηδγὶβ (ἢοϑα οὐ [6 
Βοβὶ οὐ )ο8 δηὰ ἐπϑοϊορίαπ8. ὙΙΠΐΏ ἃ 5π|4}} σοτωρδε8 τηυοῖ 18 οοπίαϊποά, ᾿ 

14, Νοῖο8, ΕἸΧΡΙ δπδίοσυ δηὰ Ῥχδοίοδὶ, ὁπ [86 Αοίβ οὗ [πὸ Αροβίῖθβ. ΒΥ 
ΑἸθοτ ΒΑΒΝΕΒ. Ναὸν Υοτκ, 1886. 121ηο. 

1ὅ. Απποίδιοπβ οη 1Π6 Αοἰβ οὗ 1πΠ6 ΑΡοϑ[168, οτἱρ! 8] πὰ βοϊθοίθά. ΒγῪ 
Τ. Β. Μάβκεῦ, Β.Α. Οδδγιάρο δπὰ ]οπάοῃ, 1842. 2100. 

16. Α. α. ΗΟΡΈΕΜΑΝ, Οοπιτηοηίαίίο ἱπ Οτδϊοηθπι Ῥοίσὶ ἴῃ Αοίῖβ Αροβίοϊο- 
ΤΠ 6. 1. ν. 44. {6η8, 1884. 41ο. 

17. Ὁ. Ῥαυϊυ5 Αροβίοϊυβ 'π Μασ, αυοᾶ πυης ὶ ἐποίιβ βίπυβ ἀϊοϊξαγ, Νϑυ- 
ἔγαρυβ, οὐ Μο]ς Πα] πιδίθηβ!8 [π80]8 ροϑέὲ πδυΐϊζγαρίυμη ΗΟΒρΘΒ :᾿ βίνθ ἀ6 ὅ6ὁ- 
ΠΌ1η0 δίρπίβοαλία ἀπογαχμι Τῳϑοοχγαχα ἴῃ Αοὔλθυβ ΑΡοβίο οἱβ, αρ Χ ΧΎΥ͂ΤΙΤΙ. 27. 
οἂρ. ΧΧΥΠΙ. 1. Ἰπβρϑοίϊΐζοποβ Απίουι τος. Αποίοτο Ισῃαῦῖο ΟἜΟΕΘΙΟ. 
ὙϑηθΙ 8, 1780. 4{ο. 

Το δυῖμοσ οὗ {Π]5 Ἰοασηθά ἰγϑδῖϊβο βυρροτίβ ἴπ6 ποξίοῃ, τ Ποἢ τᾶς ἀβοσνγασάβ τηδὶηἰδὶ ποά 
Ὀγ Μτ. Βεγδηῖ, παὶ τπ6 1ϑδηὰ οα ὑψοῖ 8.ι. Ραὰ] νγὰ8 στον οα ττᾶβ ποὶ Μαϊία, Ὀυϊ Μοϊϊία, 
ἴῃ ἴῃ Αατγιαιῖος ὅθα, οῃ [ἢ οοκβὶ οἵ Παϊτηδίΐα, 

18. Μ. (. α. Κυσηχξκ 46 δηῆο, αυο Ῥαυϊυβ Δροβίοϊυϑ δ ϑδογα ΟἸσἰ βυϊδηδ 
ΘΟΏΥΘΙΒᾺΒ ο6δΐ, (ὐοιητηθηΐαῖο. 1 ἱρ5ῖω, 1828. 8νο. 

19. Ατὐπο]άϊ (ὐ]οῖτιὶ ΗλΒΕ ΑΚ Πιββοσίαθο Εχοροίοα ἀθ ποῃη}}]18 
ἈΑοίπατῃ Αροβίοϊοσυτα οὐ ΕἸΡ᾿ βίοι ταπι ΤΌ] ΠΑ τὰπὶ 86 Ὠ]βίογίδτη Ῥδ0]1 ρογ- 
ὈΠΟΠΕΡΒ Ἰοο18. Τυράπηϊ Βαίανοσγυπι, 1806. 8γο. 

20. ϑϑροοϊηδη Ασδάοιαίουτῃ [πδαραγα]α ἀα Οτγαϊίοπο Ῥ8}}} Αροβίοὶ! Αὐμθη8 
ΒαθΙία, αυοᾶ... «.«.« ΡΌΌΙΠΟΟ ΘΧδτηϊηὶ ΒυιταΣ τ 8π8 ΑΔΟΙΡὮι8 ΑΝΒΘΡΑΟΘΗ. 
Ταράυηϊ Βαίδνογαπι, 1829. 4{ο. 

(2.) ΟΟΥΜΕΝΤΑΤΟΗΒΙΟΝ ΤῊΕ ΨΉΟΙΕ ΟΚ ΘΕΕΑΤΕΕ ΡΑΕΤ ΟΕ ΤΗΕ ἘΡΙΒΊΚΕΒ. ἢ 

1. Φοδοιῖπηι ΠΆναῖ Οοπμποπίδίϊο ΗΠ] βίογιοο- Ηθγτηοπουίοα 46 για οἵ 
ἘΡ βίο118 δροϑβίοὶἱ Ῥδὰ], ἰδ δάογπαίδ, αὖ ᾿Ιϑαρορθη ρΘΏΘΓΆΙΘΠῚ οἱ ΒρΘΟΙΆ] 6 πὶ 

᾿ ΤΠουρἢ ποὲ ἃ οοπιπιεπέατῳ, ἴῃ ἴΠ6 5ἰσιοῖ βθῆβ86 οὗ ἔπθ ἴοστῃη, {πὸ δυῖμοῦ οδηποΐῖ Ρ855 ἴῃ 
5:16 ης6 ΒΙΒΗΟΡ Βυξοῖββ᾽5 πέζέα Ῥαιωΐπα, εἷσε Πιίγοαμοίίο αὐ 1,εοἰΐοπεηι Ῥαμίὶ Ἐρϊδιοίαγιηι. 
Τιοπάϊηὶ, 1804. πο. ΤὨΐβ {|| νοϊυτπλθ σομΐδῖηβ, 1. Ῥαυ]} ΕΡ᾿βίοϊατη δὰ ῬὮΣ Π ρΡΘη568 
Οτεςο οἱ Απηρ]ϊοο, ουπὶ Ὀγενίθιι5 ποιῖ8 Καὶ αἰίπουὶ; 2. ΤΠΟοΡγ ]δοῖὶ Ῥσουπιὶα ἘΡ᾿βιοϊδγυτη ; 
8. ΕἸ] βάστῃ [πιογρτοίδειοηοσῃ Ερ᾽ϑιοῖα δὰ ΡΣ ρρθηβοβ ; 4. Εοβθηγα ]]ονὶ ὅσ Πο]16 δα οδπάθι. 
Θυΐϊδυβ ρτθουπὶ Κυϊίποτὶ ΟΡβογναῖία ἀθ [ἀϊοτπδιὶρυς Νονὶ Τοβίδιηοηι. ὙΒβουρῇ ποὶ βρὸ- 
εἰβοὰ ἴῃ ἴπ6 {π|6-ρᾶρο, ἴπθγα τὸ δἀἀεὰ ἔνο να] υδῦ]α οχίγαςϊβ ἔγοτα Ηθητυ ϑίθρ δι᾽ Β δπὰ 
ΟἿ ᾿εαγηρά οουπίτγπδῃ Οδίδίςοτ᾽ β Ὠἰβθογίδεοηθ ἀθ δίγίο Νονὶ Τοβίδπιθαὶ ; “ ἴῃ 5 οΟἸ] Θοῖ- 
ἱῃρ Βοη16 οὗἩἨ [Π6 τηοβὲ νδ] 80] 1] πἰγαιοη5 οὗὨ {πο δίγὶ οἵ 81. Ῥδὺ} 5 ΕἸ ρ βι16ε5 ἴπαΐ οδῃ δ6 
οβγοὰ ἴἰο {πο διϊοηξζίοη οὗ [Π6 βειιάθηι." (Βειε 8 Οτῖεῖο, Ο. 5. νο]. χχυ. Ρ. 418.) ΤῊ 8 
γὙδ] 1.4 0]6 σοῖς 18 δὲ ρσγθβθηΐ ουὖἱ οὗ ρτὶπί, δῃα ὀχίγθιη οἱ  βοᾶγοα δηὰ ἀθασ. ᾿ 
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Ἠἰδίοτ  οο- χορ ίοαιῃ ργοροδί ἴῃ Ασα Αροβίοϊοσυσα οὐ ῬᾺ} ΕἸ: βίο 188, Ὠθο ποι 
1ῃ. ᾿ρϑᾶπὰ Ηδγιπου οϑτα ὅδοσδα. Ηδὶθ, 1718. 410. 

Α πιοβὲ να] υ80]6 σοῦ, υἱοῦ 15 οὶ οὗ δοτησηοῃ ὀσσῦττοησο: Ὀοὴ ὟΝ δ᾽ οἢτι5 δπὰ ΝΜ]. ἢ. 86]}5 
σοησυτ ἴῃ βίβειηρ ἐμαὶ ἴὲ τγοῖνβ τοδὶ ᾿ἰρῃς οη δὲ. δ} 8 ΕΡΊ51165, οὗ τυ βίο 10 ργοβθηῖβ ὑὉΥΥ 
οορίουβ βῃδγϑεβ, ΤῊ Αρροπαὶσ σοπίδὶ 8 51Ππ|}}8 Ὁ ΘΠ] Υγ565 οὗὁὨ [6 6ρ' 5.168 οὗ Ρεΐεγ, 78π|658, 
δηὰ 7υὰς ; δηὰ 6150 πυιπιογου 5 ΔρὨοτΐβιηβ οὐ ἴῃ 6 Τηἰοτρτοίδιίοη οὗ δογὶρίυγσο, δηὰ ραγιϊ συ δεν 
οὔ ἐπ ρῃγαβθοίοσυ οὗ 8ι. Ῥαι}5 θρίβι]ϊοδ, Ὑῃὰ ἰδίῖοσ σσοσγὸ Ἴογτοοῖϊθά, θηϊαγροα, δηά σὸ- 
Ρτπιοά δἱ Ηδ4}]6 ἰῃ 1783, ἴῃ ἃ βεραγαῖθ νόϊυταο, (Ππ {1116 οὗ ψ ἢ] ἢ ἰ5 σίνθη δὲ Ἰθησ Ὦ ἴῃ Ὁ. 262, 
Νο. 26. ἑτωρτὰ. 

2. ὅο. Εὐδηοῖβοὶ ΒΌΡΡΕΙ Εροϊοϑῖα Αροβίοϊ σα, βῖν 46 δίαξιι ἘΟΟ]6 8185 
ΟΠ τ ϑάδηβ 88 Αροβίο]!β (Οοτητηθηΐαίο Η]βίου!οο- ορτηδίϊοα ; απ οὐ ᾿ἰπίτγο- 
ἀυοίϊομ8 ἰοοο 1π Εἰ ρ1800148 Ῥ8}}}} ὀϑύδ ουυμηατια ΒρΟΒίοΟΙ ΟΥΌΠῚ 6886 ατιθϑῦ. 8γ0. 
“9608, 1729. 

Βυάάοι5 [48 Ὀτιοῆγν ἰσοδίθὰ ου ἴδ κἰδῖθ οὔ {πὸ (τ ϑεϊδη Ομυτοὺ ἀυτίηρς [86 Αροείο]!ς 
δίο στ ρστοδῖ Ἰυάρτιποπί, ἀπα ἢ85 τοίογγοα ἴο ἃ στοαὶ νασὶ οἰὺ οὗ υιϑε[Ὁ} νυίΐογα. 

8. 6 Ῥδϑυϊο Αροβίοϊο ο᾽υβαὰθ Αἀγνθγβαγιὶβ Οοιμμλθηΐαίίο. δου ρβι Ὁ γ. 
Ε. Ο. ΒΟΒΑΕΙ͂Να. Ηδυπία, 1886. 8νο. 

4, Ῥυοοοίσίπα ῬαᾺ] Αροβίοιἱ ἀ6 Ψὶ Μογίϊβ ΟἸ στ βε βαϊδδοίοσιᾶ. δουρὶ 
Ι,. Ἐς Ο. ΤΙΒΟΗΕΝΘΟΒΕ. [ἰρδῖ8, 1887. 8νο. 

ὅ. Οὐ] το πὶ ΕΒΤΙΙ ἴῃ ΟἸΠη68 ΡῈ] οἱ αἰϊοσυμη Αροβίοϊοσιιπι ἘΣ ̓  βίο δβ 
ΟομμηοηΐαγῖαΒ. Ῥατγῖβ, 1679. 011.οθ. Μορυμπίΐα, 1840. 4 νο]ϑ8. 8νο. 

Τῆο Ὀοβὲ οαἀϊιίοη οὗ 8. πιοβῖ νυ 6 οσκ, τ) ἢ Ηοτηδηϊςίβ απ Ῥχοιϊοξίδηξ8 ΔΙ 1ΚῸ ΘΟΠΟΌΤ 
ἴο ΤΟΘΟΠΊΙΩΘΩ 88 8η ὀχοοι]θηῖ ογι το] Ποῖρ ἴο (Π6 δχροβιτοη οὗ 106 δροβίο!ῖὶς Ἐφγίϑβι]ος. 
ΤΠο Ῥτγοίδοοβ οὔ Εβίϊυβ ἃγθ ρδγιου ]ΑΥ]Ὺ να] 8 0Ὁ]6. ὙὍΤΏδ τορτῖπξ δ Μαγθῆςθ, ρυ]ϑῃρά ἴῃ 
1840 δηὰ [Ὁ] ον γθᾶσβ, ὑπο ὺ ἴἢ6 βυροτιπίοπάοθποο οὐὗὨἨ Εἰ. ὅλυβεν, ἰ8 ὑθῦῪ σαν ἀπὰ 
ΘΟΓΓΘΟΊΪΥ ἀχοουϊθά. Α νϑῦὺ υδοῖ]!] ΑὈτιάρστηθιι οὐὗἁἨ [ἢ15 ψουκ, 858 ψ]] ἃς οὔ [ἢ (ουητη μία ΣΎ 
οὗ Οοτποῖῖις ἃ 1 ριἀθ, 5ὸ ἴὰγ 85 σοῃσθγῃβ δὲ, βαμῖς Ερίβείεϑ, σσὰβ ρα Ὁ] 15μοα Ὀγ Φοιη αη 
Οοτουμ, αἱ Απΐνοτγρ, ἴῃ 1620. ϑνο. Ὑπὸ Ὀοβὲ οὐἀϊκίοη 15 {πδὶ οὗἩ Ι.ουναΐη, ᾿ἱπιϊυ]ρα --- 
Ἐρίδοπιε οοπιπιεπίατίογωπι Οἰϊεϊιὶ Ἐπεὶ 85. ΤΆ. οοίογῖε, εἰ Οργη. ἃ 7, αρίάε, ε δυο. εδε 
Τλεοϊοσὶ, ἵπ οταπες ἢ). Ῥαιὶὶ Ἐρὲδίοϊαε, μεν ψολαππεπι ἃ Οοκουμ, Ῥγεεδγέεγιιηι, οοΠεοία. Εαἰξῖο 
πουα, 2). Ῥαιωὠὲ ἐεχέίωμ εἰ Ο. Ἐνεϊὶ Ῥγαϊαέξίοπέδιια αμοία. 7, ουαπὶϊ, 1754. δ8νο. 

6. Ἐχρ!οδέϊοη ἄ68 ΕΡ1γ68 ἄς βαϊηΐ Ῥαὺ]. Ῥὰγ Βογπαγάϊη ἀθ ῬΙΟΟΌΙΟΝΥ. 
Ῥαγίβ, 1706. 8 ἰοπιεβ, 12π|ο. 17]4. 4 ἴοτηθβ, ϑνο. Ὑγογοβ, 1826. 4 ἰομλοβ, 
12τηο. 

ΤῊ ἰβ δὴ δυτίἀστηοπὶ οὗ ἃ Ἰαγρον τγοτῖς, Ὦγ 186 βατὴθ δυΐποσ, ἱπεϊτυ]οὰ Ἐρίδίοϊαγιση, Ῥαωϊὶ 
“»οειοὶὶ ΤγίρίεΣς Ἐπροεϊξῖο. Ῥατὶρι15, 1708. (Ὁ]1ο, το σου κ ττᾶβ τορτϊἰοα δὲ Βεβδηςοη, ἴῃ 
1837, ἰῃ 8 νοἱβ 12γωο. Τῇ οχροβιεοῃ οοηϑβιβίβ οὗ [ἴσα ραγῖβ, νῖζ. Απ δηλ γϑῖβ, Ἔχ ΠΙθϊ ἰσς 
ἴα οτάον δηὰ οοπηθοίΐοῃ οὔ (ἢ ἰοχὶ ; 2. Α ρῥδγαρῆγαβθ, ὀοχργθεϑίησ ἴῃ ἃ ἔοιν σψογσὰς {π6 βθη- 
εἰπιθηΐ οὗὨἩ ἴπΠ6 ΑΡροβί]α ; δπά 3. Α σοτηπ)θηίδγυ, τ ἢ ποῖθβ οα οὔβουγο οτ ἀϊ ἘΠ σι] Ῥαββαροβ. 
(Ὑ᾽ αἰοιῖ! ΒΙΒ]οίποοα ὙΠοοϊορὶςοα, νοΐ. ᾿ν. Ὁ. 678.) Το οδοὴ δρίβιϊο 18 ργεῆχϑα ἃ ῥτοίδίογυ 
δοοουπηί οὔ [59 οοοδϑβίοη, δοορθ, δηὰ δυριπιθηΐ: δηα ϑδοῦ σμαρίογ οοποϊυ δ ἢ ὑοῦ], ἀθ- 
γΟ 08], δηὰ ῥσδοίςδὶ Ἰηΐθγθηςοβ. 

Ἴ.ΑΔΔ Νὸν [λΐογαὶ ΓΔΒ δίοη, ἔγοπι ἴ86 ΟΥἹρῖηαὶ Οτσθακ, οὗ 411 {88 
ἈΑΡοβίοϊ οὶ Ερ 81168:; στ ἃ ΟΟΙΙΙΙΘΗΪΆΓΥ πα ΝΝοίθβ ρἘ]]Ο]ορΊο), οΥῚ 168], 
Ἔχρ  πδίογυ, δπὰ ργδοίϊοαὶ. Τὸ ψΒ]Οἢ 18 δἀἀοά, 4 Ηϊβίουυ οὗ 86 1186 οὗ 
[6 Αροβίία Ῥαι!. ΒΒ. ὅϑδιηεβ ΜΑΌΚΝΊΘΗΣ, ἢ. Ὁ. ἘΔμΡυγρΆ, 1795. 4ϊο. 
4 νο]9β. Τιοπάομ, 1806. 8νο. «εοὐέζ ἴΠ6 ατοοκ Τοχί, 6 νοὶϑ. 24 Ἑαιοη, 
ψΠῸ τμ6 1116 οὗ 6 Αὐἴθογ. ἢ ίἤλοιξ τῃ6 ἀσθοκ ἸΤοχί, ἰῃ 8 νο]β. 4ϊο. δηὰ 
4 γο]8. ϑνο. Α80 ἴῃ οὁπ6 γοϊυτηθ τογδὶ 8νο. 

ΤῊῖς τονῖ, τἱοροίῃπον σἱτὰ (ἢδ ΠΔΙΤΩΟΩΥ ποιϊοοα ἴῃ ἢ. 156. Νο. 14. φτμργὰ, 15. 'η ΒΙΞῇοΡ 
Τοπλ πο ̓8 11ϑὲ οὐ θοοῖ5 ἴον οἰοσργῆθη. Α βρβοϊπιθη οὗὨ ἰϊ, οοηϊαἰπίηρσ ἴπΠ6 ἘΡΊ 5115 ἴο {πὸ 
ὙΠ οβεβ] οηΐδπθ, ττα5 ΡῈ] 5 ηοα ἴῃ 410. ἰῃ 1787 ; «πὰ 16 ψόογκ ἰἴβο! , ψὸ ἅτ ἱπίογπηοε ἴῃ 
Ὧτ. Μ.᾿5 1.16 (νο]. ἱ. ϑνο. Ρ. χν.), γᾶβ8 ἴῃ 6 πτοτηϊηρ Ἰαθουτ ΟΥὗἨ ΩΘαΥΙν {ΠΙΓῚΥ γϑαγβ, ἀπσίηρ 
νοῦ ροτὶοα βοϊάοπι 1658 απ ο]ανθη ΠουΣΒ ἃ ἀδΥ τροτο οηρὶογοά οὐ ἱϊ. ““Υὴα Δρργοῃοπὰ 
ἀπὲ ἔδιν βϑυβοῃϑβ ὙΠῸ 5|4}} ρόγιιβὸ 118 τυοσῖὶς τυ ἢ σοτηροίοπι πάρτηοθηῖ ἀπὰ ἀμ τεβροοῖ [ὉΓ 
ἴα βδογοὰ συμ, ψν}}1 Ποοιῖαῖο ἴο δοκπουνϊοῦρσο {παῖ Ὠγ. Μ. 15 α]ςο δ θα ἰο Θρρτοθδίίοι 
δηά δρρΐδιιβο, 85 ἃ {δι {Π0] ἱἰγαποίαΐου, ἃ Ἰοραγηθὰ πὰ δΌϊο δσοπητηθηϊδίοσ, δηα ἃ ρίοιιβ ἀϊνίπο." 
(Μομίλν Βονίοιν,, Ν. 8. νοἱ]. χυὶἱ, Ρ. 411.) “1115 ἃ νυοτῖς οὐἱ ἐποοϊορίοαὶ ἰαθουν ποῖ οἥξῃ 
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Ρδσβ)]]οἰοά, δηά δὴ διῃρὶο βίοσγθμοιιβο οὗ οὐβογνδίίοῃβ ἴο Ὄχϑγοῖβα ποῖ ΟΥ̓ ἴπο βιυάθης, μὰς 
ἴπ6 δάορι οὗὨ ἀϊνιπἰῖγ. ΙΓ νὰ ἀο ποῖ αἰ τναγ5 ᾿ρ] 1 ον σοϊησίάθ τὴ {πὸ δαῖμον ἴῃ ορὶπίοῃ 
(πὶ ς ἢ, ἴῃ δυο ἢ ναγίοιιβ τηατεθυ, σϑῃ ποῖ ΓΟΑΘΟΠΑΌΪΥ Ὅς οχρεςίοα), τνὸ σὴ δἰναγβ ὑγαΐβο Βῖ5 
ἀϊροησο, ἢὶβ Ἰθαγπίηρβ, δηὰ [8 ῥιθίν ; αυδιιοβ ψ ἢ ϊο) οοηΐευ πὸ ἐγ Ηρ γα κ ΟἹ ΠΥ 
δβογιρίυγαὶ ἱπίοσρσοῖοσ οὐ σοιῃτηθηΐδίοσ." (Βυ τ 5} τις, Ο. 8. νοἱ]. υἱῖ. Ῥχοίδςος, ὑ. 11.) 

8. Α ῬΑγάρηγαβο δπὰ Απποίδομβ ὑροπ 8]} ϑαϊηῦ ῬΔῸ]Β ΕΡΙΒ1168. ομ6 
ΌΥ͂ ΒΕ ΘΓΆ] διηϊποηῦ πηθπ ἂα Οχίοσα. (ὐογγθοίθα δῃὰ ᾿τρσονθα ὈΥ [πὸ ἰαΐδ 
Εἰρμὶ ον. ἀπὰ Ἰθαγηρᾶ Ὦγ. ΕῈ1.1,, ΒΙΒΠοΡ οὗ Οχίοσά. Ἰμοπάοῃ, 1708. 88 
Ἑάπίοη, δὅνο. 

“ἘΘ6Ὶ1 οὐ ἴμι6 ΕἸ βῖ]εβ 15 ὑθὺῪ ββοτῖ ; θὰξ τποβῖ οὗ ἢ]18 πΠοῖθ8 ᾶγ6 ΨΟΣΓὮΥ οὗ τοπιασκ. ΤΠ6 
οοἸ]οοξίοη οὗ ραγδὶ]οὶ ϑδοσιρίυγοβ 15 πα οισυς δ 16 ἘΑΠΕΙΒΘΘποι ἴῃ 50ΓῺΘ ὉΪ64665 αἰϊοσοὰ [ὉΓ 
τι6 Ὀοϊίον." (τ. Βοάάτιαμο.) 

9. Α Ῥαγαρθγαβα δηᾶ Νοίββ ου {π6 Ἐρίβι168 οὐ ϑαϊπὶ Ῥαὰϊ ἰο {μ6 ἀαἷα- 
(1818, 1 δπὰ 2 Οὐοτγὶἰΐβηβ, ΠΟΙ η8, ΠΡ μοϑίδη8. Τὸ ψΠ10]1 18 ΡΥ χοϑα, Ἀπ 
ἘΒΘΑΥ ἴοσ {6 υπἀογβίδηϊηρ οὗἩἨ ϑίϑαϊης Ῥδυ] 8 ΕἸ! 5168, ΒΥ ὀοῃϑυϊίηρ ϑαϊηΐ 
Ῥϑα] πἰταβοῦ, ΒΥ 9. ΤοσκΚῈ. Τοπάοηῃ, 1788. 4ο. (Ὑ οΥἶκ8, νο]. 111.): 
8180 σίου ΘΠ ]0Ὲ}8 ἴῃ 4ϊο. πα 8νο. 

10. Α ῬαΑγαρῆγαβα ἀπά Νοίδϑβ οἡ {Π6 ἘΡ: 8168 οὗἩἨ διαϊπί Ῥδὰ] ἴο Ἐμ6 (ο]ο8- 
ϑἴ8δη8, ΡΒ ρΡίδη8, ἀπ ΗἨΘΌΓΘΥΒ, δἴΘΓ 086 δ πηοΓ οὗ Μτ. ΠΟ Κο. Τὸ σβῖοὰ 
ΔΙΘ ΔΗΠΟΧΘά, βανογα] Οὐ [1608] Π᾿ϑβουίδ! 08 Οἢ ρϑγΠΟυ]ᾶγ ραγίβ οὗ δογίρέυγο, 
ὅχο. ἄς. Βγ [μ6 Ἰαίθ σονοσοπᾷ δηά ᾿θαυμοα Μτ. ϑδηλθ8 ῬΕΙΒΟΕ, οὗ ἔχοῃ. 
Τοπάοῃ, 1773. Βοοοπα δαϊίοη, 4ϊο. 

11. Α Ῥδγδρῆγαβα ἀπά Νοίββ οῃ {86 ἘΡ15116 οὗ δαϊπῦ Ῥδὰὺ] ἰο {π6 ΤΠ 6888- 
Ιοπΐδηβ8, ΤΊ οίμγ, ῬΒΙ]απιου, δπὰ ΤΙΐιΒ; δῃᾷ {μ6 ϑδνθη ΟδῦΠο}1ς ΤΡ 5.168 Ὀγ 
“Ζδτ68, Ρεΐοσ, 46, ἀπὰ “οδΒη, ὅτο. ο. Βγ (ἀθοῦρα ΒΕνβον, Ὠ.}. 1οπάοη, 
1752, 1756, Ὀαϑὲ οἀϊίίοη8, 2 γο]β. 4ϊο. 

“Τίοοκο, Ῥίογοο, πὰ Βθηβοη πηᾶῖκθ ὮΡ ἃ σοτηρ]θὶο σοτητηθηΐδτυ οἡ ἴθ6 ΕἸ βὲ]ο5 ; διὰ ἅγῸ 
Ἰηἀοοα 41} ἰπ τη 6 πυροῦ οὗ τη τπηοβὲ ἱπρθηϊους οοταηπιρηΐαϊοτβ 1 ἤανα ὄνὸῦ τοα. ὙΠοΥ 
Ρ᾽ αἰν {πους νογὺ οἰ οβοὶν, απὰ δἰἱοηαοά ταὰοῖ ἴο σοπηποοίίοη, ΒΟ ἢ τὸν Πάνο οἴδῃ βοῖ ἱπ 
ἃ τηοβῖ οἶραῦ νον. Βιιξ (ΠΟΥ 41} οὔτ ἴῃ ἴοο στοαὶ ἃ Ὁ πάτπ6855 [ὉΓ πον ἱπίογργοίδιοηβ, ἀπά ἴῃ 
βυρροπίηρσ (Π6 ἠοσπίρη οΥ̓͂ 6 δροβί]θβ [θεὲς βθπογαὶ ἴῃ 8η 1ἴ βοθῖηβ ἴο ἢν ὕθθη. [11 τπυκί [8 
Δ] οὐνοὰ ἐθαὶ Βοηβοη ᾿ΠΠιϑέγαῖοβ ἐμ βρίτὶ οΥὐἔἩἨ Ῥδὺ] βοπηθίϊτηθβ 1πΠ 8 δάση γα] 6 ΠΏ ΠΟΥ, ον ῃ 
Ὀεγοηά ΔΠΥ ἤοτιμον ψτὶῖοτ. ὅ66 ὀβρϑοὶα! υ [18 ἘΡΙ 5616 ἴο ῬὨΙ]οπιοη." (τ. Ὠοάἀάτιάρο.) 

12. Α Ῥιυβδοίῖϊοαὶ ῬΆΓΑΡγαβ6 οἡ ἴπ6 ΕΣ ΡΙΒ0168 οὗ δαῖϊμῦ Ῥδὰὺ] ἰο (Π6 ἘοΙηΔ 8, 
(ὐα]αἰΐαη8, ἀπά [86 ἘΡΙ15116 ἴοὸ [6 ΗΘΌΓΟϑ, ἈΙῸΟΣ [Π6 Ταδηποσ οὗ Ὁζγ. ΟἸΑΣ κ᾽ 
ῬΑΓΔΡὮΌΓΑΒ6 οἡ 186 ΕΟ Εἰνδηρο ! 8ί8.. Τοπάοῃ, 1744. 8νο. 

18. Τα ΕρΙ18|1689 οὗ Ῥδμὰ] [π6 Αροβί]8 ὑγαῃβ]αίθα, ἢ ἂῃ Εἰχροβιἤοη δηά 
Νοίεθβ. Βυ τΠ6 δον, Τοῦ ΒΕΙΒΗΑΜ. Τιοπάση, 1822. 2 νοἱβ. 4ϊο. 8180 
ἴῃ 4 νοἱϑβ. ϑνο. 

Μίγ. Βοίφμαια 15 οὔθ οὔ {Π6. τορυϊοά οἀϊίοτα οὔ {πε “ Ιπωρτονρὰ Μογβίοπ" οὗ 1π6 Ναὸν 
᾿Γοβιαπιθηξ, ποιςοά ἴῃ Ρ. 354. Νο, 40, σμργὰ. ΤῊΪ5 ἐχροβίτίοη οἵ 8ι. Ῥδὺ]} "5 Ἐρίβε!εβ (ννΗ]οὶν 
ἰφ ποιϊσοὰ όσα ον {Πδὶ [ῃ6 διιῖποῦ πηδὺ ποῖ θ6 οδαγροά 1} ἀοβιρηοα οπιτἰηςς 11) 15 
Θχοοιοα ὁ {86 5816 Ῥτϊποῖρ]65. ΑΡ]ὲ ογιἴψυοβ ου 1ϊ τᾶν θὲ βθϑῃ ἴῃ ἔμ Εεϊοςτῖς Εονίον 
ἴον Μαν διὰ «“{ης, 1823, ἰῃ τῃ6 ἔουγίῃ νοϊιπηθ οὗὨ πὸ Νον Εἀϊπυυγρὴ Ιἐονίονν, ἴῃ τΠ6 
{γέρο ἢ νοϊιπιθ οὐὗἩ 186 Ουδτγίοτ!Υ Ηνίονν (π᾿ ΤΟΡΙῪ ἴο σψῃϊοῃ Μτ. Βοἴβμδη) Ῥυθ!ιοιθὰ 
“«Α Μιηαϊσαιοη," ἰῃ 1825), ἀπὰ, Ἰ45}}γ, ἴῃ 1868 ὑννοηΥ -δοοοηα νο]ιπια οὗ [Ππ Βτλ ἰδ Βενῖεν. 
ϑοπ8 ΥΘΙΥ δουΐθ δηά ᾿οαγποὰ οὐβογναιίοηβ, ἐχροβίης Μγ. Βοιβῃαπι᾽ 5 θσγγοηθουβ ἱπίογρτοῖδ- 
τἰοπ5, Ψ}1}}} "δ ἔσπηά ἴῃ ἴπ6 ΟΠ γιβείδη ΗΘ θιηὈγδηςσοῦ ἴον ἴΠ 6 γοαῦ 1827. 

14. ἀοῦ!]ον ΟἸτιϑαπὶ ΞΊΤΌΒΕ, [πέογργοίαιίο ἘΡιβίοϊασαη Ῥϑὰὶ δὰ 
ῬἘΠΠΡΡΘη868, δὰ (ὐο]οββθῆβθθ, οὐ δὰ ῬἘ]Θ ΟΠ θη, ἃ6 οἰΐαπη ἴῃ ΕΡΙ βίο δὶ 
6600]. Τυδίηρα, 1796-97. 8νο. 

ἼΠοβο να] 4 0]6 ὑΒ]] οἱ ορίσαὶ σοτητποηΐδγι 65 οὐ ἴΠ6 δονο-τηθηςοποὰ ΕἸ ρ σε] 5. γα ἰπβονερα 
ἴῃ εἰτὸ ὅγιῖ ἀπὰ βεσοηα νοϊιπιο5 οὐ 1)τ. ϑίουτ᾽ 5 Οριδομῖα «“οαιίετιῖοα αὐ ]ηπἰετγργείαέίοποιι 71,- 
ὑγογαπι ϑασγογμπι ρετγέϊπεμέΐϊα, Βνο. Τυλίηρο, 1796, 1797. ΜΟΙ. ἱϊ, οὗὨ Π6 βαῖηθ Ἵοοἰ δεϊϊοῃ 
αἶξο σοῃζαϊηβ βοῖηθ νυ δῦ] ἀἐδέογέοαὶ ποίϊοο8, Μ᾿ ὨΛΟὮ τίθει} }γ σοπέγιναϊο ἴο οἰ ιοϊάπία ϑαϊηϊ 
Ῥαι]}᾿5 Εριβι]οα ἰο ἴπ6 (τι ΐαι5. ΟΥ̓͂Θ ἀτὸ ἔσο ἱπάοθερα τὸ ἴῃ βᾶτηθ Ἰοαγηθα δῖον ῸΓ 
8 51:η1|4τ ΡΠΔ]Ο]ορ ς4] σοπητηοπίαγυ οἡ ἴπὸ ΕΡ 516 ἰο ἔῃ Οαἰδίϊδῃς, ἴῃ νοὶ. 1ἱ. οἵ ο αβοηἙ 
δηὰ Κυϊποοῖ"᾿ς οοἸ ]δοϊίοη οΥ̓Ὦ (οπιπιεπέαϊίοπες ΤΑεοϊοσίοα. 

ΥΟΙῪ, ΒΒ 



570 ϑαογοα ἤλιἰοίοσν. ΓΡατὺ 11. ΟἸ.. Υ.. 

16. γοτγϑῖο Γαἰπα ΕΡ᾿βίοϊασυμα ΝΝονὶ Ταβίατηθπίι, ρεγροῖα Αππηοίδίϊομθ 
1]υβίγαΐα 4 ἀοαοῖν. 51ΡΊΒπ). [Α8Ρ18. 1081, νο] ἱ. 1798. υοἱ] 11. 1797. 8νο. 

Α πεν οὐἀϊείοη οἵ {μ]8 ποτῖς, νεαῦν πιδίθυ Δ}}ν δηϊδγροά δηὰ Ἴογγθοῖθα, τὰς ρυθἰβμοὰ δὲ 
1,οἰρβὶς, πῃ 182]. 

16. Οομμμηθηίαγι 8 Ῥοτροίιβ ἴῃ ἄδοοσα ΑΡροβίοιὶ Ῥδι} αυδλ8 συϊρὸ ἀϊουπί 
Ἐρ᾿βϑίοϊαβ Μίποτθβ. ἘΙάϊν οδπηθβ ΕὙΙΔοσοὰβ Υ ΕΙΝΘΑΕΥ. Οοίμα, 1816. 
8νο. 

Α υβοῦ] δπὰ ὑπρτοϊζοπαάϊηρς 11{{|6 νο 6, ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ ἀοδιρηρα ἴον {πο56 0 τᾶν ποῖ ἴᾶνα 
[Π6 τηθϑῃ8 ΟὗἩἨ ὈτοσΌ ΓῺ ἰΑΥῸΥ δηα τῇΟΣο Θχρϑηβῖνο σοτησηθηϊδγῖοβ. 1πὸ δυῖποσ ὑτοίθεβοβ ἴο 
ἢδᾶνο ςοἸθοϊοα ἢ15 τηδίογια]ς ἔγοτῃ {Π6 Ὀδ65ὲ σοτητηοηίδίογα, ὈΟΐἢ δπίΐοηξ μὰ πηοάσγῃ, τ ἢ τοδο 
δηποίδιουβ π6 88 ἰπίθγσουθη ἢὶβ ΟὟ Γοτηαγα. Ης δοκπουνϊοάρεβ Πϊς ΟὈΪ σϑδίίοπβ ἴο τῃ6 
ῥγονίουβ ἰαῦουγβ οὗ Κόορρα διὰ Ἐοβοηγ θοῦ: δηὰ γϑἔθγοῃοοϑ ἃτὸ ἰηἰγοἀυςορα ἴο ἴΠο056 δι ἴῃ οΓ8 
Ὑἢο πάνθ ραγίϊου αγὶν 1} υδἰγαῖοα ἰοχἐβ οὗὁἨ τόσο ἴπδη ογαϊμδγυ αἰ] οὐ]. 

17. Απποίδιοηβ οα ἴΠ6 ΕΡ 18.165, Ὀοΐηρ ἃ σοῃπηπδίοη οὗ Μγ. ΕἸ8]ΟΥ ΒΒ 
Απηοίδιϊοῃβ οἡ [Π6 (Χ08ρ6]8 δηὰ Αοἴβ, δῃὰ ῥγΙΏΟΙρΡΑ]]Ὺ ἀδδβίρηθα [ῸΓ [86 186 
οὗ Οδηάϊἀδθβ ἕος Ηοὶγν ὁγάοσβ. ΒΥ [86 Εἔονυ. Ψδπι68 ὅυαθε, Μ. Α. 1 οπάοῃ, 
1816. 2 νοἱβ8. 8νο. 

18. Α Ῥαδγαρῃγαϑίίο Τσδηβίδοη οὗ {πΠ6 Αροϑβίο]!ς ἘΡ βι168, τυ τ} Νοίδϑ. 
Βγυ ῬΒ1ρ ΝΟ ΟἾΑ8Β ΘΗ ΤΥΚΕΤΤΟΚΤΗ, ἢ.Ὁ., ΒΊΒΒοΡ οἵ ΟΒιομοϑίοσ. Οχίοσὰ 
δηά Τιοπάοῃ, 1829. ϑνο. Νυϊηθγοῦβ βυρβοαυοηΐ ΘαἀΣ [1018, 4180 ἴῃ 8γ0. 

ΤῊΐβ δαπλγδν Ἔχθουϊοὰ σοσὶς 15 οἴδογοὰ Ὀ. 118 ἰοατηθὰ δυ θοῦ ΘΧΡΤΟΒΕΙΥ ἔοσ (Π6 υ86 οὗὨ 
ἱποχροτγθηςοά ὑ10} 1 ςα] διυἀοπίβ απὰ οὗ βϑποσαὶ γοδάθσβ. Ηδ κἰδίοβ δὶβ ἀδβῖμτι ἴο "6 ἴο “ ψῖνε 
Ὀγοδάτἢ δπά ργοπηῖπθηςο ἴο {Πο0536 πυϊηαἴο θὰ ΠΘΟΘΈΒΑΎΥ 115 οὗἉ γοδβοηϊηρ, ἡ] ἢ ἅτ οἴῃ 50 
ΘΌΤΒΟΤΙΥ σἰδποορα δἱ ὈῪ εἶθ ΥΣ 015, 85 ἴο δβεϑρο ἰδ οΟὈβογνυδίϊοη οὐ ρϑγβοῃβ ποῖ ἴῃ 1π6 Πδδῖ 
οὔρυγβυϊης δ οἰαυογαῖθ δυριτηθηῖ ἰπτουρῇ 115 ἤηοβὶ ἀσίδ:]5 ; το Η]} τρ Πσ86 ἰδουιηδε οὗ ἰη- 
ἔδγοπορ, τα ἐπ ρ] 1 ρυτροτί οὗὁὨ ἢ ΐο}}, τοι ἢ ὨΘΟΘΞΒΑΥΪΥ κυρ ρεβίθα Ὀγ τΠ6 σοπίοχι ἴο [86 
οχρογιοποοὰ ἀϊαϊ οςεἰεΐδη, ἄἀοαβ ποῖ αἰ νγαγ8 Ὀγοδϑηΐ 1156] ἴο οἵοῖβ [655 θχοσγοϊϑοά η 1ῃ18 βροςὶθβ 
οὗ οἸ] 1 ρεῖοαὶ σοπιροβιεϊοη ; δπά ἴο βιρρὶγ {πᾶὶ ἤσουν οὗ σοπίοχι, ὈΥ τ ῃϊς ἢ οτθη 1ΠπῸ ᾿δησυϊὰ 
δηὰ ἀδβυ!οΥν σοδάογ, ἤθη ᾿παϊβροβοα το {π6 Ἰαθουγ οἵ ἰπίθηβα {πουρηξ, τὺ 6 Θῃδυ]οα τὸ 

. ἴ2Κ6 ἃ σοπηργθμθηβῖνο νον οὗ 186 στ ῃο]6 σἤδιη οὗὁὨ ἔπ δυριγηθηῖὶ δηὰ οὗ {ΠῸ οἰ )οςξ οὗ τῆς 
τγιῖον." ΡῬτχτοῖ Ρρ. χυΐἹ. χυἱ!. ὙΠ αἰν!βίοηΒ οὗ σπμαρίοῦ δηαὰ γϑῦβθ δα ΥὉΥῪ ρτοροῦὶν τον ἢ 
ἰηῖο {πὸ τραγρίη ; δηἀ πυτηθγοιιβ ποῖθ5 ὅτ ἰῃβοσίϑα, 1] ϑῖγδίης ὑἰθ 6 ΒοΟρα πὰ Ὀϑατίηρ οὗ τη 6 
ΔΡΟΒ116᾽ 5 Γραβϑοηϊηρ ; ΠΟΙ ἜΧὮΏΙΟΪ, 1 ἃ ΘΟΙΠΡΑΓΑΕΥΟΙΥ 51Ὶ4]} οοτηρα58, ἴπ6 βιιδείδηςα οὗ τη ἢ 
Ἰρασηθὰ δηὰ ἰαθογίουβ γθβοασοῇ, 

19. Α ἔτγϑα δῃα ἊἽχρ᾽ δηδίογυ Ὑ Ἕυβίοη οὗ [86 ΕΡ1 8168. ΒΥ 186 ἴδνυ. Ἑάναγα 
ΒΑΒΙΕΕ. Ιοηάοῃ, 1837. ὅνο. 

20. Αὕχΐογαὶ ᾿γαπβίδίίοη οὗ {Π6 Αροβίο!οαὶ ΕΡ 81168 δπὰ Εθυθϊδίίοη, τ τ 
ἃ σοπουγγοηῦ (Ομ Θηΐασυ. Ιοπάοῃ, 1889. 8νο. 

21. Ἡ. Α. ΒΟΒΟΤΊ οὐ 4. Ἐ᾿. ὙΥΊΝΖΕΒ ΟὈΠΠ ΠΑΡ ἴῃ ΓΙΌΓΟΒ ἘΡΊβιο! 1.08 
Νονὶ Τοβίδμηθηϊὶ. ο] 1. Εὐρ᾿βίοϊαβ δὰ (δἱδίδβ οἱ ΤΠ ββδ] ο σθἢ868 ΘΟἢ  Π6Π8. 
1088, 1884. ϑνο. 

Τῆϊς σοσὶς 15 Ἔχοουϊοὰ προρ μα βάτηθ ρΐδῃ 8ὃ5 Κιυϊποο} Β (οτητηθηΐδσυ οὐ {116 Ὠϊβίοσιςαὶ 
Ὀοοΐ5 οἵ ἴΠ6 Νὸν Ταεβίαπιοηῖ, το 18 ποιὶσοα ἱπ Ρ. 359. Νο. 8... Το Οτρεοὶς ἰοχὲ ἰ5 
ἰπβογίθα ἴπ {6 σοτητηθηΐδγυ. οὶ. 1., ψ ῃῖο ἢ 18. 4}} τπδὲ ἢ85 ΠΙΙΠοσίο δρρθασοά, σοηϊδὶἢβ 
[Π6 σοτηπη Πα σΥ ΟἹ ἴΠ6 ορἰβῖ]68 ἴο ἴῃς Οδἰδιῖϊδῃβ δῃὰ ὙΠ θββα]οηΐδηβ, πῃ !ςο ἢ 18 τε τοη Υ͂ 
Ὧγ. ϑοδμοίι. 

22. Α ΗδυΟΗΥ οὗ μ6 ΕἸ ΡΙ8168 οὗ [Π6 ΗΟΪΥ ΑΑΡΟΒ[165, ἰο ΒΟ ἢ 18 δα ἀοα, 
8 δυτϊηπηατΥ οὗ {Π6 Επῦτο. ΒυᾺΠ6 Βον. Ῥϑίοσ ΒΟΒΕΕΤΒ, Μ.Α. Οδιηργιάρα, 
1800. 410. 

ΤΒΟῸ ποΐ ἃ σοΠατ ΘὨΓΑΡΥ ἴῃ ἐπ 6 βίγσἰοβέ βθῆβθ οὗ (ἢ ποτὰ, {18 τόσ δῇἴογάϑβ 5ο νβ] 80} 6 
8 ΠοΙρ τουγαγάβ δβϑοοσίδ  ηἰηρ πο ἀοοίτπαὶ ἀρτεοτηθηῖ οὗ [Π6 ΕἸ ρἰ81168, ἐπδὲ 18 ἀδβοσνοβ βροςϊαὶ 
ποῖϊςο ἴῃ [15 ρἷδοα. 

. 28, ΕΒΒΑΥ8. ΟΠ ΒΟΙΩ6 οὗ {86 1161} {168 ἴῃ 1Π6 ὙΠ ησΒ οὗἩ 5... Ῥαμ]. Βγ 
ἘΕΠΟματὰ ὕ βαάτεισ, Ὁ... [αὔοσσαγάβ Ασοβθῖβθμορ οὗ ΟΡ] η.1 Τοπάοῃ, 
1828. 8νο. 



ϑοοι, ΠΙ. ὃ 6.7] Οὐπιπιοπίαίξοτε οκἱ ἐδ Ἐρίδέίο ἐο ἐλο Πβοπιαπδ. 871 

24. Ἐχρ]δηδίϊοηβ οὗ βοιὴθ Ῥαββαρϑδὲ οὗ ϑδαϊηΐ Ῥδυ], ΠΥΡΤΝΣ ὈΥ Τη68}8 οὗ 
Δ Διη6η46α ρΡυποίυδίζοη. ΒΥ [86 Βεν. Βοροσί ΜΟΒΕΈΑΡ, ἢ}.}ὴ. ἘΔΙΠΡυτρὰ 
8ηα Τ,οπάοῃ, 1848. 1 2100. 

25. Αροβίο!οδὶ Ῥγθδοβίηρ σΟμΒΙ ἀοσθα ἴῃ 8Ππ Θχϑιηϊπδίίοῃ οὗ δ. δ} 
Ἐρ 8115. Βγ Φοόβὴ Βιγὰ ϑύμνεε, Μ.Α. [πον ἢΠ).}. δπὰ Βίββορ οἵ (μϑίοσ. 
1οπάοῃ, 18]. ϑγο. δα πυϊηοσοῦβ βυ βοαιοπί ΘΙ] ΠΟΏ8. 

26. Το 136 οὗ Ῥαδὺ] [Π6 ΑΡροβί]θ, τὰ ΟΥ68] πὰ Ῥγδοῦῖοδὶ ΒΘΙ ΔΓ ΚΒ 
Οἢ 18 Πβϑοοῦγβεβ δπὰ Υ σι ηρθ. ΒΥ δίθρμθη ΑΡΡΊνοτον, 1)... Τμάοι, 
1784. ϑνο. 

27. ἀδμογαὶ Ορβοσνδίϊομβ οἱ ἐμ6 Ὑ τι πρβ οὗ 5ι. Ῥαὺ], Βγυ Φοδη ΗΕΣυ, 
.0. ΒΒυοκίηρθδῃ,, 1811]. 8νο. 

ΤῊΐ5 νοϊυτηθ γᾶ ποῖ ρῥτιηϊθα ἔοσ 88]6: 1 σοῃίδὶῃβ τϑηΥ Ρ]οαβίηρ' Γοτηδυκ8. οἡ ἴΠ6 5βὲγ]6 
δηὰ τσ ἰηρβ οὗ [86 Αροϑβὶ]ε Ῥϑυ]. 

(8.) ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΟΕΒ ΟΝ ΤῊΒ ἘΡΙΒΤΙΕΒ ΟΕ ΒΑΙΝΤ ΡΑΌΙ,. 

ΒΟΜΑΝΗ͂, 

1, 9ο. 94ς. ΒΑμβΒάοηπ [Ιηϊγοάυοσίίο Ἡ]Ββίοσιοο- ΤΉ ΘΟ]ορίοα ἴῃ ἘΡ:βίοϊ πὶ 
Ῥαυ]: δὰ Βοῆδποβ. ἀἀ]ϑοίβ δῦ Μαγίηὶ ΓΘ ΓῚ δυχοα Ὀγε 10, γ8γ118. ΟὉ- 
ΒΟΥ ΔΙ] ΟΠἾ ὰ8 Θχορϑίϊοὶβ δίαυθ δροϊοροίοϊϑ 1]υϑταΐα. Ηδ]6, 1727. ϑνο. 

ΤὙΠπουρῇ ποὲ ἃ σοτλπηθηΐαγΥ οὐ ἴπΠ6 ΕΡίβ81:16 ἴο {π6 οπιδη5, {18 ᾿π του σι 00. τηδὺ νοΥν δά- 
γδηΔρΘΟΙ 5} Ὀ6 Ξυ βιϊυἱοὰ ἔογΣ οηθ. Ῥσοίδεβος Το] ποὶς Π65 ᾿υ5ε}]γ οΠδγδοϊοιδοα ᾿ξ 85 θεϊηρ 
“πιτοη 11} ἃ τογουρὴ ἱκπον]εᾶρεα οὗ τπ6 βυδήεοιϊ," (Ιπίτοά. ἴο δϊ5 Εἰχροβιοῃ οὗἩ ἴῃ6 
Ερίβεὶς ἰο ἐιο Βοπιδηϑ, Μοὶ. ᾿. Ρ. 34. Ἑάδϊηθυγρῃ, 1888.) Νοῖ ἃ βίῃρὶε ροϊῃὶ 15 οτηϊ θὰ 
[Πδὶ οδη ἴσχον δὴν ἰἰρῃε οὐ ἐπα δυΐποτ, {ἰπ|6 δηὰ ρἷδοο οὗ νυϊτῖηρ, [πΠ6 Θχίοτ] δηἀ ᾿ηΐοσπαὶ 
βίδίο οὔ {π6 (τι βείδῃ ομυγοῖ δὲ ἔοσμθ, ἔδα βοορα δηὰ κίν]θ δπὰ ἴπὸ φαποηΐοβὶ δ ΒοΣ Υ οὗὨἁ 
1}}18 δαπιϊσδθϊο ΕΡρ 8:16. ὙΤῊδ ρῥτγοίδος οὗὨἩὨ Γαμοῦ (ΤῸΪῪ ἄσδοῦνοβ ἴπ6 ορίτποῖ οὗ σοϊάεπ : ἰξ 
1ΠΠποίταῖθα ἴῃ6 ρϑου ας ρἢγαβθο] ΟΟΎ οὐ ἔπε δροβίϊθ, δηὰ [18 ἀγρυτωθηῖβ οὗ ἐπῸ οπδρίθυβ δγὰ 
δ] ΑΥῪ Ρογορίουοιϑ. [Ι͂Ὼ ΟἿΓ ΔηΑ]γ515, δὺς. οὗἨ δαϊπὶ Ῥδ8} 5 Ερίβι]16 ἕο (6 Ποιϊηδῃβ, σὰ 
αν Ῥδθῃ ἰδγροὶγ ἱηἀουίοα ἰο ΒδηιΡδο ἢ 5 ρυ ]]οδίὶοι. 

2. (Ομ ηἴΑΤΥ οὐ ἴπ6 ἘΡρίβ8116 ἴο {π6Ὸ Βοιηδπ8. ΒΥ Φ98η ΟΑΙΥ͂ΙΝ. 
Τὸ νι πῖοὶ 1Β ῥγεῆχοα μ15 [16 ὉγὙ Τμοοάοτε Βθζᾶ. ΤΥδηβίαίθα ὈΥ ΕὙἼδης 8 
ΙΌΒου, Α.Β. 1οπάοῃ, 1884. 5128}} 8γο. 

8. ΑἍ ῬΑΓΑΡΏΓΑΒΘ δπὰ Νοίθβϑ οὐ [86 ΕΡΊ8{16 ἴο [86 ΒλοΙΔΉ8, το ἡ ΒΙΟὮ 18 
Ρτγϑῆχαά, ἃ κου ἴο [6 Αροβίο]!ο ΥΥ σἱ τ ηρ8, ΟΥ 80 ΕὔΒΒΔΥ [0 Ἔχ ρ]δίη [6 (οΒρ6] 
δόθοιμα δπα [Π6 ὈΓποῖραὶ Υ οσάβ δὰ Ῥῆγδβοθ Π6 Αροβίϊθβ. ἢδνθ υβοᾷ ἴῃ 
ἀοβονιθίηρ . ΒΥ ϑομη Τάγμα, Ὁ... δοοοπὰ δηᾶ δαβὺ δαϊίοη, 1747. 4ϊο. 

ΤῊ ἢτβι οἀϊεῖου οὐ 1.18 σοϊ οὐγαϊοα δηὰ Ἰοραγηθα 'νγοσὶς δρροαγοά ἰπ 1745; ἵπο οἴμογβ ΓΟ 
Ρτἰπιρά ἴῃ ἐπα γϑασβ 1754 δῃὰ 1169. Ασοῦρρ. Μάρθα ργοπουῃοθϑ πα 5 βίθση ἀθνοϊορθὰ ἴῃ 
118 Κον, ἴὸ 06 “ ποίηίηρ πόσα Πα δὴ αγιϊβοὶαὶ δοοοπηπιοάδίϊοη οὗἁὨ δογιρίυγα ρἤγαβοβ ἴο 
ποξϊοπβ αἱ Υ]Ὺ γχορυρσηδηΐ ἴο ΟΠ τ βεΐδη ἀοοίτιηο." τ. Ταυ]οσ᾿Β βοοπια (τ Β]Οἢ γα Αὐδη) 
8 ἀχαπηϊηθα ὈΥ ΑτοῦρΡ. Μαροο ἴῃ {πὸ ἢτβε νοϊυτηο οὗ 5 Π᾿βοοῦγβος οἡ (Π6 Αἰοπεπηθηΐ, 
ΡΡ. 181--188. 199.--20]. 829-535, Ὧγτ. Ταγ]οτβ σσοῦῖς σομίδιηβ ΠΟΥ ΟΣ ΒΟΡΘΣΑ] ν 8] 8 0} 6 
ΡΒ Ϊο]ορίοαὶ 1ΠΠυϑιταϊίοηϑ οὗ ἴμ6 Ερίβδεϊα ἰο (μος Εοτηδηβ, οὗ υυιὶς ἢ τὸ μδυθ ἀνδι]θά οιιγβεῖνος 
ἴῃ. [η6 σουτβα οὗ [8158 Τηϊτοἀποιίοη. 

4, ΟἸαν8 Αροβίο!οα: οὐ ἃ Κοὺ ἴο {π6ὸ ᾿ροβίο!!:ς ὙΥ Πρ; Ὀοῖηρ 8Π 
Αἰἰοιαρί ἴο ἜΘχρί δίῃ [86 β'ομεπιθ οἵ [816 (σο8ρ6ὶ πὰ {π6 ὑσὶ ποῖραὶ ὙΥ οσὰβ δῃά 
ῬΏΓΑΒ6Β θὰ Ὀγ 186 ΑΡοΒί168 1π ἀββοσιρίηρ 1. ΒΥ {π6 ον. Φόοβθρῃ ΜῈΝ- 
ἨΑΜ, ΑΜ. Τιοπάοῃ, 182]. 1210. 

ΤῊΉΪ5 5π|4}} νοϊυπιθ 18 ἃ τορυβ)]οαίίοη οὗ 8 βοῦὶθβ οὗἩ ρδαροσβ υιϊοῖ οτὶ σ ΠῚ ἀρρϑαγοά ᾿π 
16 δἰχίῃ νοϊυπια οὗ ἔπ ΟΠ γι ϑιίϑη Οὔ βογνοσ, ἰπ ὁρροβίτίοη ἴο 6 ῥγιηςοῖρ 68 οὗ Ὦγ. Ταυ]οῦβ 
ΚΟΥ ἰο ἴῃς Εγίβι]6 το ἔπ οτηδῆςβ, δηὰ πῖς ἢ 1π6 ἰδ Ατοῦρρ. Μαροα ᾿υδῖ]ν ργοηουπορά 
ἴο Ὀ6 “ἃ βοτῖοβ οὗ ναϊυδὉ]6 ᾿οἰἐΐοτα. (Οἱ ἐπο Αἰοποπηοηΐ, νοὶ]. ἰἰ. Ρ.. 344.) “Μτ. Μομαδδπιβ 
ψΟΥΚ 5 ψ6}} οπεϊ]οα ἴο Οὐξγ δρρτοβραίίοη, ποῖ 1685 ἴοσ ἴῃ ἰοτηροτγδαίο δπὰ Ἰιαϊοϊουβ ΤΏΒΠΏΟΓ ἰΏ 

ΒΒ2 
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φὩοἢ ἴξ 15 υυϊείοη, (πδὴ ἕοσ {116 ᾿τηροσίϑησεα οὗ ἴπ6 βμΌ οοϊ ἴο τ Π]ο ἢ 115 ἀἰδοιιββίομβ τοϊδῖο." 
(Εεϊεοῖς ονιον,, Ν. 5. νο]. χχῖ. ῃ. 5627.) 

ὅ. Α ῬαγΆρηταβο, ἢ ΟΥ1041] Αππούίβίϊομβ, οα [πΠ6 ΕΡ 5.168 οἵ ϑδαϊῃΐ 
Ῥϑὰ] ἴο [86 Βοπιδῃβ δηὰ (ἀα]δίδη8. Βγ Του ΕΎΤΑΕΡΒ, Α.Μ. 1οπάοῃ, 
1752. Α4ϊο. 

ὟΥε ποιΐςε τ}}1}5 τνοτΐς, το 15 Ἰυἀϊοϊου θ᾽ Υ σοτῃρ]] 6 ἔτοτπ (ἢ6 ἰνεβέ ργενίου 8 οοσητ)θηΐασὶθβ 
ΟἿ ἴπ686 ἔνο ΕΡίβ1165, Ὀδσδιιβα ἰδ 15 ΟΟΟΒΒΙΟΏΔΙΪΥ ἴο Ὀ6 Ρυτομαβρὰ δὲ ἃ οὔϑαρ σαῖθβ.0 “ὙΤῃ6 
ΔΌΪΒΟΙ ΔΡΡΘΔΓΞ ἴο 118 ἴο αν ὈΘῸη ἃ ρῬογβοῃ οὗἁὨ ᾿Ἰϑαγηϊηρ, ἡυάρτηθηΐξ, δα σαπάουτ, δηὰ νν6}} 
δοαυδίηϊεα ἢ [Π6 βδογοά τυ ΐηρθ. Ηδ σηάφανουτγε, ἴῃ 1Π6 ἢτβί ρΐαςο, ἴο ρῖνα ἰδ τεδάθσβ 
ἃ αἰϑείης νοεῖν οὗ [6 τι ῃοὶς ΕΡΙ5116, ἴο ἀἴδοονοσ ἴἢ6 ἔγιςα οσοδβίοη οὗὨ ἴῃ6 δροϑβίϊο᾽β τ τίτς 
1, 16 τηδῖη βι)οςῖ οἵἉὨ ᾿ἴ, {Ππ6 Ῥσῖποῖραὶ Ὀγαποθοβ οὗἩ τυ] οὮ 1ἰ σοῃβδίβ, δηὰ ἴη6 κυ ράϊνιείοη οὗ 
ἴῃ οπὶ ἱπῖο ἘΠΟΙΤ ῬΤΟΡΘΙ ΒΘΟΙΊΟΏΒ, Ῥδγαρσταρῃβ, δηὰ ρμογὶοαβ; δῃηὰ ἴῃθη ἴο οἶθασ Ὁρ {πε σοηποο- 
εἴοῃ οὗἉὨ [8686 Β6ΥΘΓΆ] ρδγι συ] ΓΒ, ἴΠ6 ΒΘ Πρ ῬΟΥΡΙΟΧΙΥ οὗὨ ἴπ6 δγρυπιοηῖβ, δηα ἴῃς μιά άρῃ 
ἔοτος οὗὁὨ τῆς. ΓΟΔΒοΠ 95, 1 ΟΥΟΣ ἴἰο βοΐ ἔοσί ἢ [Πα ἴσθ τποδηΐης δπα σοἤογοηςα οὗὨ ἴμ6 ψῇοὶθ 
ἀϊδοοῦγδα ἴῃ 4 οἷοαν σῆς." (ΜομΙΒν Ἐονίον, Ο. 5. νοὶ]. υἱῖ. ρ. 412.) 

6. Φαοοῦὶ ὙΥΕΙΕΕΙ Απποίδίϊομοβ ἴῃ ΕΡίβίοϊδπη ῬϑᾺ] δὰ ἘΙμΔΠΟΒ, 
Βρνυμδνοῖ, 1784. 4ϊο. 

7. ὅο. 841. ΒΕΜΙΕΕΙ ῬΑΓΔΡΉΓαβ15 ΕΡρ᾿βίοϊ δὰ Βοϊωδηοβ, οὐτὰ Νοίϊβ, 
ὑγδηβδύομπο νϑίυβία, οὐ ἀ:ββοσίδ! 9 η6 ἀ6 ἀυρ)}1ο Αρρδπάϊοθ μυυ8 ΕΡρίἰβίοϊβε, 
ἴῃ σδρ. ΧΡ. χυὶ. Ηδβ]α, 1769. 8118}} 8γο. 

ΘΟΓΆΪΟΥ αἷδοὸ ρυ] 156 5. τι ]8 ῬΑΥΔΡΏΓΑΒΟΒ οὐ (Π6 [οἸονίηρς ΕΡίβι|165 : νυἱζ.. 1 ἃ 2 
ΟοΥπδη8, Ηδ]α, 1770, 1776; Ο]αϊίαπβ, ἰδία, 1779; ΨΦ2άτηθβ, ἐδία. 178] : 1 Ῥείοι, ἰδία, 
1788; 2 Ῥείογ δηὰ 7066, ἰδία. 1784; Ἰλονοϊαῖίοι,, Νεοιιδίδαις, 1785, ἀπὰ 1 Ζ2οἤπ, ἴο νυ ϊοὶ ἰς 
δἀάρα ὈγΥ Ῥτοίδββθου Νοβββεὶξ ὁ Ὠ᾿βημυ βἰτῖοη, πε] οα Ναγγαίίο ὧδ δεηιίετο εὐμδχιιε πιετ (8 ἐπ 
ἐνίεγρτείαίίοπε 8, 8. ϑνο, Εἶχα, 1792. δὅδεσηοσς (οἱδ}}ν τοὐθοίβ ἴῃοβα ἀοοίγιποβ ΦΟΠΟΘΓΠΙΏ 
οὐχί ηδὶ κἰη, ἃς. νοῦ ἀγα τοοοϊνοα 85 οὐἱϊδβοάοχ Ὀγν ἔῃ Ῥγοίοβεδίδηξ ουγοθ. Ηἰς πουκβ 
ΔΙῸ Ἀ}} Βοᾶγοῦ δηᾶὰ ἀθᾶγ ἴῃ {Π18 σοι ΓΥ, ---- 80 {Πδῖ ἴΠ6 βιυάοηξ ψ0}}} ποῖ βυικίαϊῃ 8ῊῪ 1ο85 τ ἢο 
ΤΩΔῪ ποῖ Ὀ6 40]6 ἴο ῥσοόουγο ἵποιὰ.. 

8. Α ῬαΑγΆΡΆγαβα ὁ ἴμ6 ΕἸονθη ΕἸγβὶ ΟΒδρίογβ οὗ ϑβαϊηῦ Ῥϑὺ]} 5 ἘΡρ 8616 
ἴο {86 Ποπηδη8. ΒΥ ἴΠ6 Βδν. Τβοιμδβ Αράαμ. Ιοπάοῃ, 177]. 8νο. 

« ΤὮ8 ἀρρϑδσβ ἴο Ὀ6 ἴπ6 ρογίογσηδησο οὗὨ ἃ 56 ῃ5810]6 σδη, ψο ἀοεῖτος ἴο ἀοἰ νον ἴπ6 ἴσιο 
Β6η56 ΟΥ̓ Θογρίιγα 85 [ὯΓ 858 6 Ἵϑὴ δἴζαίῃ 1ΐ, δηὰ ἴο δἄάνϑποο ἴῃ σϑυβα οὗ ρου ἈΤΠΊΟΠ( ΤΏ ΘΏ. 
ἩΪ 8 τηοϊῃοά 15, ἴο δ ἃ 5128}} πη γ οὗὨἍ νϑῦβθ5 Ὀθίοσα [Π6 σϑδου αἵ ὁπ υἱὸν, ἴῃ νοῦ 81 
ἰῃβογίοα ἃ ἔδετν ψοσὰβ ἴο 1] υδίσαϊθ ἀπά Ὄχρ]αη ἔποπι, δὰ ἐμθη ἢ δα ὰἀβ βονυθσαὶ οὐβογνδίϊοης 
ὉΡΟΩ ἴΠ 6 56η86 οὗὨ ἰπ6 ραββᾶρθ, ἢ 5ΟΏ16 ργϑοῖϊοα] γομδσκβ. Οἡ ἴπ6 ψΠοΐο, (Πὲδ ῬΘΓΑΡΊΓΑΞΘ, 
ποῖ δροιιπάϊηρ ἴῃ οὐ ἐἸοἴδτη, 85 βοπλθ τηϊρῆϊ Ἔχροοῖ, ἀρρθδσβ ἴο ὕ6 ἃ σδπαϊά, τυ 6]}-τηοβηξ, Ρτδο- 
εἰσι], δπὰ υβοί!} ρογίογσθδηοο." (Μοριη)γ Βρονίον, Ο. 8. νοὶ. χὶν. ΡΡ. 400, 401.) Ὑρδαι 
ἔυτίποτ γθοοπηηθηἀβ (818 υβοῦλ] ποτὶς 15, [Π6 Ἰοτν ῥτίοα δἵ συμῖοι ἰξ ἸΩΔῪ ἔγοαιθηεὶν θῈ ῥτο- 
ευτγοά, 1 μανίην ὈΘθη ἔγοαυθη! σορτιηϊοα, 

9. ΟἸν. Εὐϊά. ΒΟΗΜΊΟΙ Απποίδιομθβ ἰη ΕΡἰβίοϊδταω Ῥϑὺ] αα Ἐοπιδηοβ. 
Ιλρβϑ, 1777. 8νο. 

10. ὅδπι. Εὐϊα. Ναί, Μίομι Ῥγῳ]έοοηδβ ἴῃ Τὑρ᾽ βέοϊατη ῬδῸ] δα ἘοτηβηοΒ, 
οατὰ δ᾽ υβάθηι γουβίοηθ 1, δι ηᾶ, Ἰοοογαμμαὰβ αυογιπάδμῃ Νονὶ Τρβίδμθητὶ 
ΠΟ] ογασα ἱπιογργείδοηθ. ἘΜ Ια 1 ὁ]. Τὶ, Τ. Ηο] ζαρξεὶ. 1,1 ρ81:, 1794. 8νο. 

11. Ἐρ᾿βϑίοϊα Ῥδὰ] δὰ Βοιηδηῆοβ, ασθθοθ, Οχ γσϑοθηβίομθ πον ββίτηθ Οσίθβ- 
ῬδΟ, Οὕτὰ ΟΟΠΙΙΙΘΗΪΔΙΊΟ ρΡοτροῖαο. ἘδιαϊΣ ΟἾγ. ΕἸ. ΒΟΕΗΜΕ. Ιλρβῖδ, 
1806. ὅὃνο. 

12. Ῥαδυὶ Ερ᾿8ἴο]8 δὰ Εοιηδῃοβ. πίθσρτοῖθ ἔσῃ. Οοάοῖν. Αἀοὶρηο Βδοκει.. 
ατγρμῖα, 1821. ϑ8νο. ᾿ 

18. Πογῷ Εομηδηᾶ : ΟΣ 8Π αἰζοπιρύ ἴ0 οἸοϊἀαΐα Κι. Ῥα0] 5. ΕΡρ᾿βι16 ἴο {116 
Τλοιηδη8, ὈΥ Δ οΥὐἱρῖη] Τγϑηβιδίίοη, ΕἸΧΡΙ πδίογυ Νοῖθβ, μα Νδεν Πὲν 18 0 Ή8. 
ΒΥ Βορετὶ Οὐχ, Μ.Α. ]μοπάοη, 1824. ϑ8νο. 

“ἍΠ18 Ῥοββοβδίηρ τροσῖζ οὗ ἃ δἰρὴ ογάθγ, ἰὶ 158 ΘηΕΙτοΙν ἔγθα ἔγοπι ἀϊβρίαν. ΤΏ βαρ] οἰ ἐγ 
οὗ 1π6 δυιίῃοτβ ρμίδη, δὰ {Π6 εχίγετηου ἡυἀϊοϊουβ τβπῆοῦ ἴῃ τ ΐϊο 6 Ὠαβ ὀχθουϊοα ἵξ, 
ἐμΉ|ς θηι ἰο ἃ τηθάϑασο οὗἩ ουγ ᾿σγαΐβο ψΒΙο ἢ τνὸ μανα μοὶ οἴθῃ δ ὁςοαβίοη οὗ αννδσάϊπρ. 
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(Ἐοϊοοις Βονίον,, Ν. 8. νοἱ]. χαὶῖ. ἡ. 72.) ὅδε δ᾽εο ἐπ Ουδγίοσὶ υ ΤἼϑοϊορίοδὶ ονίονν;, 
νοἱ. 11. ὑῃ. 72-76. 

14, Νοῖίοθβ οα {86 Ερ 8016 ἰο [86 Εοιηδῃ8, ἱπίθη θα ἴο εβϑιϑὶ ϑδίιἀθηίβ ἴῃ 
ὙΤΠΘΟΪΟΡΎ, 8πα ΟἴΠοΓΒ Ὑ1ΠῸ γϑϑα {π6 βιοῦσι ρύυοϑ ἴῃ [π6 ΟΥὶσίηα]8. ΒΥ ϑδιηυβὶ 
Η. ΤΌΚΝΕΚ, ἢ... Νοὸν Υοῦκ, 1824. ϑνο. 

ΤΉο86. ““ Νοῖοβ" ἃγα διίγιοῖυ ὄχοροιϊοαὶ, ποὶ ροϊοπιϊοαὶ; δπὰ δγὰὸ ἀθβδιρηῃοα ὁ ὀχρ] δίῃ {116 
ἔοτοθ δηὰ οοηπηῃροϊίου οὗὨ 8:. Ῥβυ}5 ἀγβρυπηθηῖβ. ΤῊ}5 οὐ])δοὶ 15 σοτηρ] ἴον δἰἑαϊποὰ Ὀγ Ῥτο- 
ἔδεβον Τυτποσ, το ἢᾶ5 πι866 σοῃβἰ ἀΘΥ9 16 56 οὗἉ {πὸ ἰαθοιυτβ οὗἩ ἴὴ6 Οοττηδη ὈΪΌ]1ς 4] οτος, 
αἰζαϊηϑὶ τ ο56 οχίτανασδηὶ ᾿πἰοΓργοίδι!οἢ5 δῃά ογι ἰ]65 ἢ 85, ΥΘΓΥ ΡΓΟΡΟΓΙΎ, οαδυεἰοηρα ἢἷ8 
τοδάθτβ. Α ἰγδηβίδιίοη οὗ Κορρεβ 1,διΐη Τηϊτοἀυοσίίοη ἰο ἴῃ6 Ἐριβ]6 ἴο ἰη6 Εοτηδιβ ἰ5 
ὑτοῆχοϑα ; δῃὰ {ἐπ ποῦῖς σοοποίιιθ8 τι ἃ τ 6}}- τυ ἴθ “ Εἰβθαν ἕου ἴῃ6 σοπϑιἀογαιΐου οὗ 
Τμοοϊορίοαὶ διιυάθηϊ5." 

15. Τι ΕΡΊ816 οἵ Ῥδαὰὶ ἴῃ6 Αροβί]α ἴο {μ6 Ἐοπιδπβ; σι δὴ [πἰγοάπο- 
(ἰοπ, ῬΑΓΑΡΆσαβο, δηὰ Νοίθβ. ΒΥ Ὁ. Η. ΤΈΚΕοΥ, Α.Μ. 1 οπάοῃ, 1828. 8νο. 

ΤὨ6 ἀοδίση οὗ (8158 ρυ ]σαιίοη ἰ8, ἴο ὈΗΠΕ ἰοχοῖθοΥ βιιο ἢ ἸΠ ΟΥ̓ ΔΈΟΙ 858 ΤΏΔῪ 858515ῖ γΟΌὩΡ 
ϑιυάοηῖβ οἵ αἀἰνὶη1γ, τα οὐϊαϊπίηρσ ἃ της ὑπαογβίδηάϊης οὗ δὲ. Ῥδυ}᾽8 Ερ βεῖβ ἕο 1π6 Ἐοτηδῃβ. 
ΒΥ νγν οὗὨ δρρατϑίιι ἰοτννᾶτβ δὴ ὄχδπιϊηδίϊοη οὔ ἢ ΕἸ ρ᾿βι]6, (π6 δυΐῃον [858 ρτοῆχοά, 1. ἃ 
ΟΒτγομποϊορίοαὶ Τδῦ]ς οὗ ἰΠ6 Αςἰβ οὗ ἰδὲ Αροβί]θ, αρτϊ ἀρὰ ἔγομη Βίδμῃορ Ῥϑδυβοὴ β Αῃῃαὶθβ 
ῬδΌ]ηΐ ; 2. Α Ῥτίοῖῦ Εὐχροβιείου οὗ ἴῃς οοοδβίοῃ, ἀδῖθ, απὰ ροηυΐϊηθηθδβ οὗ ἴΠ6 ΕΡίβ116 ; 
3. ΑὮ Αμπδὶγβὶβ οὗ 115 οοηίοιβ; 4. Α Οτιτῖσαὶ Τπαυῖγυ ἰπῖο {Π|6 πιοδηϊηρ οὗὨ ἐῃς τῃοοϊορίοδὶ 
ΟΣΤΩΒ, υγῃ! ἢ ἰπ ΟἿ δυςποτίϑθα ψαγβίοῃ ἃγ γσοπάοσγθα μσέίν ἀπά ἡμσε Ποαξίοη, ψαϊλ, ἰαισ, διὰ 
τσογὰε ὁ (δε ἰαισ, ἤεελ, ἀρὰ ἱπηριέε; δῃὰ, 5. Α 1μ1εἐὲ οὗἩ 4}} ἰῃ6 Ῥδββαροβ οἵ τε Οἱά Ταεβία- 
τηθηΐ αὐυοϊρα ἴῃ 186 Ερίβϑιεϊα ἰο ἴ!6 οιπδηβ.Ό. μα Οτϑεῖ ἰοχὶ ἐ!]ον 5, δεοοτάϊπρ ἰο Ὦτ. 
Καδρρεβ ἰμἰγὰ οαϊίου (Ηκα]δ, 1824), δηά ου ἴῃ ορροβίϊα ραζοὸ 18 φίνθῃ πε δυΐϊμποι᾽β Ῥϑγᾶ- 
Ρῆγαβθο. Τθθ νοϊυστηθ σοποϊιθ8 τὶ ἢ ἃ οοἰ]θοϊίομ οὗ ποίεθβ, ἴῃ τὸ οοτηροβίίοη οὗὁὨ νυν] οἢ 
ΝΜι. Τεγγοῖ 85 δνδι]θὰ ἢ} η,861} οὗὁἨ 16 ῥτονίοιιβ τγοσΐκβ οὐ πὸ τηοϑὲ αϊβεϊησυϊηῃοα Βτιϊδἢ 
ςοτηταθηίαϊοτβ δηαὰ αἰνιποβ, δηθὰ αἶβδο οὗ ἐπῸ Ῥῃ}]ο]ορὶοδὶ Ἰδθουσς οὗ [86 τηοϑὲ οιηϊηθηξ σοῃ- 
εἰηρηϊδὶ οι εἰς8. “ΤῊ 5 τνοῦῖς ἀογίνοβ [[5 σῃϊοῦ οσοτητηθηἀδίΐοη, ποῖ 80 τους ἢ ἴυς τ ῃδὲ 1 ἢδ5 
ΔΟΟΟΙΏΡ ἰ5Π66, 85 ἴον ἔῃ ρ΄δη οὗ διιιάγ σ ἢ ]οῇ ἐξ Ορθηβ τρ ἴο ἴπ6 γουηρ ἀϊνίηθ ; 5Βῃονίηρ, ὈῪ 
ἃ ΨΘΥΥ 5 6οοβϑῆι! Ἔχατηρῖὶθ, [Π6 δ1ἃ το τῆδὺ ὑα Ὀτοιρῃΐ ἴο ἐποο]οχὶςα] ἱπνοβιϊσαϊίοη ἔγτοτα 
ἴΠ6 βἴογεβ οὐ βθπογαὶ ᾿ἰτογαΐαγο, δπὰ οβϑρϑοὶδ!ν ἔγοπι ἔῃ 056 οἶμοῦ ΒοΌγοοϑ γθογο ἴΠ6 ἔτος οὗ 
1η6 ἴχρα οὗ Κηονίοαμσοα 18 ποῖ δ] οοῖθοσ τητηϊχοα," (ΒΒ ει κ 8 Οτῖς, Αρυὶ], 1829. νοὶ]. ν. 
Ρ. 8346.) ; 

16. Α Οὐ ΘὨἰΑΓῪ οα ἴπ6 ΕἸ ΡΙ8116 ἴο ἴπΠ6 Ποπηδπβ, ἢ 84 ΤὙΔΗΒΙ Δ Οἢ 
δηῃὰ ναγίουβ Εἰχουγβυ8β. ΒΥ Μοβθβ ΤΌΑΛΕΤ, Ργοίδεϑογ οὐ ϑ',δβογεα 111ογαΐυγο 
ἴῃ 1π6 Τ ἈΘΟΙ]ορσΊς4] θη ΠΆΤῪ δῦ ἀπάονου. ᾿πάονοσ [Μαββδομυββοίίβ), 1882. 
Ἐορτγϊηϊοά, Τοπάοῃ, 1838. ϑαοοπὰ ΕἸ οπ, Απάονογ, 1835. Βοργιπίθα δ8 
ἃ Δπϊτὰ ΕΙτ!οη, οπάοῃ, 1886. ϑ8νο. 

“ Τῇ σαπάουτ, ἱπίορτι οὐὗἁἨὨ ρυγροβο, απ δροβίο]ϊς ριθίγ, υπϊἰρθὰ ἴο ἄδθρ γϑβθᾶγοῖ,, ρϑῖ- 
ΒΟΥΟΥ ΠΡ ἱπάπιβιΎν, πα νατιοά δγυαϊείοη, σου] αυδὶ ν δὴν στηδη ἴογ {ἢ (Ά5!ς οὗἨ ἰγδηβίατὶης 
δηἀ οχρουηάϊηρ οτλ σαν τπ6 τοδὶ ἀπ ου οὗ τ[π6 Ῥαυ]πο Εἰ ρ 511 68, σσ θοίιονα τῃαὶ Ῥτο- 
ἔεββου ϑέυδγε ροββόββεβ ἴΠ686 δπἀονιηθηίβ. Ὁ Βδίονυου Ὀ6 [Ὧ6 ΟΥΓΟΙΒ ἢ ἢὮ15 ὙΟΤΪ ---- δηα οὐζ 
δυίΐῃοῦ ἰ5 [Π6 165ῖ πηδὴ ἴο οἷἶαὶ πὶ 1η 08} 1} }ΠΠῈῪ -τῦ ΠΟῪ δγῖ56 ἔγοτῃ {Π 6 σϑηῆθγαὶ ᾿πῆττητγ οὗ Πυτυδ ἢ 
πδίυσο; {ΠΕ6ῪΥ ἅτ ποῖ ἰηίγοἀυςθα οἰΐποτ ἴο βυρροτὶ {πὸ νἱοννβ οὗ ἃ ροϊθγηϊοαὶ ρϑγί!ϑδη, οἵ ἴο 
τηδϊηἰδίη τΠ6 Ὠγροῖῃοβὶβ οὗ δὴ ορϑιπαῖθ ἀϊβρυΐϊδης, Πα ρυθ]!οδιίου Ροίογα ἢ8 15 θι ΠΙΠΘΠΕΪΥ 
αἰδιίρσιυ ϑῃοαά Ὀοι}} ἔοτ γοροαϊοθά δοκπον]εάρτπθης οὗ 411 ἔς αἰ οι} 1165 δεϊθπάδης Ὡροη {Ππ| 6 
τεβροοῖίνα ἱπίογργοϊδἝοηβ οὔ {Π|Ὸ “ νοχϑῖὶ Ἰοςὶ," δηά ἔοσ ὑῃυυθατιθα ραϊίθποο ἴῃ αἰβθηϊδηρ) ης 
ἴπῃ6 ψὸῦ 1η ὙΠΊΘὮ σοηίσονογηὶα ἰϑι5 Πάτα ἰονθα ἔο ἱῆνοἶῖνα {π15 βυ ἰ πη 6 ρ 5116... “Με. 
Θϑιυδτί 15 ογίσίπαὶ ὈοΐΠ ἴῃ ἢἾ8. ἰγϑηβ᾽δίίοη8 δηα ἢΐβ σοπιτηθηΐβ. Ε16 δὲ ομϑ {{π|6 οὔ ͵ θοὶβ ἴο 
Οαϊνίη, δὲ δποίμοῦ ἴο Αστηϊηΐυβ : ἀπά νὰ ἀο ποί {πιπὶς (αὶ ΔΩ ραγιίβδη νν1}} ἤδυθ σϑϑϑοπ ἴὸ 
αὔδττοῖ ἢ ἔπε Ῥγοίδββον ἴον ἃ 0]1πὰ δά οσθησο ἴἰο δΔῃΥ͂ “ δοεῖ οὗ ορὶ πιοῃβ.᾽" (ΒυΒῃ Οτις, 
ἴον Οείοδοτ, 1833. ρὑρ. 480, 431.) 

«Τῆς Τταπείαζίοη ἴα σου πο ἴῃ οἰορδης ἰδησυᾶρο, ἀπά αἀἰνϊἀοὰ νὴ στοδί σάτα ἰπίο 5ος- 
εἰοηβ, οδοῖν οὐὕἩ τι ῃ θοῇ 85 δὴ ἀρρτορσι δῖο, 1 ποΐ ρογίθοιν οοσγζοοῖ, {1|6, βηὰ 15 δι αν! ἀο4 ἰηἴο 
ΡΑΓΑΡΥΔΡῊΒ 66 ἴῃ 6 βθῆϑε σου ϊγοβ. Α ρτοδὶ ἀρδ] οὗ (6 οὐβουτιν οὗὨ [Π6 ορίβίϊθ, 85 11 Ξξίβηἀϑξ 
1. ἴῃ σοπιπίοη γοσβίου, ἰ8 τοπηουθὰ ὉΥ ἴμ6 ὭΥροΙΠοϑ15 ἴἰῃδί ἴῃ ἌἙδδρίοσ 1ἰϊ., δηὰ 'π βανθγαὶ 
ΟἾΠΟΥ Ρδςιβ, ϑαὶπὲ Ῥϑιὶ χυοῖθβ δῃἀ δηβινοῖβ ἃ βιρροβοὰ ορ]ϑοίοσ. Το αὐοΥο5 δπὰ ορἦθο- 
τοηβ ἴμυ.5 φυοϊοὰ δηὰ ἀηβνοτγοᾶ, Μγ. ϑέυαγι [88 ἀϊβιϊηρυϊθποα Ὀγ αμοίϊδιϊομ τρασκ8, ψ ῃ! ἢ 
ΤΟΠΟΣ τ δρίϑει]6α δὲ Τποθ τῆογο ἱπίθγοβεϊηρ, πὰ τηοόγο ἱπίς Πρ 10]. Μσ, ϑέυδγί Π85 δἷβὸ 
τοπάοτοα ἰἶἴο ραγίϊοϊοϑ δὺ 5ΚΊ ΠΥ, 85 ἴο σῖγα [Π6 στο] 6 ορ βῖ]6 [πὸ δρρθάγϑῃοο, ἠοῖ οὗ «ἃ 
Ῥαζςεὶ οὗἉ αἱπ)εοία πιοπιῦτα, δοοϊ θη 18}}γ τἤγονσι ἰορεῖμογ, θὰ ΟΥ̓ ἃ σοπηῃθοῖθα δὰ οσγάοσὶ γ 
ἰτοβῖϊβο. Ης [84 αἷϑο ρίνοη ἃ 1 {Π7}}} τοργοβοηϊαίίοη οὗἉ ἴῃ οὐἱρίπαὶ, 85 τοζαγάβ [6 ι.86 οὗἁ 
16 δυιῖοῖϊο, ΤὍΤῃα Οοηυπεπέαγν 5 ἃ σου οὗ ζτοϑδῖ ἰαρουσ. ὍΤῇδ δυΐδον βοοῖωβ βοϊάοι ἴο πάνθ 

ΒΒ 



874 Δϑαογεῖ Ῥλεοίοσψ. : ΓΡασὶ 1. Οἱ. Υ͂. 

οοπίοηΐοὰ Ὠϊπ50} τ ἢ βοοοπα-δηά ορβοσνυδίίοηϑ, Ὀυϊ ἰο βανα οοπβυϊιοα ἔοσ Ὠἰτθ617 41] 
ογὶσίπαΐ αυϊμοτῖῖ 8, ἀπά ἴο πανο ἔδυ ἢ} ΠΥ Ρτοραγθα ἢ} ηλβ6]  ἴῸ πιθοὲ δΩΥ ργορδῦ]6 οὐ ροββίθ]6 
οἰ)οςίοη ἴο 5 οσσῃ νἱενσς.᾽" (Αἰηογίοδῃ ΜΟΥ Εονίον, Νον. 1882, νοὶ. 11. Ρ. 393.) 

ΤῊϊ5 Οοπηθηίασυ δπὰ Εχοιγβυβ ατα ἢ]]οὰ στ ἱπιογοβίϊηρ δὰ να] δῦ] ἱπίογηιδιϊοη. 
ΤΠο ποσῖς 15 ἱπίθηαρα ἔογ γουπρ βιυἀοπῖα ἴῃ αἰνιγ, δπὰ ἐποτοΐογο τὸ τηθοὶ οἴθη σ ἢ 
τηϊμαΐα οὐ  ἐἰοἴβγηβ, τς ἢ ἴἰο πος τηδίιγοά βοιοὶδσ δηὰ τῃοοϊορίδι ΤῊΔΥ ΡΡΘΑΣ ᾿ΠΗΘΟΘΘΒΑΥΎ, 
Ὀυξ ΠΟ Ὦ νν}}} ΡῈ ἑοιπά ΒΙΡΏΪΥ υδοῖι} ἰο ἴπ6 ὈορσίΠΠΟΥ, 85 ΠΟΥ ψν1}} ἄγαν Ηἷβ διἰθηϊζίοῃ ἴο 
πὶσο Ροὶπίβ οὗ Ἐπθοΐοσυ, δπά βο ἰθηὰ ἴο σίνθ πὶπλ δοούσγϑου 88 τῦϑ]] ἂἃ5 οχίθηϊ οἔ Κπου]οάρο. 
Τα 1 οπάοῃ ἱτηρτοββίοη οὗ 1833 18 Ὠδηἀβοιηοὶυ δηαὰ ὙΟΣῪ ΘΟΥΓΘΟΊΥ ῥτίπίθὰ ὑπᾶορ τμ6 

βαἰίοσιδὶ οασο οὗ 6 δν. Ὦγβ. 2. Ρ, ϑπη ἢ δηὰ Ε᾽. Ἡδθηάργκοη. 

17. Α Ῥαγδρθγαβῦο ΤὙΘηβ]δίίοη οὗ 3... ῬαῸ}}8 ἘΡΙΒ8Ε16 ἴο {86 Βοηδῃβ. ΒῪ 
ΤαἰουβΒ. Ιομάοῃ, 1884. 12 τηο. 

18, Ἐχροϑβίτοη οἵ δι. Ῥαὺυ] 8 ΕΡΊ8116 ἰο {π6 ΒοΙμΔῈ8Β ; ψ ἢ Εὐχίγαςῖβ ἴΤΟΠ. 
{86 Εἰχοροῦοαὶ ΟΣ ΚΒ οὗ {π6 ΕΔΙΠΘΙΒ ἀπὰ Ἐοίοστηθσβ. Τγδηϑαῖθα ἔγοιῃ [86 
οὔ ρίηα] ἀϑγιηδη οὗ τ. Εὐθά, Αὐρ. Οαοἰίγου ΤΉΟΠΌΟΚ, Ῥγοΐοθδβοσ οἵ Τ ΠΘΟΪΟΡῪ 
ἴπ {86 Εογαὶ {Ππ]ν γβ υ οὗ ΗΔ1|16. Βυ τ86 ἔδν. Βοροτί ΜΈΝΖΙΕβ. Ἐπιη- 
Ὀυγρι, 1888--86. 2 νο]8. 121η0. 

ΤῊΐβ σοτκ ἔοστηβ ο]5. , δὰ Χ]Ἴ]]. οὗἩ {πὸ ἘΙΠυτρ ἢ ΒΓ] 1ο4] (δοίη. Τῇ Ἰοαγηδὰ 
δυΐμον, Ῥτοίδεβονυ Τποίυςϊ, πα5 παὰ (πὸ ἀϊβιϊησυϊϑῃοα Πποηουτσ οὗὨ βιδπάϊηρ ἐογοσηοβὶ διημοῃ 
[π6 ἀοίδῃάοιβ οὗ δπίϊεπὶ οὐ ποάοχυ αραϊῃϑδὲ {π6 τηοάθγπ προϊορίδῃβ οἵ ΟογπηδηΥ : δηὰ “ 106 
Οὐοτηπιθηΐασυ οὐ ἔπ Ερίβ:]6 ἴο {πὸ Ἐοπιδηβ 18 ἴΠ6 τηοβέ ἱτηρογίαπε ποῦς τὶ ἢ 85 ἢ Πποσΐο 
Ῥτοσοοάρα ἔγοπι ἢΐβ ρα. Ὑῃδ υπΐνοσβαὶ ἀρργοδδέϊου ἰδ [85 τοοοϊνοα ἔγοτῃ πὸ ἔγιθπα5 οὗ 
Θνδηο σαὶ ττυἢ, απὰ τ ἤοτοο Ποβ ΠΥ τ τ ἢ οἢ 1 ἢ45 ὈδΘη δ5βδι] δὰ Ὦν τῃ6 τι οὶ ἰδὲ 
ῬΑΓΙΥ ἴῃ ΟΟΥτΏϑηΥ," (τ Πογο, ποὺ ἘΠ βιδηἀίηρ, 1 ἢ85 ραβϑθὰ {Πγου ἢ τοϑηΥ φαΐ] ο5,) “ ἀθοτγὰ 
[Π6 τηοδί βαἰἰϑβοίοσυ ουϊάθηςα οἵ 115 αἸβεϊ συ ϊδμοα ποσὶ." (ΤΥδηβίδίονβ Ῥσοίδοο, Ὁ. χἹἹ.) 
Ῥγοΐδεβϑου ϑίυδγε, ἰὴ ἴΠ6 ῥγοΐβος ἴο ἢΪ8 δασηϊγαῖο ττοῦκ οὐ ἴΠ6 ορ 516 ἴο ἴπ6 Βοτηδῃβ (Ρ. υἱ}.), 
ἢᾶ5 οχργοβϑβοὰ [6 ᾿ἰἰροϑὶ ἀρρτορθδίοη οὗ Ὦγ. ΤΒοΙυςΚ᾿Β Ἰαθουτβ, ἰο τ Ὠϊοἢ ἢ6 δοκηονϊοάροβ 
ἨΣπΊΒΟ ΙΓ “ τηοβί οὗὨ 4} ἱπάουιοα." ὙὉὩΠὸ ρυτοίδθοῦ οὐὗἩ Ῥγχγοίρδϑθου ϑίυδγ 8 σοσὶς ψ}} πὰ ἴτ ἀ6- 
ΔΤ Ὁ] ἴο βιυαγ Ὦγν. Τ᾿ 5 Ἐ χροβιτοη ἴῃ οοπποοίίο ψἱἢ ᾿. ΤῊΘ ΓΔΒ Δίου [85 δΌΪΥ ροῖ- 
ἑοττωθά ἢ18 αἰ συ ἰδϑϊς, δὰ ἢ 85 θσγι σῃοα τὴ6 υοϊυπιθ τ τῇ δὴ ᾿πβίτυςσίνα ργοΐδοο, 

19. Ἐχροβίΐοῃ οὗ ἴμ6 ἘΡ᾽δβ]6 ἰο ἴπ6 Βομηδηβ. ὙΠ ΘΙ ΑΓ 8 οἡ {86 
ΟΠ θηΐ ΑΓΒ οὗ τ. Μδοκηῖρδί, Ῥγοΐδεβοῦ ΤΒΟΙΌΟΚ, ἀπά Ῥγοίδθβοσ. Μοβϑβ 
δίυατί. Βγυ Βοβοσύ ΗΆΡΑΝΕ, Εδβᾳ. ]Ιοπάοῃ δηὰ ἘΙΩΡυγρα, 1888-- 87. 
2 νοΐβ. 12τ|ο. 

Α9 Με. Ἡκαϊάδης παᾷ σοπηπιοηΐθα ταίθποῦ βονοτοὶυ ου Ὦγ. Τποϊυοῖ, ἐπα ἐγαπβίδίοῦ οὔ 1868 
Ῥγοΐδεβογ᾽ Β ̓χροβιτίοη ἰῃ 1838 ρυ δ] ςοὰ δῇ “ Αμπϑνοῦ ἴο Μυ. Βοῦοτὶ Ηα]ἀδηο᾽ 5 ϑέγιοΐυτας,᾽" 
ἴῃ ϑνο. ΤΒοΪμοκΚ τσοὐθοῖβ ἔπο λονγγίδιϊε ἀδοτείιρη οἵ (αν, το Μν. Ἡδιάδπο ἔα }}γ σθοοῖνϑβ. 
τ. Μεῃξζὶοϑβ 1185 Ἰϑυηρεγαίο Υ γορ]]δὰ το ἢ18 βεγίοίυ γοβ. 

20. Α ΟὐπηπιθηίαγΥ οἡ [86 ΕΡΙ 8116 το [6 Βοτηδηβ, ἀθϑὶρηθα ἔον διυάοηΐβ 
οὗ 1π6 ἘΏρΊ150: ΒΙ0]16. Βγ ΟΠ γ]68 ΗΌΡΟΘΕ, Ῥγοΐδββοσ οὗ ΒΙΌ]164] 11 ογδίασα 
ἴη 186 [Ρχγαβογίθγίδη ] ΤἈΉΘΟΙορ σα] ϑουλϊ ΠΑΥῪ δ᾽ Ῥυϊποθίου, [Ν ον “76 Γ56γ 1. 
ῬὨΣ Δα οΙρΗΐα, 1885. 8νο. : 

Α Ἐτοποὴ ἐγδηβίδίϊοη οὐ {Π15 σοπιπιθπίωσυ ὈΥ Νί. Αὐοΐρῇε Μοποάα τᾶῶᾶβ ΡῈ] 15ῃοα κἱ 
Ῥασὶβ ἴῃ 1840, ἴῃ 2 νοῖξς. ὅνο. ; δῃηὰ δὴ δρυϊριηθηὶ οὗ ἴὸ τψγᾶβ ρυ }} 5ῃο Ὀγ ἴῃ δυΐμπον ἴῃ 
1886, τι ϊςἶ τνᾶβ τορτἰ πιρὰ ὃγ ἴηο Ποὶρίουβ Τ͵αοῖ ϑοοϊοίγ οὗ Ἰψοπάοη ἴῃ 1887, ᾿ῃ οἤο γοϊυτηο, 
1 ὅτηο. 

2]. Ῥαὺ δὰ Βοιηδηοβ Ερίβϑίοϊβ. βδοθηϑιυϊ, οἵ οὔπη ΘΟΙΏΤΊΘΗΑΣ}8 Ρ6Γ- 
Ροίυϊβ οἀϊάϊ, Οασοὰβ Εὐϊάοσίουβ Αὐρυδϑίυβ ΕἙΙΤΒΟΗΕ. [1 ρ8ῖ: οἱ Ηδ]18 
ϑαχόηῦμπ, 1886--48. 8 ΤΟΙΏ18, 8νο. 

22. Νοίαϑβ, ἘχρΙΔπδίοσυ δΔηα Ῥγδοίιοδὶ, οὐ 186 ΕΡ 8116 ἴο {6 Βοϊηϑῃβ. 
Βγ ΑἸρογτί ΒΆΑΈνεβ. ΕἾ ἘΜ το, γον βθὰ απ οογγθοίθα. Νον Ὑοσκ, 
1886. 1Ζ2τηο. 

28. Νοίοβ οὐ {μ6 ἘΡΙβ616 οὗ δῖ. δὰ ἰο {86 Βομηδῃῆβ. ΒΥ [μ6 Βου. 
“Ζοβορὴ Μανν, Μ.Α. Οβδιρτιᾶρο δὰ 1 οπμάοῃ, 1840. ]2τηο. 

24. Α Ῥαγαρῆγαβο οὗ δι. Ρδὺ]β ΕΡ 8.16 ἰο {π6 Εοιηδηβ, 1]]υβίγαϊθα ἔτοσι 
ΘΟΣΙΡίιτο δηᾶ τμ6 ΕΔΙΒΟΓΒ: ὈΘίηρ 80 αἰζοιιρί ἴο ψοσῖς οαὐέ {πΠ6 ΟὐΠποχίοη 
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οὗ [86 Ατρυτηθηΐβ δπὰ [86 ΒΌγοσα οὗ {86 ΕΧΡΥΘδδίοηβ ᾿μπογοῖη. ΒΥ Εἀιναγὰ 
Βοβανοῦει, Μ.ἃ. 1 οπμάοῃ, 1840. 8νο. 

25. Οοπηπηθπίδιγο βὰν ᾿᾿ἜΡΠχ6 δὺχ Εοτηδῖπβ. Ῥὰγ Ηυριοβ ΟΙἸΤΕΑΜΑΒΕ. 
ΤἸο6 1. ομᾶνα οἱ Ῥδγῖ8, 1844. 8νο. 

26. Α ΟὐΥῖοαὶ] Ἐχροβιου οὗ 186 ΝΙΏΓΒ ΟΒΑρίον οὗ 086 ἘΡ᾿δ8616 ἴο 1886 
ἘΟΠΊΔΗ8, 88 [ᾺΓ 88 18 Βιρροββα ἴο τοϊδίθ ἴο (86 Ποούσίπα οὗ Ῥγθα}ϑεπαίίοη. 
ΒΥ 2. ΕΑΎΤΟΕΥΤ. Ιμοπάοῃ, 1752. 8νο. 

27. δι. Ῥ40} 8 ΥΥΊΒῈ ἰο Ὀ6 δοσυγϑοὰ ἔγομῃῃ (Ἰγὶϑὲ 1]υδίσαϊοα, δηἀ νιηἀϊοαίοα 
ἔτοιῃ Μ|Ιβοοπβίγυοομβ. ὙΠ δὴ Αρραϑπαϊχ, οοπίαϊπίηρ ἃ (Ο]]οἴοη οὗ {86 
τηοϑύ χτηδίοσ 4] ΟὈΒΟΥ Δ Γ10η8 ἀροῖ {86 Ταχύ ὈΥ δηϊθηῦ δηά τηοάσγῃ ΥΥ ΓΙΘΓΒ. 
Βγ Βαγίβοϊουμθνν ΚΈΕιΝα. Οχίοσγα, 1766. 8νο. 

28. 6 Οοπβοουϊομο βϑηιθπἝδγαση ἱπ Ῥ6}]1 δᾶ Βοιηδηοβ ΕἸ βίο! (ὑοπὶ- 
τηρηΐβίϊο. Αὐοίοτοα Εγηδβίο ΕὙΊΔΘσσΟ ΗἩΟΕΡΕΝΕΚΟ. [1ρ8ῖ:, 1828. ὅνο. 

29. δ ρεαγίε Ερϊβίοϊβα δ} δὰ Ἐοθϑηοβ ραγϑποίϊοβ Π1ββοσίδο ΤΏ θο- 
Ἰορίοο-οχορθίζοο- 07 8115.0 Αὐοίοτα Ῥ. Α. ΒΟΒΟΕΕ. υρσάσπϊ Βαίδυοσγυχα, 
1840. 8νο. 

; 

1 ΑΝ 2 ΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝΒ. 

1. ῬΔᾺ] δὰ Οὐογσιμίμιοβ ΕρίβϑίοϊξΒ, αστθοθ, ροσροίυα δηῃποίδθομο 1115- 
Γαΐ, ἃ Εἰ. Αὐρ. αι}. ἔππαῦϑε, νοἱ. 1. δοιωρ]θοΐθῃβ ΕΡ βίοϊδιη ῥχυίογθσα. 
Ἐτδηοοξυτι, 1792. 8νο. 

2. Α ῬΑγΆρΡΈΓΑΒα οὗ ϑαϊηῦ Ῥδ0} 8 ΕἾγσβι ΕΡὶβι16 ἴο 186 (Οὐ μι λῖδπδ, ἢ 
Ἐχρ)δηδίοσυ Νοῖθ. Βγ ἴΠ6 Βον. 7. α. Τόουευ, Μ.Α. Ἰοπάοῃ, 1826. ϑ8νο. 

8. Οοττηδηίασϊυβ ἴῃ ῥυΐϊοσοα ΠΙῚΥῚ δ] δὰ (ὐοσπίμῖοβ ΕἸ βίο δηλ. 
Ααοίογε Αυρ. [ψὰᾶον. ΟὨγτὶϑδί. ΗΕΥΡΕΝΒΕΕΙΟΗ. Μαγρυτρὶ, 1827--28. 2 νοἱβ. 
ϑνο. ᾿ 

ΤΠ Βγβὶ νο]ιτης οομῖδίπβ ἴπ6 ἢγκὶ οἰσῃϊ ομδρίοτς οἵ δὲ. Ῥδὺ} 8 ΕἸγεὶῖ ΕἸ ρ᾽ 5116 ἴο (με (οσίη- 
{14π85. Τῇ τοιηδιηϊης οΠδρίοτϑ ἀγὰ 11 υϑίταϊοα 'ἰπ [ῃς βδοοοπὰ νοϊυσθθ. [ἢ ἴππ ῥγοϊοσοτηθηῶ 
1Π6 Διί ΠΟΥ 68 σίνθη ἃ σοῃοῖδο δοσουηῖΐ οὗ ἴΠπῸ οἰτγ οὗ (οτίπίἢ, (Π6 ᾿Ἰηἰγοάυςσέΐϊου οἵ (τἰβυαηιν, 
δηὰ {ἢ 5ἰαίο οἵ 1π6 (γί βεδῃ σμυτ οι, τορ ΠΥ ἢ [Π6 οσσαβίοη δηὰ δυρυπιθηῖ οὗ ἴδε ορ᾿5ι]6, 
115 σδΠοηΐο 8] δ. ΠΟΥ Ὺ δηὰ δας μοηξίοϊγ, ἀπ ἃ 158 οἵ ἴῃ Ὀοδέ οοτητηδπίδίουβ οἡ 1ἢ 15 ρδτ- 
εἰσ αν ἐρ 8.16.0 ὙΠῸ ΘΟΤΏΤΠΘὨΪΑΓΥ 18. ῬΣΊΠΟΙΡΔ]]Ὺ ΡὨ]]ο] ορίςβ]. 

4, Α (ὐομμμθηΐασυ οὐ ἴμ6 Ἐίβι165 οἵ Ῥδὺ] ἰο {86 Οοτὶπέμέδηβ, ὈῚ Ὀγ. 
αυβίαν. ΒΙΠΠΒΟΤΗ, Ῥτοίοββου οὗ ῬὨΠΟΒΟΡΕΥ ἴῃ ἴμ6 {Ππ]νογβιῖυ οἵ Ηδ]16. 
᾿ΓΥδηβίαὐθα ἴσοι {π6 (ἀοσῖηδῃ ψ 1 Δα] }10}.8] ποίθβ ὈῪ {π6 ον. ΥΥ. 1 ̓ πάβαγ 
ΑἸοχαμᾶοσ, Μ.Α. Ἑδιπθυτγρῃ, 1887--38. 2 νο]β. 12τηο. ΑἾβο 88 νοΐβ. ΧΧΙ. 
πὰ ΧΧΙΠΠ. οἵ 186 ἘΠῚ ΡαΣρ ἢ ΒΙΊΡΙ1οα] Οδρὶποί. 

ὅ. Νοίθϑβ, Θχρ᾽δηδίοσυ δῃα ργϑοίϊοδὶ, οῃ 186 Ερ153.168 οἵ Ῥδὰ] ἴο (86 Ὁο- 
ΤΠ ΠΙΔη8, 8πὰ οἡ ἴμ6 Ερι5816 ἴο [πὸ (ἀδϊδίϊδῃβι. ΒΥ ΑἹρεῦὶ ΒΑΒΝΕΒ. 
Νον Υοσκ, 1888--4]. 2). γοΐβ. 12τηο. 

6. Αηϊτηδάγογβίοποθ δὰ Οδρ. Π]. οἱ ΧΠ]. Ἐρίβίοϊα Ῥϑιὶ 1. δά Οογίη- 
 ἘΠ108.. δοσῖρϑιί Ὀγ. Απὶ. ἀθοσρ. ΗΟΜΑΝΝ. ΤΠ ρβῖς, 1819, 8ὅνο. 

7. δι κΒ οα ἴπ6 ΤΟΙ δπὰ Εουγίθθητ ΟΠαρίοσβ οὗ δέ. Ῥϑὺ] Β ἢγβί 
ἘΡΊ8116 ἰο ἴμ6 Οοσὶ μι ΐδηβ : τι} οἴμοσ ΟΡ Βοσυ δ οτΒ οα {Π6 [786 ἀπὰ ΑὈυδβο 
οἵ 186 ΟἿἷΗ͂ οὗ Τοηρυθβ. ΒΥ [86 Βον. Η. Ηλεριναε, Β. Α. 1οπάοη, 1886. 
8νο. 

ΤῊϊβ ἐγαοῖ οἰποϊάδίοβ εοτίδϊη πογὰς δηὰ αἰ ου ραββαροβ ἴῃ ἴΠ6 (Ὠϊτὰ δηά (πἰγίθοπιῃ 
οδερίοτβ οἵ δὲ. Ῥδι}᾽5 ἢσεὶ ΕἸ ρ:5:]16 ἴο ἴῃς (ον ϊδη5. 

8. ΟὈΒογνδίϊομοϑ δα Ὑ  Υβ8 ΡΟΒίΓΟΠΟΒ ΟΔρΙ{18᾽. ΧΤΊΠΙ. ρῥυΐοσβ Ῥϑὰ]} δὰ 
Οοτπιῖοϑ ἘΡἰβίοὶθ σϑοῖθ 1 6 ]Προηᾶοβ. Αὐοίογα Δ. βσηοττ. «)6πό, 1823. 
4ϊο. ' 

ΒΒ} 
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9. Οοταπιοπίδιο Οὐ εἶσι οἱ Εἰχθρϑίϊοα ἴῃ Ῥαυ] πα ἘΣ 8.018 δ (ΓΙ πίμ108 
σἀρυΐ ΧΙΠΠ. ϑδουῖρϑι Ὦν. 1. ἃ. Ῥάπεαῦ. Ὑγα θοῦ δὰ Εμοπυπι, 1828. 8νο. 

10. Α Ῥαγαρῆγαβα οἡ ἴπε ΕἸ ΘΘἢ ΟΠΒΑρίοσ οὗ μ6 ΕἾσβι ἘΡ18:16 ἰο 1Π 8 
Οὐοτ ἴδῃ 5, ἢ ΟΥ̓ 641 Νοίθβ δῃὰ ΟὈβογναῦοηβ, δη ἃ ἃ ῬΧΘΙΣΤΑΙ ΠΆΡῪ 8)15- 
ΒΟΥ ΔΠΊΟη ; ἃ (ΟΠ ΘΠηΐΆΓΥ, τὰ ΟΥΕ1041 ΕΘιλαγκβ, οα ἴη6 δίχίῃ, βονθηίῃ, 
8π4 Ῥαγί οὗ {πὸ Εὐρἢ ΟΠΒαρίογβ οὗ [με Βοιηδῃβ, ὅς. Βγ Ψοῆπ ΑΙΕΧΑΝΡΕΕ. 
Τοπάοῃ, 1766. 4ϊο. 

ὅθε δὴ βδοοουηῖ οὗ [ἢ15 ἱγδοῖ, ἰὼ ἔπ ΜΟΊ Ϊγ ἤθνιον, Ο. 8. νο]. χχχῖν. ρρ. 443-45]. 

11. Ῥαὺ] δα (ὐοσιμῖοβ Ερίβίοϊα βοοιπάδ, ροσροῖυδ δηποίδίοηθ 1]Ππιίγαΐδ 
ἃ ὅο. (ἀθοτρ. Εὐϊά. εῦν. Ἰμϑιηρονίς, 1804. 8νο. 

12. Ἐρἰβίοϊα Ῥϑαυὶ δὰ Οὐοσϊπίμῖοβ ροβίοτίον, ασθοθ. Ῥεγρδεΐῃο Οοιηπαθη- 
ἰατὶο 1Πυβέγανις Α. α. ΕΜΜΈΒΙ͂Να. [ἰρδβῖα, 1828. ὅνο. 

18. Ὀἰβραίαι!ο ἀθ αἰΐασϑ δὰ] δὰ Οογιη 105 Ερ᾿βίο]ᾶ, οὐ ορβοσναπαὰ ἴῃ 
18 ΑΡοϑίοϊ!ὶ ἱπάοἹθ δὲ ὀγϑίίοῃθ, 48 ΡΓῸ Βυτμπ}}5 ἱπ {Ππθο]ορὶα Ποποῦὶθ8 1Π 
᾿Αοδάρμα ΒΒ θηο- Ττγα]θοῖ., ρα] 1οο Θχαιηῖηὶ Βα 10 τ. 9.0. ΠΟΥΛΑΉΡΒ. 
ΤΓΑ)οοῦ δὰ Εποπυμι, 1818. 8νο. 

ΤΙΙῖ5 ψ6}]- σου !]οα βοαάἀοιηϊοαὶ αἰδβογίδι οι οοηϑίϑῖβ οὔ ἴΠγθα ραγίβ, ἴῃ σι ]οἢ (6 δι ΠΟΥ 
Θχατηΐπεβ, 1. ΤΏο βοοοπά ΕἸρί 5:16 ἴο ἴη6 Οονὶπιπίδηβ; 2. ΤΏ οἰαγδοίοσ οὐ ϑιυϊπὶ Ῥαϑυὶ ; 
δηὰ, 858. 6 Ἰαηρυᾶρα δηὰ ίγία οὔ ἴῃς δροβίϊθβ. Γῆ βθοοπα αἰνί βίοι) ἰ8 Ῥδγιου αγ]ν 
ν᾽ ΌΒ 0] 6. 

14. Ο. Ε΄ Α. ΕἙΙΤΒΟΗΕ, 6 ΠομΏ}}15 Ῥοβίουϊοσιβ ΔῈ} δὰ ΟὈΟΣΙ ΠΙΠΙΟΒ 
ἘΡιδβίοἹς 1ωοοἱβ Π᾿ββογίδιίϊομθβ θυ. 1,1ρ0812, 1824. ϑ8νο. 

18. ΑἸἹΡογ ἀογμαγαὶ ΒΕΟΚΕΕ, Οοπ)θοίδηθδ ἴῃ Ιοσυτ ῬΑ πὰτα 2 ΟοΥ 1}. 
ΧΙ]. 7-9. Μαράαθδθυτρὶ, 1822. 8νο. ᾿ 

ΟΑΙΑΤΙΑΝΒ ΑΝῸ ἘΡΗΈΒΙΑΝΒ. 

1, ὅδιη. Εὐϊᾶ. Ναίῃ. ΜΌΕΒΙ Αογοδβοβ ἴῃ Ερ  βϑίοϊαϑ Ῥϑυ]π885 δα Οαἰαίαβ 
οὐ Ερμβοβίοβυ 1 ρ815, 1795. ὅνο. 

2. Α Οὐτπηθηΐασυ οὐ δύ. Ραὺ}}8 ἘΡΙβ|16 ἴο {π6 Οὐαἰαίίδηβ, {γαηβ θὰ 
ἔγοια [86 1,δἰη οὗ Μαγίϊη Τ᾿ ΤΗΕᾺ. ὅ8νο. ἃπὰ 2 νο]8. 121η0. 

ΤΒοΓὸ ἃτὸ α͵50 δα" ἰοηβ οχίδηϊ ἴῃ ἔοἰ᾽ο ἀπά 4ἴο. οὗἉ {Π15 νϑ] θΔ0]6 ψοτκ, στ ]ϊοἢ σοτηρίοίοῖν οχ- 
Ῥοβ6 86 Εοπιΐβἢ ἀοοίτιηο οἔὗἉ }υϑι1Πσδίϊοη γ τγοσῖι5 ΔΪοθθ. Δ δ τδν ἀρρὶγν ἴο 1 ἴῃ ραγιϊσυ αν παῖ 
Εταβτυβ 18 τοοοσαθα ἴο παν Ξαϊά οὗ [μ{Π γ᾿ 5 σοτησαθηςδυ 65 ἰῃ σΘΏΟΓΑΪ : --- ὁ ΤΠΟΙΘ 15 ΤΟΤΕ 
50114 αἰνίπἰτν σοπίδίπρα ἰῃ ὁπ6 ρᾶσὸ ἴπδῃ οουἹά μὲ Τουπὰ ἴῃ τηλπν Ῥτο χ ἐγοδίϊβοβ οὐ βοῃοοὶ 
ΙΏΘη δηὰ 5ιςοὴ Κίηα οὗἉ δυΐποτς." (ΜιΙαΔαϊ]ειοη᾿Β Βίορσγαρῃια Εὐνδηροὶ!ῖςα, νοὶ. ἃ. Ρ. 280.) 
Ν δΙοῖυ5 5ϊδῖο9 {παὶ Ῥγοιοβίδηϊβ δὰ (δῖ ο]1ς 5 πάντα οι σοπουτγτοα ἴῃ ΤΠ οἷς σοτητηθηἀκίϊουβ 
οὗ ΤΟ ΠΟΥ 5 τοῦ. (ΒΙΒ]οΙἢ. ΤΠΘο]οΚ. νοὶ]. ἵν. Ρ. 607.) 

8. Οοτμτηθηίδῖθϑ οη {π6 ΕἸ 5165 οὗἩ ῬδὰᾺ] ἰο 186 (ἀδ] αὐ δη8 δῃηᾶ ἘΡἢ6β:8}8. 
Βγ Φομῃ ΟΑἸΥΙΝ. ἘΤγδηβιαίθα ἔγομπι {Π6 οὔ ρῖμα] ὈΥ [86 Βον. ὙΠ] τὰ 
Ῥυηρ]6. ἘΔΙΠΡυγρι, 1841. Ἰ2Ζο. [180 ἔοσιῃϊηρ νο]. χχχ. οὔ “16 
ΒΊΡΙ1ο4] Οδρὶποῖ.] : 

“ (αἰνΐῃ 15 ὁη6 οὔ ἔδοβε ἀϊνῖποβ, ψτῆο, τΠπουρὶν το ἰα] Κοα οὗ, ἄγ βοϊάοιῃ τοῦ, βαᾶνα ὉῪὁ 
ἴπΠ6 σϑοΐυβε βιυἀθηξ; γοῖ ἴποβο, ᾿γοδὶ δσαυδὶ θα στἢ ἷ5 οσκβ, πον τΠᾶἴ, ΠΟΎΤΕΥΟΥ Θστο- 
ΠΘΟΙΒ Π6 ΤῆΔΥ ΟΟΟΘΒΙΟΠΔΙΪγ Ρα ἰῃ ἀοςίτίηο, ἢβ τ ηρβ οδῃ δνοῦ ὕο βειαϊοα που Ὀοηοῆϊ. 
ΤἼο σοπηταθητασυ οἡ ἴπ6 Οα]αἰδη5 δὰ ΕΡμοβῖδῃς ἀρουπαβ τ ἘΠ ῥτδοίϊοδὶ τηδέϊοσ οὗ ἃ ὑϑσνυ 
ν ΑΙ ΔΌΪ 6 οἰαταοίον, δα 8 πιοβῖ οἰ οἱ ομοἾν ἐτγαιϑαιοὰ Ὀγ Μῖγ. Ῥγίηρίο." (Οδυτοῖ οὗ Επφίαπά 
Θιδγίοσὶν ονιον, ΑΡΓΙ], 1841. Ρ. 505.) 

4, Α ῬαγΆρθσαβο ἀπὰ Νοίθβ οὐ ἴμ6 Εριβί]θβ οἵ δι. Ῥαὺὶ ἰο [π6 Ο414- 
[18Π8 δῃὰ ἘΡρδβδβϑίϑῃβ, τὶ ΠοοίσΓπα] δὰ Ῥγδοῦοαὶ ΟὈΒοσνῦοη8, τοροίμου 
1} 4 ΟΥΙσΑ] ἀπα Ῥγδοίίοαὶ Οὐ τ ΑΡῪ οὐ ἴμ6 Ἶπο ΕΡΙβ.168 οἵὗἨ ϑαϊπηί 
Ῥϑὺ] ἴο {πῸ Τ Θββαοπῖδη8. ΒΥ {Π6 ἰδαΐα Ἰθαγπθᾶ ϑϑπιαθὶ ΟΗΑΝΌΧΕΚ, ἢ. Ὁ. 
Τ,οηάοῃ, 1777. 4ϊο. 
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“ Τῇὴδ ρδγδρῆγηβο οἴθαυΥ δηὰ ΓΝ Ἔχρτοββοβ ἴΠὸ τηϑδηΐϊηρ οὗἩἨ [Π6 δδογρὰ ψυιίου ; [Π6 ποῖοβ5 
ΓΘ Θηγιομοά ὈΥ οτἰρίμαὶϊ αιιοίδιϊοηβ ἔγοτῃ Οσθοὶς δηά 1,δὲ] πὶ δυίθογβ, ἴῃ ΟΥάοΣ 10 ̓ Πμβίτϑια 
δηά Ἄοσοηῆτγπι ἴθ ᾿οραγηθα σοτητηοηΐδίοτ᾽ Β οὐσῃ οΥἐ ΕἸ οἰβτηβ, δηἃ τηϑηῦ ἀοοίγί πα] δηαὰ ῥτγδοίῖϊςαὶ 
οὑβογνδίϊοῃβ ἅτ ἱπίθγβρογβοα, τ 1} ἃ νον οὗ ἤατΊ ΠΟΥ χρ]δἰπίηρ ἴπ6 ἰοπάθῃςογ οὗὨ [Π6 Δροβε] θ᾽ 5 
τοαβοπίηρ, δηὰ ἱπηργονίηρ ἴμ6 τποταὶ ἰθρου δηὰ σοπάυςσί οὗἉὨ ἴπΠ6 τεβδάθγ." ““ΤΠο οὐπ;- 
τοηΐατυ οἡ ἴπ6 ἔννο ΕΡ Ξ110.5 ἴο ἴπὸ Τοββαϊοηίΐίδηβ 18 τόσο αἀἰβῖυδο: {πὸ δυῖθοῦ [85 ΘΥΟΣΥ 
Ὑμογο ἱπιγοάυςοά τείδγθποαβ ἰο οτὴρίμαὶ πγιῖογβ, τὰ τ᾿ ΒΠοτὶ ΠΟῺΘ ὍΕΓΘ ΤήΟΓΘ ΠΟηΥθγβδηΐ, 
δηά ομτοα πο Τρρογίυηεν οὐὁὨ 5υδ]οϊηϊης ῥσαοιίοαὶ τγοβεοιίοηδβ, δἀδριεὰ ἴο. (6 νατίουδ 
Ρᾶββαζοβ ΨΠΙΟἢ Πα Δα ῥτονιοι5)ν οχρ]αἰποὰ ὈΥ ξλῖη ες πὰ ΠΡ γΆ] οτιεἰςιϑι." (ΜΟοΠΊΒΙΥ 
Βονιον, Ο. Κ. νοὶ. ᾿ν!. ρρ. 161, 162.) 

ὅ. Ἰηϊογργείαιο Ερίβίοϊς Ῥϑὰ δὰ (ἀαἰαῖδβ, δυοίογσθ Ε. Α. ΒΟΒΟΘΕΕ. 
Ικιρὰ. Βαῖ. 1807. 8νο. 

6. Ῥαυ] δὰ (ἀδ]αίαβ Εἰρ᾽βϑίοϊα: 1,αὐϊπὸ νοῦ, οὐ Οὐοτηπμοπίαγιο Ῥεσροίυο 
1Πυβίγανις Ποοῖον οἱ Ῥγοίοδβονς (. Β. ΊΧΕΕ. Πἰρβίω, 182] ; ΕΟ βοουηάᾶδ, 
δυοία οἱ διμοπαδίδ, 1827. ΕΜ ο ἰογίϊα, δυσία οἵ οιηθπάδία, 1829. ὅ8νο. 

7. Οομμτηθηΐαϊγο δὰ. 1 ἘΡριϊγα ἀ6 δεαῖηῦ Τὰ] δὺχ Οαἰαίθβ. Ῥὰδγ ῬΊθστο 
ΘΑΒΡΙΝΟῦΧ. ΑΓΒ, 1887. ϑ8νο. 

8. ΟοΙΙΟΡ Εὐϊὰ. ΟὟΡΕ ἀθ Ἐκοϊοϑῖς ΕΡμθϑῖπθ δίδίαᾳ ἱταρ τη ὥνῸ 
Δροβίο!οο, Οοϊαπιοηίαίίο Ηϊ βίου ο- Εχορθῦοο Οὐοᾶ. Αοοοάϊε λα δ. 
ἈΑΡοϑβίοιὶ Ῥδὰ]} ρὲὺ ἀθογρίυχμῃη Νδ)ογοια ἀθβοσρίαβ. 1Τρβῖθ, 1782. ὅὃνο. 

9. )ὲ Ἐρίβίοϊς, αυδτὰ Ῥϑυ]υβ δὰ ἘΡΉ βιοβ ἀ6α1886 ρογ:οίασ, δα μοηῖῖ8, 
ὈΓΙΓῚΐ8 (Θ δ 018, ΓΟ ΤΙΘηἴΟ 811Π|Π|0 86 ΘΟΠ81110. ΟὈΙητηθηΐδίϊο . .. . δουῖρδὶι 
(ὐϑογρίιβ ΟΟμγααΒ Ατηράριϑ Πὔνεμανν. ἀοἰίηρα, 1842. 4ϊο. 

ἘΡΗΕΒΙΑΝΒ, ΡΗΠΠΙΡΡΙΑΝΒ, ΑΝῸ ΟΘΟΠΟΒΒΙΑΝΒ. 

1. ΦΦοδῆηῖβ ΤΑΉΝΟΥΙΙ (ΟΠ Θη ΑΓ 8 ἰῃ ΕΡ 8018 Ῥϑὺυ] δὰ ΕΡἢ68105, 
8 ῬΒΠΙΡΡΘηΒ68, δὰ (ὐοοββθηβοβ, οἱ δὰ ΤῊ Θββα] ΟΠ! σθηΒ68. 410. Ἐοβίοοβι, 
1686. 

2. Νοῖο8, ΕἸΧρ]απαίοσυ δηὰ Ῥγδοίίοδὶ, οη [86 Ερ 5:168 οὗ δὰ] ἰο 186 ΕΡΒ6- 
818 η8, ΡὮΠΙΡΡΙΔη8, δηα (ὐο]οβϑίδηβ. ΒΥ ΑἸθεσὶ ΒΑΕΝΕ8. Νὸν Υ̓οΥκ, 1845. 
1 2τηο. 

3. ΕΧΡοΒιΠοΠ8 οὗὨ ἴμ6 ΕΡ᾿5.165 οὗ Ῥϑὺ] ἴο [6 ῬΆΣ]ΠΡΡΙ8 5 δηα (ὐΟ]ΟΒΒι 88. 
Βγ ϑομβῃ ΟΛΕΝΙΝ δηὰ Ὦγ. (οί! ]ον Ομ γιβδῃ ὅΤΟε. Βγ Βοβρογὶ “ομπβοη. 
Βαϊ αΓρ., 1842. 2... [ΑΪ80 ἔογυησ νο]. ΧΙ... οὐ “186 ΒΙΡ]1ςΑ] 
Οδριποί. 

ῬΗΙΓΠΙΡΡΙΑΝΒ. 

Ι. Απίοῃ!! ΕὙΙάοΡοὶ Βυβοηιναπ [πίγοάυςίο ΗἸβίοσιοο- ΓΒ θοϊορίοα ἴῃ 
Ἐρἰβϑίοϊαπα Ῥδὰ] δὰ ῬἈΠΙρραπβεθ. Η]α, 1746. 4ϊο. 

2. Αη Ἐίβίοἱδ Ῥδ] δὰ ῬΆΠΙΊΡΡΘΗΒ6Β ἴῃ ἀμμδ8 ΘΡ᾿ βίοἑ 8, ΘΑ841.6 ΟΝ ΘΟΓΒΙΒ 
Βοιαϊπίθιι βογὶρίαβ, ἀϊβροβοοπάα 810. ᾿ββουίαιο ογ ἰοο-οχορϑῦοα, 4υδπὶ 
: . ΡΌΌΙΙΟΘ ἀοσίεπαοσι “οδπη68 ΕὙΙἀθγιουβ ἔπαυϑε. δορί ομμομί, 181]. 
4ἴο.. 

3. δρδοιθθα σδαριηϊσυπι Ἰπδυραγαθ. 46 (οαέβδβ ΟἸ ΓΙ βυ Δ ποσυσα ῬμΠΙΡ- 
ΡΘηβ15 Οὐπαϊοπ6 Ργϊπηνᾶ, εχ Ερίβίο!ᾶ 118 80 Αροβίοϊο Ῥϑυ]ο βου ρίδ ρῥγϑ- 
εἷραθ ἀϊ) ἀ]οαπάβ ἃ Φομδηηθ ἤοοοῦ. Τᾳυράμσηϊ Βαίΐανοτγυτη, 1825. 8νο. 

Τῆς οτἱρίη δηᾶ βίδίο οὔ ἴπς ουσοῖ δὲ ῬΒΠΙΡρΡΙ, [πα ἀδίο, ῬΙδοα ὙΠΟΓΕ τυιτίθη, βοορο δηὰ 
δσυπιοηί οὗ {πὸ Ερίβι]6 ἴο {π6ὸ ῬὨΙΠ ρρίδηβ, ἄγ ἀἰβουπθοα ἴῃ {118 δοδάθγϊοδὶ ἀἰβϑουίδίὶοη, 
ὙὙΠΙΟἢ ΠΔΡΡΙΥ ο] υοἰἀδίο5 ΤῊΔΩΥ͂ Ῥδββαραβ οὗ ἴπδὶ ΘΡ]51]6. 

4, Τα ΟΒυσγοῖ δἱ ΡΒ] ΡΡΙ, οὐ [6 ἸοοίγΠ68 δπᾶ Οοηᾶαυοί οὗὨ {π6 δαυν 
ΟΠ ΥἸ50184}5 1]υβίγαϊδα : ̓πίθπαθα ἴο ΒῈΣΥΘ 85 8ὴ Η]ϑἴογ! 8] (ΘΙ ΠΙΘΗΓΆΓΥ ὕροη 
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δι. Ῥδ0}5 ΕΡΊ8:16 ἐο 186 ῬΒΣΠΡΡίαπ8. ΒῪ ΗδΩΣΥ ϑϑπιιθὶ ΒΑΥΝΕΒ. [οπᾶοῃ, 
1884. ]ἸΖτηο. 

δ. ῬαᾺΪ ΑΡροβίοι ΕἸριβίοϊα δὰ ῬΆΠρΡρθηβοθ ατϑοῦ ὃχ θοθηβΙ0 6 
Οὐ᾽οϑθδοιίαπᾶ, πονᾷ ψογβίοπο [πὰ οἱ Απποίβιίϊοπο ροτγροίαπ 1Πυβίγαΐδ, ἃ 
7. α. ΑΜ-ἜΝῈΕ. 8ὅνο. ιίσΡογρα, 1798. 

6. Μεοίπαναὶ Ἡδησὶοὶ ΘΟΗΟΤΑΝΙῚ ΑΠΑ]γ 818 οὔ ΟὐΟΙ τ ΑΤᾺΒ 1η ΕΡ᾿ βίο πη 
ῬΑ} δὰ ῬΕΙ͂ ΡΡΘπβ68. ἘΎΘμθοκογ, 1787. 40. 

ἤ. Ἑχέρδβε ἀ68 Ερὶΐγοβ ἀθ βαϊηΐ Ῥδὺὶ δὺχ ῬὮΣΠΡΡΊΘἢ8 οὐ δὰχ Οο]08- 
Βἴθη8, δυϊορταρϊέβ ἀ᾿ἀργὰβ 168 σου ΓΒ 108 ἃ 1Ἔκο]6 ἀ6 Ὑμπέοϊ]ορ!οα 46 (ἀδηδνα. 
Ῥαγ Εἰ. 7. ΤΕ ΕΕ. Ῥασγβ, 1837. ὅνο. 

8. Οομμθηΐαγ 8 ροσροίαυβ ἰη ΕΡίβίοϊδμα Ῥδ}}} δὰ ῬὮΣΠΡΡΘηβθ8. ἘαΙαΙΐ 
Ὑγ 6886] ΑἹροσίαβ ὰν Ηναει,. Τσάυπὶ Βαίανογυσῃ οἵ Ατηβίθιοάδμι, 1888. 
8γο. 

9. ΟΟἸμπμθηίδτῖυβ ἴῃ Εἰ βίοϊδιῃ Ὀΐν: Ῥδμ} δα ῬἘ]ΠΡΡΘμθθ8. (ΟΠ ΒΟΓΊρβιΐ 
Ὅγ. Αὐπιληῖυβ ἀυβίανυβ ΚΟΕΙΕΜΑΝΝυΒ. 1ρ08ῖ85, 1639. ὅνο. 

10. Οοπιπηθηίαίγα βὺΣ ᾿ἘΡἢγο δὰχ ῬΆΠΡΡΙΘη8, δοοοτηρᾶρῃμέ ἀθ6 τέομθγο 68 
βὰν 1 ἜΡ]186 ἀθ ῬΆΣ]ΠΡΡα68, οἱ ϑὺγ 168 ἀϊβροβί[οπ8 αυὶϊ ἔλνογίβαιθηΐ οη62 165 
ΡοΟρΡυϊδίζοβ ρϑΐθηπθβ ἀ Ἔυγορο 1᾿δοςὰβ ἀδ ἰὰ ῥγόἀϊοαίοη ἀροβίο!α6. Ῥὰσ Α. 
ΕΙΠΠΙΕΤ. Ῥαγίβ, 1841]. 8νο. 

11. Οὐγηθ}}} Μυτ ἘΠ ΟΟπιμηθπίδιο ἀ6 Ἰοςΐβ αυϊθυβάδιῃι Θρ᾿βίοὶ Ῥϑὺ}} δὰ 
ῬΆΣΙΡΡΟηΒ68. Ηδηθυγρὶ, 1844. 4ϊο. 

ΟΟΙΟΒΒΙΑΝΞ. 

]. Ἐχροβιίο Ερ᾿βίοϊςς Ὁ. Ῥαὺ]} δὰ (ὐὐἸοββθῆβθβ, ΡῈσ σγονθυθηάαμ ἴῃ 
Ομγβίο Ῥαδίγθιι, 9οδῆπθιὰ [ΠΑΥΕΈΝΑΝΤ] ΕΡίβοοριιπαὰ ϑδυ ΒΟΌΣ ἤβθιλ ͵8Πὶ 
Ρτγίτααπ οαϊία : ο11π| δ δοάθιῃ, Ποχηϊπθ Μαγραγοίθ ἰῃ Αοδάθιηᾶ Οδηίδοτι- 
δίθηβὶ Ῥγοΐθβϑοσε ΤΒΘΟΪ]ΟρΊοο, ἀϊοίαία. Οδπηίδογιρίς, 1627. ἐ0]1ο. 

2. Αῃ ἘΧροβιίοη οὗ ὑμ6 Ερὶβ:] 6 οὔ 8. Ῥϑὰὺ] ἰο {π6 Οο]οββίδῃηβ, ΌῪ 116 
ΒΙρηῦ ον. ϑόδη Ἰανθηδηΐ, ἢ). )., ΒΊΒΒΟΡ οὗἩ ϑ] ]8Όυγγ. Ὑγαπβαιθα ἤΌσα [86 
Οτὶρῖπαὶ δ, ψἹ ἃ 116 οὗ [6 Αὐἴπον, δπὰ Νοίθβ. ΒΥ [86 ον. “οβίδῃ 
ΑΙΡΟΕΚΤ. [μοπάοῃ, 183]--32. 2 γοΐβ. 8νο. 

Α5 Βίβῃορ Ῥανοπδηῖϑ ν᾽ 1 80]6 οχροβί(ἱοη οἵ δι. Ῥαυ}Β ὀρίβε]ο ἰο ἴῃς (ο]οβείδῃβ μδά Ἰοὴρς 
Ὀδοοπιο Οχίγοιλοὶν βοᾶτοο, Νῖσ. ΑἸ]ροσὲ 48 σομέογγοα 0 51)8}} ἔανουγ οὐ 1016 4] βιυάρηϊ, 
ὈΥ τοπάοσιηρ πἷβ σγουὶς ΘΟΟΘΒ5 1016 ἰο ΕΠ ρ ] 5}} τοδάετθ “ὙΠ ἰγαηβίδίϊοη ποῖ ΟὨΪΥ ΡΟβϑθαβ85 
1Π6 τῆογο ΟγαϊΏΔΥΥ δηα δὈ5ο] ἴον ᾿Πα]5ρΘΏ540]6 ρσα- ταῦ 5105 οὔ ροηθσαὶ δοςῦτδβοΥ δηὰ ΒαοἸ ἰγ, 
Ὀυὲ 186 ΠΊΟΤΘ ΓΆΓΟ ΓΟΟΟΙ ΤΏ ΘΠ ἀδιΊΟη5 οὗ σοπϑιἀθγϑῦΐα οᾶγο, ρσορτίεῖγ, δά ονϑῖ οἰερδηςο.᾽".... 
“«Α τϑσὺ να] δῦ ]6 ἰδδίαγα οὗὨ ἔπ ργοβοπῖ νοσκ 15, τηαὲ τΠ6 δἀϊίον πας ἀρροπάεδά, (1π {π6 ἔοσπι 
οὔ ποῖε5,} δἱοσγαρηῖςαὶ 5Καίοεβ οὗ {πὸ Εδίμοσβ δηὰ ϑοῃοοϊ πιθοῦ Ψ᾿ἤοβθ δηιθβ 50 ῥτοίμβοὶυ 
δάογῃ ἴπ6 ρβϑ,ῶ65 οὗ ϑανοπδηῖ."... “Ηϊς ῃοῖο5 οοπίδὶῃ ἃ στοδῖ ἀθα] οὗ συγίουβ δηα νβ] 86 
᾿ηἰογηηδίζοηθ. ὍΤηα διεθῖο οὗ ἴπε 1,1{6 οὗὐὁἨ Ὠδνοηδπὶ ἀθβογνοβ ἴμ6 Ὠἰρῆοσε ῥσδῖβα : 1 15 1ῃ6 
οπῖν αἰϊοιηρὶ ἴμδξ ΠΔ8 δυϑὺ θη τηϑᾶὰθ ἴο ρῖνθ 8Δὴγ τῃϊηρ ἴἰἶκα ἃ ἀοιδιἰοα δοοοῦηξ οὔ ἔδο 
ΠΟΥ δηὰ τυ ηρ8 οὗ ἐμαὶ στοδὶ δηὰ ροοά τηδη." ἘεἸοοῖς Ηουῖον ( Εεῦτυδγυ 1839). 

3. Αη Ἐχροβιίίοη Ὡροη {π6 ΕΡΙ5116 ἴο ἴῃ6 (ὐο]οββίδϑῃβ. ὙΒβοσθῖη ποῦ 
ΟἾΪΥ [86 ἰαχὺ 18 τηϑί ΒΟ 68} δηλ γβοᾶ, Ὀαΐ {16 856η86 οὗἨ [π6 πογάβ, ὈΥ [86 
Β6ΙρΡ οὗ νυιίθεβϑ, θοΐμ δῃίθηῦ ἀηα τηοάθχῃ, 15 Θσρ]αϊπθα. Βγ Ν. ΒΥΕΊΕΙ,Ό. 
Τ,οπάοῃ, 16]5. ἔο]1ο. 

4, Τὴο ἘΡΊ8116053 οὗ δι. Ῥαὺ] ἰο 186 Οο]οββίδηβ, ἴο ἴμ6 ΤῊ Θββδ] οπΙ8}8, ἴο 
ΤΙ οί Υ, δπα ἰο ΤΊ, ἀηα ἴ[π6 ἀἀθηθσγαὶ ΕΡ15116 οὐ 51. 8168: ἃ πον  ογβίοῃ 
ἔγοια [16 ασθοκ, δπᾶ οΒἸΘΗΥ ἴτγοιῃ {πὸ Τοχί οὐ ασίθβθαοῃ. ΒΥ ῬΒ1]8] ΘΠ 68. 
[9οηὴ ΦΟΝΕΒ8, .1...1 Ἰοπάοῃ, 1820. 12π|ο. 

ΟΥ̓ ἐδῖ8. ἰγϑηβ᾽ δίῃ, ὑγθιοῖ ἰἢ ΤΩΔΗΥ ἰπβίαποοβ 15 τηδάθ 0 βιιρροτέ ἴπθ βόδια οὗ {Π6 
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τηοάοτῃ ϑοοϊπίθηϑ, {Π6 Τοδάου ν1}} πὰ δὴ δοοοιηΐ ἴῃ [6 Ε)ο]εοιὶς Ἀενίον (Ν. 8.) νο]. χὶν. 
ῬΡ. 2177--288. 

δ. Ιβαρορα ἱπ Ερίβίοϊδια ἃ Ῥϑαυ]ο Αροβίοϊο δὰ (ὐοἸοββοηβθ8 ἀδίδιη ΤΏθο- 
Ἰορίοβ, Ηϊβίογιοδα, Οὐιοϑ : δοοθββοσυπὶ Εὐμδτσαῖϊο ᾿οΔρΡ. 1. (Ο]088. νυ. 1-- 4. 
οἱ Εἰχουγϑὰβ δορί  ϑίοϊαπη βϑρϑοίδῃξθβϑ ἔγθβ. Οομΐροιῦ (αὐ ]]οπαυβ ΒΟΒΗΜΈΒΌΒ. 
Βογο]ηὶ, 1829. 8νο. 

6. αὐυ]ίοῖμι Βοθιπλοσὶ ὥὄγταροϊα ΒΙΡ]1ο δα Τορτηδίοαιη ΟΣ ΒΔ ΠΆΠὶ 
βῖνθ ΟὈΒΟ νυ δίίομθΒ ἰῃ δαοπομομι Αροδβίοϊϊσοδτῃ (1088. 1. ν. 18---28. Υ ταί.8- 
αν, 1888. 8νο. 

1 ΑΝῸ 2 ΤΗΕΒΘΑΙΓΟΝΙΑΝΞϑ. 

1]. Αἢ ὡχροβιίίοη ὑροὴ ἴπ6 ὕπο ΕΡ8{168 οὗ 6 Αροβίϊθ ϑαϊῃΐ Ῥδὺϊὶ ἴο 
186 ΤΟββδ]οηἶδη8. ΒΥ [6 Βδν. Εδίμοῦ μη ΨΈΥΕΙ, ἰαΐθ ΒΊΒΒορ οὗ ὅϑ'αγὶβ- 
Ὀυγθ. Ιοπάοῃ, 1ὅ84. ἸΖηο. Ἐδρτγιηίθα ἴῃ 1811. ϑνο. ἀραΐῃ ἴῃ 184], 
οαϊοα Δπα οΑΥΘ ΠΥ τον βοα Ὀγ τΠ6 μον. Ῥοίοσς ἤλτιι, Μ. ἃ. ὅνο. 

ὙῊ18 να] υδῦϊα (ὐοτατηπίδτυ οὐ [6 ΕΡΙ51165 ἰο ἴη6 ΤΠ βοΐ δη8 15 μτυϊπίθαά ἱπ τ [0]10 
εὐϊίοη οὗἩ Βρ. 796 »6}᾽5 οσκβ (Ἰνοπάοῃ, 1609); 4150 ἴῃ ἴπ6 βουθηϊῃ γοϊατηα οὗ {πὰ οοτ- 
Ριἰδίίοη, ᾿ηε]|οὰ τῃ6 “δίποῦς οὗ ἐπα Ἐρ] 5} ΟὨυτοῖ," δηὰ ἴῃ ἴπα βοϊθοϊί ουβ ἔγομι 
τὴ. ντιηρβ οὗὨ ΒΊ5Πορ “6ὑὸ] ρυδ] ἰϑῃοὰ γ ἴπ6 οΙσίουβ Τταοῖ δοοϊοίγ. Τῃο Τοπμάοῃ 
οὐϊιοη οὗ 1841 15 σϑῦνῪ ποϑῖὶν ῥτϊηϊοά, δαπὰ ἢ85 θθοθι ςοἸ]αἰοά ἢ ἴῃς Β5Πορ᾽5 ἢτϑί οὐϊείοη 
Ρυδ 5ῃρά ἴῃ 1584. ἡ 

2. Φοδηπὶθ ΑἹρῃομδὶ ΤΌΒΕΕΤΙΝΙ (Ομ τ] ΤΠΘΟΓΟ]σΟ- ΓΟ συΒ ἴῃ 
Ἐριβίοϊδβ νι Ῥϑὰ δὰ ΤΙ ΒΘββα! ομοθηβθ8. Βαβι], 1739. ϑγο. δ͵5ο πὶ 186 
Βροοπᾶ γοϊυτηθ οὗ {86 οοΟἸ]οοῖνα οαἀϊίίοη οὗἩ Τυγτγοίη1 8 Ὑ ΟΥΪΚ8, ἴῃ 4ϊο. 

8. Το ατϑοκ οὗ {πὸ Ερίβιϊα οὗ δ. Ῥαὰ ἴο [Π6 ὙΠ ΘΒβα] ΟΠ 8 οχ- 
ΡΪαϊπθᾶ, ΒΥ “οιηὴ ῬΗΙΠ11Ρ5. Ιοπάοῃ, 175]. 4ϊο. 

“« ΤῊΙϊΚ τγοτῖς σοῃξαϊπβ ἰΠ6 Οτοοῖς Τοχί, θυ: πο ἐγαπδὶαϊίοη. ὙἼη6 ποῖθβ 8.6 ὙΘΣῪ σοηῃβὶ οσ- 
αὐΪθ. ΤΉΘΥ τὸ ρῃ]]οϊοσὶςαὶ, οὐ τς 4], δηα Προ] ορῖςαὶ. [Ιἱ νγα5 ἀσδίσηθα 48 ἃ βρϑοϊσηθῃ οὗ ἃ 
ποῦ ὑροη 41} ἐπα Εἰ ρίβ8:165, θυ: τ Ὦ]ο ἢ νγὰβ8 Ὥσνοσ οοτηρίοἰθα, [11 ἰδ ὀχοοοα! ΡΥ βοᾶγοο. 
(Οττθ 8 ΒΙΡ] οῖῃ. ΒΙΡ]. Ρῥ. 949.) 

4. ῬΑ] Ἐριβίοϊξ δὰ ὙΠ Θββδ ἢ] ΘΘη868. Ἐδθοθηβυῖ, νϑίθυαπη σΘοθη- 
Πογυμη4ὰ6 ποίδ8 8βοθοΐδϑ σοηρθβδὶῖ, ϑαδβαιθ Δα)θοὶξ, οὕ ἰδιμαυδπὶ βρθοίτηθη 
πον" δαϊ οηῖ5 ΕἸ βίο ἀγατη Ῥ8}}} δαϊαϊῦ Ἐς, ΘΟΗΙΕΙΕΕΜΑΟΗΕΕ. Βογο] ηὶ, 
1828. 8νο. 

δ. Ερ᾿βίοϊαβ Ῥδὺ}} δα ΤΒΘββδ οπ! ΘΘἢ 868 ΘΟμλτηθηΐΔΥ]0 οὐ ἀ6]6ο18 Ῥαίγιτη 
ἘποοΙοβἰαϑσογασα Θχροβι οη θ8, ΤΙΩΔΓΡῚΠΙ 80) οἴ18, 1Π]υδίγανιῦ Γπἀονίουβ 
ῬΕΙ͂. Οτγρίβϑϑ)άϊς, 1880. ὅνο. 

6. ΟΥ̓ τ1μ6 Αροβίβδου ργοάϊοίθα Ὀγ ϑαϊπύ Ῥ8ὺ} [1 2 ΤῊ 688. 1. 8ὃ---] δ. δπὰ 
1 Τίμῃ. ἰν. 1---35..71. ΒΥ μ6 ον. Μογίμιο ΟἾδυταναν, ἢ... 1πάοῃ, 
1842. 8ὅνο. 

7. βρβοϊπιθῃ ἀοδάδπηΐουσα ἱπαυραγαὶα ἀ6 Οὐἴα8. ΟἸ ΓΙ βπόσαπι ΤΉ Θ888- 
Ἰοπὶοομβὶβ Οτία Εδίβαμπθ, οὖ ρυῖοσὶ8 ῬδᾺ]} 118 Βουρίϑ ΕἸ 500165 (ΟΠΑΙ]ΪῸ αἴααθ 
Αγρυμδηῖο. Αὐοίογο Φοδηπο “6 οοῦο Βυκαξβηοῦρτ. [μυράυπὶ Βαίδνογιμι, 
1825. 8νο. 

ΤῊϊΘ ΠΙβεογίδείοη τῖδὺ θ6 οοηϑίἀογοά 88 ἃ υδ υΡ0]6 ἱπιγοἀποίίοη ἴο ἴπὸ ἢτβί Εἰ ρ'3116 ἰο (ἢ 
ὙΠοββδ ομἱδῃ8 : ΟΥ̓ΟΤῪ ἴορῖς, ΜὨΪοὮ ἰ5 ὨοοΟββατΥ ἰ0 [86 σοττοοῖ ὑπαδγβίδησϊηρ οἵ ἰξ, 15 βαιϊ5- 
ἔδοιουῖ! αἰξοιιδβοα, 

8. 7. α. ΒΕΙΟΗΒ Αὐϊιοηίίς ροβίθυϊοσ8 δὰ ὙΠ ββδ οἰ οθηβθ8 ΕἸ 18[0125 
γιημαϊοῖς. (ἀοἴζηρα, 1880. 40. 

1 ΑΝῸ 2 ΤΒΕΒΒΑΙΟΝΙΑΝΒ, 1 ΑΝ 2 ΤΙΜΟΤΗΥ, ΤΙΤΌβ, ΑΝῸ ΡΗΙΓΕΈΜΟΝ. 

1. Νοίεβ, ΕΧρΙ δηδίοσυ δηᾶᾷ Ῥυδοῦῖοαὶ, οὐ {86 ΕΡ811.68. οὗ Ῥ8ὺ] ἴο {1886 
ὙΒοββδοπίδηβ, ἰο ΤΙ οΐῃγ, Τιΐαβ, δπὰ ῬΒΊΪθοθοηθ. ΒΥ ΑἸἹΡοσί ΒΑΒΝΕΒ. 
Νον Υοτκ, 1845. 
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2, Ὦ. Ῥδὺ] Εριϑίοϊα δά Τιμπιοίβουπ,, Τιϊη οὐ ῬΒΙ]θιθοηθα, ΟὈβογνδ- 
«ἰοηῖ θυ8 ρτϑιληδίϊςῖβ, μἸβέογι οἶδ, Ἰορὶςῖβ, {ΘΟ ]οροὶβ 1] υϑίγαϊθα 80 ΑΓ ΠΆπιΟ 
ΒΟΟΣΤΕΤΟ. ΕὙΔΠποοδγ;, 1624. 4ϊο. 

8. 5. ῬΔΌΪΝ ΑΡοβίοι! Ἐρίβίοϊα υἴγδαιια δὰ Τἰμηοίμβθῦγῃ, οατὰ (ΟΤ πθ΄ Ασῖο 
7 οΔπηΐ8 ΟΟΟΟΕΠ. [Ιαράμσηϊ Βαίανογσυμι, 1667. 4{ο. 

4, ΒΕσκηαῦβ (οδοῖ. Ετ14.) ραοοϊπηθη ΟὈβογσνδάοπατη Οὐ .0- Εἰχορο- 
τλσάγατη ἀθ ) οΟΔθ0}}5 ἁπαξ λεγομενοις οἷ ΓΆΓΙΟΓΙ θῈ15 ἀΙ 6 ΠΑ] ΕΌΓΙΊ11}18 1ῃ ὈΥΙτη8 
λα Τπηοίΐίμουτῃ Εἰ ρ᾿8ἴο]4 Ῥϑυ]ηᾶ οὔν "15, Αἰ μ θη τ12 6} 8 Β181] ἀοίγ θη 8. 
Ιληρσῶ, 1810. 8νο. 

ὅ. Α. Οτὐκτπη ἀ6 Ερίβίοϊξ ρυΐογῖβ δὰ Τιμοίμουσῃ δυϊμοηΐἃ, οὐπὶ ΔΠ1αυο 
νἱΐα Ῥαϑυ]ηδ ἰοσαροσο οομ ΟΣ ]]Δη 48 (ὐομχτηθηΐαίίο. Βογο]ηὶ, 1828. ὅνο. 

6. Ῥαὰ ριβίοϊα ργία δὰ Τιμωοίμουμη, ἀσοθ, οὰπὶ ΘΟΠΆΙΩΘΗΓΆΓΊΟ. 
Ἑάιαῖῦ α. ΕΔ ΕΟ. Τἀρβίω, 1888. 8νο. 

7. Οὐοπτηθηΐαίοπαβ 46 ΕΡ᾿8ιο]ἃ ροβίϑυϊοσὶ Ῥαυ]ὶ δὰ Τἰπιοίμουπι. ΘΟΓΙΡ δ: 
᾿ἸΟἤΔΠΠ65 ΒΕύσΗΝΕΕ. Ηδίηϊα, 1829. 8νο. 

8. Ῥοίτὶ νὸν ΗλΥΕΝ Οὐομτηθηίαίίο Απαϊγίϊοα ἰῃ ἘΡρίβίοϊαια Ῥδ}}}} δὰ 
Τιυμ. Ἡδ]ω, 1742. 4ϊο. ' 

9. Α Οὐοτμππθηίδυυ οαἡ [86 Ερ᾿ 816 οὗ ϑαϊηῦ Ῥδὺ] πυϊτθη ἰο Τιῖυ8. ΒΥ 
ἸμοιλαΒ ΤΆΥΘΒ. ΟἸδι τιάρο, 1612. 4ο. 1658. [0]1ο. 

Ὑ δ] οἴυ5 σροδῖκβ υοσῪ ΠΙΖὮΪΥ οὗἁἮ {Π15 οΘοτησηθηίαγυ, θο(ἢ ἱπ ἃ ρ ἢ] ο ορῖσαὶ ἀπὰ ἴῃ ἃ ὑγϑςϊ δὶ 
ρΡοΐϊηὶ οὗ νἱενν. (Βί1. ΤΏθοὶ. ϑοϊοθςοῖ. νοὶ]. ἵν. ρ. 7235.) ΤῊ Ἰθαγηθα δυΐποῦ νγαβ α ἔγοαυθπὶ 
Ῥγθδοπον θοΐοσο Θυθθη ΕἸΣ ΖΑΡ ἢ ἀπὰ Κὶηρ «6π|68 ἴ. 

10. Ηφηγίοὶ ΗσμμΜεῖι ΕΧΡΙπδαῦο ΕΡ᾿80015 Αροβίοϊ: Ῥϑ0}} δὰ ῬἈΙ]οαο- 
ποη. ΤΊρυτί, 1670. [0]10. 

11. Ῥδυ] δὰ ῬὨΙ]οτθόποῖὼ Εἰ ριβίοϊα, ατεοθ οἱ 1,δἴϊπο, 1]υβίγαίϊα 4 ΠΘΡτ. 
αοί!. ὅοημιριο. [1ρ5818, 1786. ϑνο.᾿ 

12. Ῥαὺ Ἐρ᾿βίοϊα δᾶ ῬὨ]θπηοπθιῃ..... δα ἤάοιπη νϑυβίοητα ΟΥ̓ ΘΠ Δ] } τ 
νϑίθγυτῃ, υπὰ συμ ΘΓ ἰα χία ΟΥΙΡΊΠΔΙ]1, οατία ἃ “110 Ηδηγχίοο ΡΕΤΕΕΜΑΝΝ. 
Βογοηὶ, 1844. 4ϊο. 

183. Α ΟὐταμθηΐασΥ οἢ ἴμ6 ΕἸρΙ8115 οἵ Ῥαὺϊ ἴο ῬἈ]οιοη, ὈΥῪ Φόομπ 
ΟΑΠΙΙΝ ; ἰγαπβαίθα ἔσο ἴμ6 1,δὐη ὈγΥ Β. Β. Εάμπαγάβ. [ἃ {86 βουθηί 
ψοϊατηθ (ρρ. 431---440.) οὗ 186 ΒΙΊΡ]1.4] Ἐδροβιίοσγ. Απάονος [Μβεβα- 
σῃυββοῖ81, 1886. δ8νο. 

14, δι. Ῥαὺ}}5 ἘΡ 8115 ἰο ῬΒΠ]θοη οχρ]ϊμθά. Βγ ϑοῦρα ΒΜΑΙΕΙ͂ΡΟΕ, 
Ὁ. Ὁ., Βίβμῃορ οὗ Βυιβίοὶ. Νο. χχχῖχ. οἵ 18 “ Βιχίγ βοισαοῃβ. Οχίογα, 
1724. [ο]ϊ1ο. 

16. Α Οοιμτμοηΐ οα δι. Ι40}᾽}5 ἘΡί 5118 ἴο ῬΒΙ]Θίποπ, ροϊπέϊηρ οαὐ {π6 ρτὶη- 
εἶρᾳ] Βοδυΐοβ οὗ 1. ΒΥ Ναίπδηϊθὶ ΜΆΆ8πΑι,, ἢ... Μαστθοῃβ, οὶ]. Π. 
Νο. χὶ!. [Ιοπάοῃ, 178]. 8ὅνο. 

ἨΒΒΕΒΕΎΥΓΞ. 

1. Ῥειτὶ Ηοβδβίθαθ ἀθ ἀοου })1ϑρυΐείο αὐ ΕΡΙβίοϊα δὰ Ηδθογθοβ οὐμπὶ 
Ῥδυ]1η18 ΕΡ 5[0118 οοτηραγαῖασ. ἔγδ)θοῖὶ δὰ Εμδηυμ, 1826. ϑνο. 

Το Ερίβι]ε ἴο {πε Ἡοῦτοννβ 15 μΠεσα οο] ]δῖθα τ! ἢ (Π6 οἴἤ τ τυ ἰηρβ οὗ 51. Ῥαὺ] : δὲ 186 
οπὰ ἴΠ6γα 15 δὴ 'πᾶοσ, 5 θτνηρ πάθον νασίουβ 6δάς ἴπ6 οοἰηςοϊάοποοα Βοΐνγοθη ἴθ. [ἐ ἰ5 ἃ 
ὙΟΓΥ νδίιδ 0]. ἐγδοῖ, 

2. Εββαὶ Οτιαυθ δὺῦ ᾿᾿Αυμοπίοϊό ἀθ6 1 Ἐρῖο αὺσ Ηέρτουχ. Ῥβὺ 
ἨρητΥ-Που]Β ΠΑΗΆΑΒΡΕ. Τουίοιβο, 1882. 8νο. 

Ταῖς δοδάδτηϊοαὶ Ὀ᾿βαυϊπιεῖοη, ννμς]} ν85 ΡΒ] ον ἀοξεπαφα Βεοΐοτο ἔπ ὙΠοοϊορίοαὶ Εδου]ὲν 
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αἱ Μοπιδυῦδη ἔοσ ἴμ6 ἄορτοο οἵ Βδοιεὶοσ ἴῃ ὈΣνἱπιῖν, 18 ραγΕν ἰγδηβ] θα δηα ργ]Υ δου αρσοά 
ψ ἢ ταυοἢ ἡυάρτιηοηὲ ἔγοτπι ἴῃ ὅτϑι ψοΐππιο οὗ Ργοΐδββον διατὶ β (οτητηθηΐατυ οἡ ἐπα ΕΡ[5- 
.|6 το {πὸ Ηδοῦτονβ, ψ Β]ο ἢ 18 Δοιοοα ἴῃ Ρ. 888. Νο. 16. 

8. Μιπαϊοία Οτὶριἷθδ Ῥϑυ πα δά Ηροῦγωοβδ Ἐριβίοϊβ, πονὰ σϑίοῃθ 
. Ἰρηΐαῖξ ἃ Εὐϊὰ, Ομ σῖβί. ΟἙΠΡΚΕ. Ιρᾶἄσηϊ Βεαίδνογυμ, 1882. 8νο. 

ΤἼο οδήεςίς οὗὨ ἐπἰ5 ἀϊδαυϊδιθοη 15 ἴο ργονὰ ἴπο Ῥϑυ πο οτἱ βίη οὗὨἩ ἴῃς Εἰ Ρ15116 ἰο {πε Ηδ- 
τον, ἔγοπι ἴπ6 οσοἰϊποϊάρῃος οὗἩ δοπεϊπηθπίβ δηὰ οσργοββίουβ ψ Πο ἢ [6 ΔΌΪΠΟΥ σΟποοῖνοβ ἢὮ6 
Ἰιὰ5 ἡουπὰ Ὀοίτνοοη ἰῃς Ερίξιϊς το ἴπ6 Ηδεῦγονβ δπα βοπῖο οὗ ϑ'οηθοδβ ψυ  ηρα; τ ΒΟ 
εοἰποϊάρηςο, ἢ 15 οὗ ορί᾿πΐοη, σδυιμοῖ ΡῈ ἔοσγιυίτοιιβ, Ὀμὲ 15 Βο οἰ ν ἴο 6 ἀογινεὰ ἔγοτη δι} 5 
᾿πεϊτλδίο δοαυδιπίδησθ ἢ} 6 Ποπιδη ΡὨΠ]σβορθοσ. Ης αγίμον ἄγρυθβ ἴῃ ἔννουν οἵ ἴῃ6 
Ὠἰβιοτςαὶ ἐγδάϊἰοη τοϑροοῦης Ρδι}}}5 ἱπείπιδον τ τῇ ϑόποςα, πὰ οηάρανουῦβ ἰο 53ῃ6νν, ἔτοπι 
ἰπίογηδὶ ογἰἰογία οὗἁὨ τἰπιο, ἔπαῖ ἴπηΠ6 ἘΡῚ5116 ἴο τς Ηφῦτονβ νὰ58 συεϊτίθη ἀιτγῖηρς [ἢ οοητης- 
δῆς οὗἉ 1ῃαὶ ᾿πέϊπιδογ. δα Πυροίποβὶβ 15 τηδἰηἰδϊηθα συ στοαῖ ἱησϑηιν, Πουρἢ 11 ν᾿} 
ποὲ (στὰ δρργοῆθπα) σδύσυ σοηνϊοϊϊου ἴο ἴΠ6 τηϊη 45 οὗἉ [5 τοδάθυβ. 

4, Τ 6 Αροβίο!τοδὶ Αὐὐπουιυ οὗὨ [86 ΕΡΙ5116 ἴο ἴπὸ Ἡδῦτγονβ : ἂπ 1η- 
αΌΓΥ, ἴῃ ΒΙΟΒ [Ππ6 τοοοϊνοα ΤΠΠ|6 οὗ [86 ΕΣ; Ι8116 18 νπαϊοδίθα δραϊπϑὶ [Π6 
ο8ν1}8 οὔ ΟὈ)θοίΐοσβ, δη θηΐῦ δηὰ τοοάθγῃ, ἴσοι Ογίσθη ἴο δ᾽ 4. 5. ΜΊΟΒΔ6115, 
οἰ ΘΗγ Ὁροη σγουπαβ οὗ ᾿Ἰμύογπα] ον άθηοθ ΕΠ ΠΘγίο ππποῦ! θα : σΟΙΡΓΙ ΒΡ ἃ 
σΟΙΆΡΑΓΘΙ͂νΘ ΑΘ γ 818 οὗ [Π6 83.γ}]6 δῃὰ βίσυοίαγθ οὗὨ [118 θρίβι]6, δῃὰ οἵ 186 
υπαἰθρυϊοα ορ᾽51168 οὗ δί, δὰ] ; ἰθμάϊπρ ὕο ἴῃτονν ᾿σῃῦ ἀροη ὉΠ 61Γ Τηϊ6Γ- 
ῥτγοίδίίοθ. ΒΥ [86 δν. Ομαγ]ο8 ΕΌΒΒΤΕΒ, Β.. Τοπάοῃ, 1888. 8νο. 

Ιη οὶ. ΓΝ. οἵ τπο Ιπιγοἀυςσίοι ἴο ἔμπα Οτἰςα] δεν οὗ [Π6 δογιρίωτγοβ, ρρ. 409--422. (ἢ6 
ἐοπυΐποποββ δηὰ δροβίο  ἰοαὶ δ Που ΠΥ οὗ δι. Ῥδὺ}}5 Ερίβι]ε ἴο ἐς Ἡεῦγονβ ανο θθθη ρσονθὰ 
Ὀγ 4 βεἸθοϊΐοῃ οὔ ἴπ6 πιοβί βιγιίηρσ ὄν! άθποοβ, Ροῖἢ οχίθγηδὶ δπα ἰπίθγηδ) : Ῥυΐ 1ἴ ἢδ5 ὈΘθῃ 
τοβοσνρά ἴοσ 186 Ἰεδγηθὰ διυιῖμῃοσ οὗἉ {19 τνοσκ ἰο ἀοπιοηβίσαϊο ἴῃδὶ δροβίο] οὶ δυϊπογιῖν Ὁ 8 
10.835 οΟὗἩἨ ἀγρυϊποηὶ δηα ονϊάδῃσο, ποῖ τῆοσγ οὐ ρίηδὶ ἰμδη ἱῃρεοπίουβ δηὰ ἀο] ρῃ τ] ἴο {π6 
ΒΡ] 1οαὶ βἰυάοπί, το ψ1}} διϊθητίνοὶυ βιιὰγ 8185 νοϊαηθ. Εδνιηρς τοδιϊοάὰ 6 οανὶ]ς οὔ 
Δηζοπὶ δηὰ τηοάοτῃ ΟὈ]δοΐοτβ, ἔγοπ) Οτίροη ἴο Μ|ςἢ86]15, Π6 δι θμοΣ Ῥτοςθοθάβ ἴο δάδιυςο ἷβ 
ουϊάθπος ἴῃ ἐουτίδοη βοοϊίοηβ: ἴῃ ψἈ ἢ ἢ 6 δῆτ ἴΠ6 ἸἀΘ ΠΕ Υ͂ οὗὨ τλᾶπηοῦ θοίεθη ἔῃ 6 ορ 516 
ἴο {1πὸ Ηοῦτονβ δηὰ ὅ8ι. δ} 5 υπαϊϑρυςοα ΘρΊ51165 ἴθ [Π6 τ186 οὗ ρδχί οι δῦ υγοσάβ, πὰ ρῖνθβ 
Ἑοορίουβ {8068 :----Ἰ. οὔτε Νὲνν Τοδίδιιθηϊ γογὰβ ρθου αγ ἴο {Ππ|| Θρ 8116 ἴο ἴπὸ Ἡ οῦτοννβ, δηά ἔἶπ6 
υπαϊορυϊοά ορίδι165 οὗ 8ι. δι}, 85 ψΕ6}} 85, 2, οὗ ννογὰς ρϑοῦ πᾶσ τὸ ἢπΠ6 ΕΡΊ8116 ἰο {πὸ Ηοὕτοννβ, 
( Βῖσἢ ἀγο ποΐ ἔοιιπμα 6ἰςοννῃογο, οἰ μου ἰὴ 186 Νοὺν Τοβίδιηθηΐξ, (Π6 δοριυαρσίηΐς, ον ἴῃ ΑΡροοτΥ- 
Ρἢδ,} στ ἐπ εἶτ ράγ}]6ὶ νοτῦ 4] ἀθροηάθηςϊαβ; δηα 8. οὔ σογάε οσοαϑ: ΟΠ Δ]]Υ ΟσοΌγτΙ ἢ οἰβε ιν  ΠΕΓΘ 
ἴῃ ἴῃ. Νοὸν Τοβίδιηθηξ, θυϊ ἴῃ [Πα τηδηηοτ, ἴΠπ6 ἔγεα ΘΟ ΠΟΥ, ΟΥἩ ΤΠ6 1 ΟσΟΌΓΓΘΠΟΟ, ρου ἴδ Υ ἴο [6 
ορίβι]ο ἴο τ1π6 Ηεῦτονβ δηά ἴπ6 υπαϊ!δριοά ερίδ.}68 οὗ δῖ, Ραυ]. Τῇ δυῖμοσ ἔπ θη ἰηδεϊταϊοβ 
Δ δχδτηϊηδίίοη οὗ βοπιὸ Ἰοδάϊηρ ράσγδ]εὶ ραββαζος ἔγοτη {πῸ θρίβι]Ὲ ἴο πὸ ρον δηὰ ϑ8ι. 
Ῥαιυ]᾿ς απάϊδριιτοα ορ 5} 68; δηὰ 58πὸνν8 [86 Ιἀδητιν οὗ τηδπηοσ θοΐνγθοι (πδὲ οριβϑιῖα δηὰ ἐπα 
ὑπ ϊςρυϊοά ορ πι]65 οὔ (Π6 ἀροβίϊα ἴῃ 1ῃ6 τι56 οὗἩἨξἀΔνουγια γογά5, ἴῃ [Π6 Παθὶι οὗ “ κοϊηρ οὔ δὲ 
ἃ σψοτά, ἴῃ τὴ6 τὸ οὔ ἴῃ6. ρῬδσοῃποπΊαβδὶα ΟΥ̓ ΌΪΔΥ ἀροῖ πογάβ, ἴῃ ΄φυοίαιϊοηβ δηά τηοάοϑ οἴ 
φιυοίαιίοη ἔτοτα {πὸ ΟἹ ᾿Γεβιαπηθηΐ, ἴῃ τΠ6 υ86 οὗ Κογ-ἰοχῖς, Α οορίοιιβ (80]6 οὗἉ {π6 ΠατΟΩΥ 
οὗἉ ραγϑ}} 6] ραββαροβ Ὀοΐνγοοπ ἴπ6 δορί βε]6 το πὸ Ηοῦτγονϑ δηά {πὸ υπαϊβριι6α ορ 15.165 οὗ 8ι. 
Ῥαϑυὶ, ἰβ {θη βυδ)οϊηοά, Ηδνίησ ἴπ8 ὑτονοὰ πὸ Ῥδυ]ηα ογὶρίπαὶ οὔ ἴῃς ἘΡ΄5116 ἴο {πὸ 
Ἡδοὕτονβ ἔσοπι ἰῃἴογηδὶ ονϊάθηςο, ἔπ Ἰοαγηθά δου πον δάνβδησοϑβ ἴο ἃ Γθ- οχδτηϊ βίοι οὔ ἴδ 6χ- 
ἴογηδὶ ονυϊάθποοβ, ἱποϊ αἀϊηρ [Π6 ἐδ5Ε1Π]οη 165 οὗ ἰΠ6 ἀροβίο  οα] ἔδί μθγβ δηὰ (Πο86 οὗ Ῥαδηίβθοῃιιβ, 
ΟἸ]επηθη5 ΑἸοχαηάτσγίπιιβ, δὰ Οτίβοη ; δηὰ δάάιισοβ ἃ ρουογι! ἀτρυποηΐ ἴῃ ρῥγοοῦ ἔπαὶ Ὀγ {86 
ορίβιὶς οὗ δι. 'ῬῬδὺ] τοίοστρα ἴο τὴ 2 Ῥεῖογ, 11. 15, 16., ἴπ6 δρίβεὶβ ἴο (π6 Ηθῦγονβ 5 ἱπίθηἀοά, 
ὙὨΙΘΝ διρυτηθηὶ 18 ἀδαπισοά ἔτοτα ἴἰπὸ ἰπΐοσῃ αὶ] τηδτῖ5 οἵ τοΐθγθηςθ ἰο ἴπ6ὸ Η οῦγονβ ὃγ δὲ, Ῥεΐοσ 
ἐπ ὈΟΙῚ ΠῚ5 ορ βι]ῖ65. [|ἢ δὴ δρρϑιη.εὦΐχ δγὸ μχίνϑθῃ [40 ]}65 οὔ τνογάβ ὁσσυγγηρ ΟὨΪΥ οησα ἰπ ἘΠ6 
δρίβι!α ἰο πὸ Ηοῦτονβ ἀπὰ ἴῃ {Π|ὸ απάἀϊδρυϊοα ορί5ι} 65 οὗ δὲ, αι), ἃ5 χ 6 1}} 88 οὔ Ῥδυ]ῖπα 
ποσὰ ὁσσυγτίηρ ἴῃ Ἰηογα [8 η οΠ6 ορί8116, δηαὰ ποῖ οσουτγτιηρ ἴῃ ἐΠ6 Θρ 5.16 ἴο το Ἡὕτον. 
ΠΟ ἰστοϑιβῦ]6 σοποϊ5ῖοι) ἔγομι (Π6 τυῇοΐο οὗ ἴῃ6 δυ!ϊῃοῦβ οἰδθογαῖθ γοβθασγοῇοβ 15, ἔπδὲ (Παῖς 
ορ δῖα ἐδ ἴπὸ σοπυΐηα ργοἀμοίίοη οὗἉ ἔα στοαῖ ἀροβί]ς οὗ 6 Οδηξ]68. 

ὅ. ΟαἸν π᾿ Β Οὐοτ ΘΠ ΔΓΥ οἡ (μ6 ἘΡΙ8016 ἰο {86 ΗΘΌτγον 8, ἰγδ8] αἴθ ἔγοτα 
186 1,4. ]1ωοπάοῃ, 184]. 8νο. 

6. Αὐ ἘΕἰχροβιίίοη οὗ ἴ86 Ἐρ᾽βι]ϊα ἴο 186 ΗἩΌγοΥΒ, ἢ ΓΟ ΠΆΤῪ 
Ἑχοτγοϊαϊοπβ. ΒΥ Φοδπ ΟΥΕΝ, [).}). [0110. 4 νοὶβ. 1οπάοῃ, 1668--1674. 
8γνο. 7 γ0]8. ΑἾ80 ἴῃ 4 ἰαγρα νοϊυπ68, ΤΟΥ] ὅνο. 1οπάοῃ, 1840. 

ΤΗΐβ τουκ ἰ5 ραγιϊου ]αυν να] 86 ον 1ἴς 11πδἰγδίῖοη οὗὨἨ [π6 ΕἸ ̓5116 ἴο ἴη6 ΠΠΘ τε Ὁγ δ 6 
αἰὰ οὗ Ἐδοθ εἰς] Ἰοατπίηρ : ἴξ 5 γορί ἴθ νὴ ἀοοίγηα] ἀπ Θχρογϊ θη] σοπηαγ δ. Α νν6}}- 
ὀχοουϊορα Ρυΐ (ἴῃ σοῃβοαιιθηςε ΟΥἍ 6 δυ τ ΠοΥβ ἀϊδίδπος ἔγοτῃ (Π)6 ΡΓ655) ποῖ δοουσαίοὶγυ ρτϊπιοά 
Δυτιἀρστηοηΐ οὗἩὨ ξ ψα8 ρυ ] }8ηθα ἴῃ 4 νοἱβ8. ὅνο. 1790, Ὀγ Ὧν. Εαναγὰ 1] ατηβΒ. ΟΥ̓ {815 
Δυτίἀρτηθηὶ ἃ πον οὐϊξίομ ττα8 ρυ ] 1864 δὲ 1,οπάοῃ ἴῃ 1815, 'π 4 νοὶς. ϑνο. 11 τῦᾶβ ΞῈροΥ- 
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ἱηίοπἀοὰ Ὀγ ΙΏρταπὶ Οονθίη, Α. Μ. : σιο δἰδίεβ (Ενδπορ ο8] ϑγπορϑὶβ, νοὶ, 111. Ρ. 1058.) 
ἐπαὶ ἢδ “ οοτγοςοῖϊθα τὸ 1685 ἴδῃ ἔουν Ὠυπάτοά εΕὔτοῦβ ἴῃ {πὸ ἢγδὶ οαϊίοη, ἔνο Βυπάτγοά οὗ 
Ὑθϊο ποτα ἱπ ἴῃ. Ἠοῦγον. Ηθδ αδἷβο, Ὀγ στοφυθεῖ, τηοἀογηϊσοὰ βοσὴθ οὗ (86 ρῆγαδεος δηὰ 
(οΥτ 5. ἔ 

7. Φοδῃπῖὶβ ΒΒΑῦΝΙ ΟὈΙΩ ΘΠ ΑΥΒ ἴῃ ἘΡ᾿βίοϊαα δὰ ἨἩθῦγεοβ, οὐπὰ ἴῃ- 
ἀϊοῖθυβ Ἰοσυρ] οἰ 581π|18 δὲ χυϊθυβάδτα Δ 00}}8 δ 618 6] βρη [1 881118. Αἰηβία]ο- 
ἄδιὶϊ, 1705. 40. 

Ῥγοΐδεϑθον Βγαιιὴ οἵ Βγαυηὶιβ 18 ν6}}] Καον ῸΓ 5ΞΕΎΘΓΔ] να} 11.8}}]6 Ρἴθοοβ οἰ ςϊἀδίηρ Ξδοτοὰ 
δηϊίᾳυϊιῖοβ, Ηἰβ σΟΙΩΤΩΘΠΙΔΤΥ οὐ ἴῃ Εἰρίϑι:]α ἴο τὸ Ἠοῦτονβ, ἰὼ ἴα ορὶπίοη οὔ 2. Β. 
Οδγρζον, ἰ8 οὔβ οὗ πὸ Ῥαβὶ ονοῦ οἀϊίθά, τπδὲ 15, υρΡ ἴο πὸ εἴπῃς οΥὗΓἔἩἍ 115 ρυβ)οαίοη. [1 ἰς 
ἱπάθεοά ἐγ]ν νδ]υδῦϊα ἔογ 115 1} ϑέτδεϊοηβ οὐἨ ἐπὶ ορίδεϊα ὈῪ τ αἰὰ οὗ Ἐδυυϊηΐς δ] Ἰραγηῖηρ : 
δηὰ τπ6 δυῖμου ἰδ ραγε ]ΑΥ]Ὺ 80 ]6 ἴῃ γοβιιϊηρσ τπ6 ροτνοῦβο Ἰπιοσργοϊδιίοῃβ οὗ {πὸ οοἰεργαῖϊοα 
βοοϊπίδη ἰθδοῃεσ, ϑοθ] 1 δε ὩσίαΒ. 

8. Αἡ Εχροβίίζίοπ οὗ [16 Ἐρίβι] 6 ἴο [6 Ηθῦγονβ, ὉῪῚ Μτγ. Βοροσί 
ὌΝΟΑΝ, τοϊηϊβίοσ οὗἨ 186 ἀοβρθὶ. ἘΔΙΗΡυγρῃ, 1781. ϑ8νο. ορτγὶπίθα δἵ 
ἘΔΙΠΌΟΓΡᾺ ἴῃ 1844. ϑνο. 

Α υβϑῖι] δπὰ οἴθαρ Ὄχροβιτίου οἵ ἴμ6 Ερίδβεϊῖα ἰο τι 6 Ἡδργονβ. 

9. 9οδῆπῖβ Βϑηβάϊοιϊ! ΟΑΈΡΖοντι ΕἸχογοϊ Δ] 0 η68 ἴῃ ῬϑῸ} ΕἸ βίοϊδπη δὰ 
Ἡδῦγϑοβ ὁχ ῬὨΣ]Οπα ΑἸοχαηάγίηο. Ηο]πιβίδαί, 1750. 8νο. 
Α νψοσῖς οὔ βίμρυ αν ἈἘ}Π1γ ἰῃ οχρ]διπίηρ ἴΠ6 ἢ ταβθο]ορν οὔ δι. Ῥαυ}5 Ερ15116 το πὸ ἤ οῦγεν. 

10. Α ῬΑγδρῆγσαβο δηὰ Νοίθβ ου {π6 Εριβι]6 ἴἰο {πὸ ΗἩθῦτενβ. ΒΥ ἴδε 
Ιαΐθ ἔδν. 9δπ|68 ΡΕιθοε. ὙΠ ἃ ῬΑΓΑρΡΉγαβ6 ἀπὰ Νοίθβ ομ [ῃ6 ἴῃγθα Ἰαβὺ 
σμδρίουβ οὗ [πὸ ΗθΌγον8 Ἰο ἈπΗπΙ5Π6 ἃ Ὀγ Μτ. Ῥεῖγοθ, ἀπά δὴ Ελββαυ ἴο α18- 
σονοῦ 86 δυίμοῦ οὗ 186 Ερίβ:16 δηὰ Ἰδηρααρα ἴῃ ποῖ 10 νγ 85 ΟΥ ΡΊΠΑΙ]Υ 
τὶ. ΒΥ ΦόΌΒΈρἢ Ηδ]]οί, ππ. Ἰζοπάοῃ, 1798. δοοροπά Ἐῤδίοη, 1778. 410. 

ΤῊΪ5 ἴοττηβ ρατὶ οὔ 6 σοτὶς ποιϊοϑὰ ἴῃ ρ. 869. Νο. 10. ξυργὰ. ““ ϑοπιο οὐἉὨ ἴπ6 86η1]- 
τηθηῖδβ, βαὺβ Ῥγοίδεβου ϑδίιδτγί, “ ἀἰβδν 1 Δοἷγ ἔτοπι ἰμοβα οὐ Οθη, δπὰ δῇ 8. ἢ 85 ουρὴξ 
ἴο Ὀ6 δχϑιαϊηθά ψι ἢ στοαὶ σδυίζίοι; Ὀὰῖ τῃ6 ψοτῖκ, 85 ἃ οὶ, οχοθοᾶς δὴν ΕΠ ρ 5} σοτὴ- 
ΤΩΘΠΙΔΤΥ͂ Ὑνμὶο ἢ 1 Πᾶνα τεαὰ, ΤὍηα δυΐθου Π85 ἃ στοαὶ ἀδαὶ οὗἉ δοιιΐθηθββ, αῃα 15 ΟΥ̓ ὩῸ ΠηΘ8}5 
τϑητίηρ ἴῃ τοχασὰ ἴο ἃ ἰδοὶ ἴογ οὐ ἰοῖβη. (δίυδγί, οὐ {πΠ6 ΕΡ΄β8116 ἴο {π6ὸ Ηδρτονβ, νοὶ]. 1. 
Ρ. 286. (Απιογίοδη Εἀϊοη), ογ ἢ. 846. (΄νοπάοηῃ Εἀϊοη). 

11. Α ῬΑγαρῆγαβα δηα Νοίθβ οἡ {πῸ ἘΣ 8116 ἰο {6 Ἡθῦτονβ. Τὸ πῃ] ἢ 
18 ῥΡγεῆχϑα δὴ ᾿παυϊτΥ 1πἴο---(ἢ6 ΑὙΔΠΟΓ οὗ [818 ΕΡ! 5116: ἤθη ἰὉ τῦᾶ8 τσὶ 6 ; 
16 τλΔηΠῈΓ οὗ οἰἰηρ' [Π6 ΟἹ Ταοβίδτηοηΐξ ; πᾷ {π6 τηοϊΠποᾶ οὗἉὨ τϑαβοηΐηρ ἴῃ {ἴ, 
ὅΧο. ΒΥ ΑὙΤῸΣ ΑΒΒ]ΘΥ ΒΥΚΕΒ, Ὁ... ]ιοπάοῃ, 1755. 4ϊο. 

12. ΨΦοδῃπὶ8 ἀυρυδίὶ ΕΈΝΕΒΤΙ 1,δοὐϊομα8 Ασδάθμλοθ ἴῃ ΕΡἰ βίοϊδιη δᾶ 
ἩρφΌΓΘΟΒ 80 1080 ΓΘ 1885, Θἀπη 6) 846 Πλ ΘΧουγβῖθ8 Ἐμθο]ορίοΐβ δαὶ ; Οομ- 
ΤᾺΘΠΓΔΤΊ Πα, 1Ππ 400 τηυέα Δ ΤΘΟΘ ἢ ΞΒΙ ΠΟΓΌΤΩ ἱπΩ ΡΥ τη8Β ᾿πίουργούαπι 86ῃ- 
ἰθηςἴ88 Ρου ] θηίϊα θΘγ.5 1] γαπίαγ, δα) θεῖς (ἀΟΥ]1}0 Ἰπατηδηποὶ ΠΟΙ. 
Τλρβίθ, 1816. 8νο. 

ΤΏοβ6 “οαάεπιῖο 1, εοίμτες οἵ Ἐγττιοϑιὶ σσοσο ἀε]νογοὰ Ὀγ {παὲ διηϊποπί βοῃοΐαγ δηὰ ἀϊνῖῃθ 
ΜὮῈ Πα τγδ8 ῥτοίεββοσ οὐ αἰνϊηϊν δἱ 1,οεἰρεῖο. ὙΏΘΥ πᾶνο ὕθοη οαἀϊιθά ἔγοιῃ [ν18 οογγοοῖοα 
ΘΟΡΥ, τυ ἢ νδτῖουβ ἱτηροτίδης δααϊιοηβ, ὈῪ Ῥγοΐδεβδον ΠὨιηπιίοτγί, σῃο βυσοοοαρα Ὠΐπι ἴῃ τΠ6 
Ἡεοῦτον οἤδιγ αἱ 1 οἰρϑῖς. ὍὙΠοβα ἀγὸ ᾿πο]υἀοα Ὀοίνγθοη Ὀγδαοκοῖβ, τ τ (Π6 ᾿η1ε}4] Ἰοϊῖον Ὦ., 
δηὰ τϑαυΐϊτο ἴο θὰ τοδὰ ψ ἢ Ἄοδυίοη, Ῥχγοῖ. Ὠιμάοτβ κβοπεϊτηθηΐβ οἡ ἔνα Ρϑύβοη οὗ (ῃγὶβι ποὶ 
Βεϊηρ {86 τηοβί οοσγοοῖ. Οτ βοπὶε οὗ 16 ϑδυ!οῦ ομαρίοσβ ἴπογα δτὸ 4130 50Π16 πηδτρὶηδὶ 
ΟὔΒΟΣυ ΔΙΊΟ5 ΟΥ̓ Δὴ ΔΠΟΠΥΠΊΟΙΒ ΡυΡΪ] οὗἨ Ετηοβίϊ 8, νῖσ ἢ ἀγα ἀἰβεϊ πο] ἡπασκοα. τοίδββθογ 
ϑιρδγὶ ομαγασίεγί805 ᾿ξ 5 “ ἃ Ὀοοὶς οὗ γϑαὶ υγοτῖ ἴῃ ἃ οτἰτῖςαὶ τοβροςῖ, Δ Πουρἢ ποῖ οχεουϊοὰ 
νὴ πιῇ ἰα516 85 ἴο ἴὈΓπι δπα τηδίϊοσ." (Οἱ πὸ Ερίβιϊο ἰο τη Ηφῦτονν, νο]. ἷ. Ρ. 987. 
Ατηογίοδη Εἀϊίοη ; οὐ ῥ. 347. Τοπάοῃ ΕΑ ϊοη.) 

18. Α ῬΑγαρὮΓαβα δηα ΟὈτ θη ΤΥ οὐ {Π6 ΕἸΡΙ 5116 ἰο [86 Ηθῦγονβ. Βγ 
Ασομ] ΜΙΆΟΕΑΝ. ΤΙ Οπάοῃ, 1819. 2 νο]8. 8νο. 

14. Ἐρ᾿βίοϊα δὰ Ἡθρτθοβ, 1 ὐπὸ νοσβα αἵ ἸαΓρῸ ΟΧΡΙ]Ἰοαΐα ΘΟΙΏ ΠΟΘ ΑΣΊΟ, 
8 ΟἿ γ. Εὐϊα. ΒΟΕΗΜΕ. [1 ρβῖς, 1828. 8νο. 

16. Ἐρϊίγο δὰσ Ἠέργθυσ, ἀϊνβέβ ἀ Ἀργὼβ 168 τηδίϊοσθβ, ἄγος 468 βοπὶ- 
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ΤΊΒΙΡ6Β ἱπαϊαυδηΐῦ 16 οοπίσπι οὐ 1 Ὁ0]6Γ ἀθ οὔδαυθ αἰν βίοη οἱ βοιβ- ἀν βίοι, 
ἀ68 ποῖθ8, οἱ 468 ᾿πίθγοδ δι: 8 ΧΡ] Ἰοδν 68. θη το δ]έβ δὰ ἰοχίθ. (ἀθηᾶνο, 
1824. ϑ8νο. 

16. Α Ομ οΠίδσΥ οἡ ἴ86 Ερ18116 ἴο [86 ΗΘΌσγονσθ. ΒΥ Μοβϑβθ ΚΥΌΔΕΊ, 
᾿Αββοοϊαίϊβ Ῥγοΐθδβϑοσ οὗ δῪαογθα [τοσαΐασα ἴῃ τμ6 ὙΠΘΟΙ]ΟρΊςοΔΙ ΘΘΙΔΙΠΑΓῪ δἱ 
Αμπάονοσ, Ὁ] πϊοα ϑίαδίθβ. Αμπᾶονογ, 1827. 2 γοΐβ. ϑνσο. ϑοοοπὰ ἘΜ οι, 
ΤΟΥ Β6α δηὰ βῃ]αγροα. 1838, 'ἴπ οη6 γοϊαμηθ, ὅγο. Ἰοπάοῃ, 1828. 2 γο0]5. ϑνο. 

ΤῊ! τηϑοίοτῖν σοῦκ οὐ ρὶπαίθα ἴῃ (Π6 δγάπουβ ἀιιεῖο5 ἱποϊάθηΐ ἴο [Π 6 οῆοο νῆῃϊςϊ Ῥτγοΐδββοτ 
διυδατγὶ μ85 [ῸΓ ΒοπιῈ ὑϑθαγβ ἢ]]6, στ οαυδὶ ογοάϊὶ το Ὠϊτα561ξ, δηὰ ὑεποῆϊ ἴο ἔμο ΤὨΘοΟΙ]ορΙοΑ] 
ΘΟΙΏΙΏΔΤΥ δὲ Αηάονοσ. Τὸ Ὀοττον ἴΠ8 υϑ8ῖ σμασδοίοσ σίνοη οὗ ἢΪ8 ἰδουτβ Ὁ. ἴῆ6 ΕΠρ] ἰδὲ 
εὐϊΐοτ (πε ον. Ὧν. Ηδβπάργξοηῃλ): --- "" Πἴ τνδβ8 πη ρ 8510]6 ἴὉΓ ΔπῪ Ῥϑύβοη γῆ δά ρογιιβεά ἐμ 
ἴοτιηοσ νοσκβ οὗ ουῦ δυίΐμποτ, ποῖ ἴο μ81} τ ΠΙΡῊ δπεοιραιοΩβ 6 ρσοβοηΐ ρχγοἀυοσιϊοι 85 8 
τηοβὲ νδίυδῦϊο δοσοβϑίοη ἴο 101 ς 4] ̓Πογαΐασο. Ἱπετηδίο Υ δεαιυδιπίθα ψὶτ {Π6 τηϊηυῖ οὗ 
Ηδρτονν Οτδατησηδῦ ; ἔδπη δ ν ἢ ἴῃ 6 ἀἰνογβιῆοα βιγ]6 οὗ ἔπ βδογθὰ ψτετδ; (σαϊποὰ ὈῪ Ἰοηρ 
δέν οὗ ἔῃ ἰατν8 οὗ ὈΪ0] 164] οχοζοβὶβ ἴο ἃ τοῆηρα δηά τηδζιγοά ἰδεῖ ἰῃ 86 ζίηρ ἴΠ6 ροϊηΐ, 186 
Ὀοατίηρ, ἴΠ6 νατίουβ βῆδαοβ απὰ τατῇσαίϊοη οὗ πιθβητης σουομοὰ τπηάον (Π6 βδοσοὰ ρἤσαβοο- 
Ἰορν ; ἱπιθυοά ἘΠ ἃ βίηςοτα ἰονα οὗ ἀϊν!πα ἰγυ τ, αηά ἃ ῥτοίουπά γτονογθησα ἴον 119 ἀἰοίαίαβ ; 
δη, νὶῖπα], οηἀονγοά τ ἢ ἃ τηδην δηά γἰς ἢν οὐ] ἰναῖοα [161] 6ςῖ, Ὦ6 ῬΟΞ5655685 Π118}} ἘΠ διῖοῃς 
ΡῬδου ταῖν δειίηρ Πῖπι ἔος πα ραγίοττηδηςο οἵ ἃ νσουὶς τορ]θῖα υἱτἢ 50 ΤΩΔΗΥ͂ ἀ: ου 168 825 {παῖ 
οὔ Ττδηβίδεϊοη δὰ Ογιεῖσαὶ (οσωτωθηΐίδσυ οὐ ἐμ Ερίβε]α ἴο ἔς Ἡεῦτονα. ὙΤθο οτάραὶ, ἴο 
νθΐοἢ τ ἰς ᾿Ἰτηροτίδηϊ ροτίΐοη οὗὨἨ δογίρίυγε [88 θθθη βυ]οοίοα Ὀγ (86 ν}] ἃ δῃὰ οχίγανασβης 
Ὠγροίμ6β65 οὔ βοῖηο οὗ 1Π8 τηβϑίογεβριγι 5 οὗ Οσδγτδη ΠθοΪ οσΎ, Γοπαἀοτοά ᾿ξ ἃ πηδίζου οὗ ᾿τηρο- 
τίου πϑοθϑβὶῖγ, παἴ βοῖὴθ σπδπιρίοῃ, οοτῃρ] εἴ61γΥ δοσουϊτοα δηὰ αἰδο! ρ] πο ἴο {Π6 θα} 6, δου α 
Βῖορ ἔογσναγὰ δῃὰ ἴδκο ὺρ ἔπε σαυηιϊοῖ ψ ΠΟ ἢ ΤΠῈν παν 50 ἔραν οβ5}Υ δα υδυῃεηρὶν τἤτονη 
ἄονη. [1 νὰ τηϊβίαϊκκο ποῖ, 5βυς ἢ} 8 σμδπιρίοη ἢ85 Ποῦ θηϊεσρὰ {πὸ βεϊά, δηὰ ννοη ἴπῸ ἀν. 
Αιυιοβιϊοῃβ τοϑρϑοίηρ 51}]6, Δ ΠΟΥΒὨΙΡ, δηὰ ἱηϊοτρσγοίδιίοη, τ μϊοἢ στάθη οὗ ϑυσἢ οΟἸΘΌΥΙΥ 88 
ΕΠΟΏΠοτη, Βογίμο]άϊ, Π6 Ὑ οἰξο, δὰ οἵποῦβ, ασὸ σοῃϑιἀογοά ἴο πᾶνε σομη] ἴον βοῖ δὲ γοϑί, 
᾿ᾶνθ θόθῃ βυδην ρα ἴο ἃ ἔγεβῃ απὰ τὶ ρί ἃ Ἰηνοβει ζαϊίοι ; πὰ ᾿π τηοβί Ἰηβίδηοοβ ΕΟ ΡΠ ΠΙ]Υ, 
ἴῃ 8}1} τῇογθ οὐ 1685 88:ἰϑἰβοίογιυ, [Π6 υθσὺ γονότβο οὔ ἐποὶγ σοποὶ υϑῖοπβ ἢδ5 Ὀδοη βῆονη ἴο ὃ6 
η δοοογάδηοε σι τ ἐΠ6 ΓΤΘ6] ἕδοῖβ οὗ ἴῃ6 οα50." (Ρτοίαςε ἴο ἘΠ ρ πῃ δαϊίοη, Ρ. ν.) 
ΤΏ ἰορὶς5 ἀϊδου5θα ἴῃ Π6 ΣΊΒΒΤ ΥΟΓΌΜΕ, ἴῃ [ΌΣΕΥ 56 οἰ 05, 8ΓῸ.---- [Π6 ἔογτῃ οὗ {Π6 ΕἸ ρΊΙ5ε]6 ; 

ἴο ταὶ στοῦ οσ οἰυγοῖδ8 ἰΐ τγ88 δαάγαββοα ; 119 δῃι αυ Ὑ δηά σοδποηΐοαὶ δυ ποι ; {Π 6 
δχίθγηδὶ δπὰ ἱπίογμδὶ ονϊάθηςο [Πδὲ 1 τταβ τ ἴθη Ὀγ ἴΠπ6 Δροβί]ο Ῥϑι], γγῃο 15 τηοβδὶ ἀθοϊ βίνοὶυ 
βῃοτνῃ ἴο ἢανα θθθη 15 αυΐμῳ,. Τηδ ναγῖουβ οὐ͵οοϊοηβ οὗ Βουγιμοϊάϊ, ὅδ μι}Ζ, 56 ΠΆγιἢ, 6 
Ὑγεῖῖο, δὰ Βορῆτηο, αγὸ ἀϊβοιιββθά, δηὰ βαιἰβέλοιογν τοξυςεα : ἴο {π6πὶ βιισοθθας ἃ σοηβί ογ- 
δἰΐοῃ οὔ ἴῃ 5βίγ᾽ε οὔ ἐδ ορίβε]6 δηὰ οὐ τῃ6 Πυροίμοβοβ δἀνοςδίθα ὈΥ βοιηβ ᾿θδαυηθα τηθῃ, στ ῆο 
Πᾶν Βθν σαν δεοτ υοά ἰξ ἰο Βαγπαῦραβ, [υΚο, ΟἸοτιοηῖ οἵ Ποπιθ, δπὰ το Αροΐ]οςβ. Ὑῆρθβο 
Πυροΐποβο ὅγὸ βδῃῆοσψῃ ἴο ὕς ἀεβιϊτυῖα οὗ Του πάδίϊοαθ. ΤῊ νοϊαπηθ οοποϊυο5 "ἢ ἃ ῥτιοῦ 
ποίϊοα οὔ {πὸ ““ Οτὶ εἰοαὶ δηὰ Εχοροιῖςαὶ Ηοὶρ5᾽" ἴἰο ἴπ6 βίαν οὗ {Π18 ορῖ51]6.Ύ Ὁῇῆθ 5Έσον» 
ΨΟΙΌΣΕ σΟΙΏΤΏΘΏσ65 1 ἃ πον ἰΓδηβἰδίϊοη οὔ ἴπ6 Ερ 5116 ἴο ἐπ6 Ηοῦγονβ, εἶ 6 οὐ]οοῖ οἵ ψ ἢ οὶ 
19 ἴ0 ρῖνα 8 πλοῖα δχαοῖ υἱοῦ οὗὨ 186 ἔδαίιιγοβ οἵ ἴΠ6 οτὶ σὶπαὶ Οτροκ, (Πδη 15 ργοβοπίθα Ὀγ {6 
διιιποτγιςοά ἘΠῚ 15} ἡ ογοίοη. ΤῊ ἐγαπβίδεϊοῃ ἰ5 [Ὁ] δὰ Ὀ. δὴ δάγαγϑῦϊε σοπέϊηυοι!β σοτῃ- 
ταθηἴδΥΥ Ὡροη πὸ σΠο]6 ΕΡρ 8116. ὙΠ οη αἰ Ποῦ 165 ἀοτηδηἀοὰ 5ρθοῖαὶ δπὰ οχιθηαοα ἰηνοβὶ!- 
ξαϊίοη, 6 859 σον ἴῃ6 τϑδυϊὶ οὗὨ βυςὴ ᾿ηνεβισαιίίοη ἰηΐο Θοχουγβὰβ αἱ {Π6 οηά, αἴοσ ἴῃ68 
τποῖμοά ρυτϑυοά Ὀγ Ἡοϊητὶςἢ, Κορρο, Ὠἱηάοτγέ, δπά οἵδον Οογπηδη ρἢ]οἷοζοσβ δηὰ οὐ το 5; 
θϑσιιβο ας] 5 76 οῖθ οδπ ἔοτο 6 ἰτοαϊθὰ δηὰ βέιάϊοα τυϊτ τόσο οοηνοηίθηςο, δηά αἷδὸ 
τῆοτο ἔᾺ]γ, ἐμδη 15 Ἰηξογτηῖϊχοά ἢ} (Π6 ἀδιι4] 56 γ68 οὗ Ὄχϑροῖῖοαὶ ποῖββ. Ὅὕμῃὸ Τοπάοηῃ το- 
Ῥυτὶηξ [845 ὕδθη οαἀϊοὰ τιῖῖ στοδῖ σατο ὈγῪ τ ἤδν. τ. ΗΠ ΕΝΌΚΆΒΟΝ. 

17. ΑἍὄ ογα] Τγδηβιδέϊοη οὐ δὲ. Ῥϑὺ]Β ΕΡΊ8116 ἴο [86 ΠΘΌΓγοννβ, ἔγοτα ἐῃ6 
οΥἽρΊηα] τοῖς, νυ ἢ οορίοιιβ ΘΧΡΙ Πα ΙΟΤΎ ποίθβ. ΒΥ {86 Ἰαΐθ ον. ἀθοσρο 
γαυριδη ΚΆΜΡΒΟΝ, Μ.Α. Ἐμιοα Ὁ 118 βοη, {πὸ ον. Ε. '΄. δαιηρβοῃ. 
Ιοπάοῃ, 1828. 8νο. 

18. ΟἸγιβεϊδηὶ ΤὭΘΟΡὮΙ Κυιτνόεξι, (οι θῃίασ8β ἱπ ΕΡ βίοϊδπη δά Ηδ- 
Ὀγῶοβ. 1᾿ρβῖϑ, 1831. ϑὅνο. 

1} ἀπο Ἰάϊοπι δηὰ δρὶτῖὶ οὐ Ῥδὺ}}5 τι ἰῆρα, 1 σδηποί περ (Ἰκῖηρσ Ὠἷπιὶ ἴο θ6 Ὀυΐ νοτῪ 
τηοάογδιοἷν δοαυδὶ θά. ἡ πυοϑίϊοπβ οὗἁἨ ὨΙΟΥ͂ ΟΥ̓ ΕἸοβτη ἢς ἀδί41}5 νυ ἢ 6 ροοὰ ἀ64] οὔ 
του Υ ΔΠ6 δοσυγδον ττρδῖ οἴθοῦς πᾶν 88! ; Ὀυϊ Π6 δα ἀβ οίπιπρ ἴο 16 βίοεϊ οὗ ἰπουρδὲ 
αἰτοδάν Ὀεΐοτο ἴἰς ψουν]Ἱὰ." (τοῦ, δευαγί, ἰη τὰς Απάονοσ ΒΊΡ]1οα] Ἐδροβίίοτῃ, Ψ6ηυάτγ, 1833. 
νοἱ. 111. Ρ. 160.) 

19. Τα Ἐριβι]6 το 18ὲ Ηβθῦγοσα. Α ποὺ ΤΥΔηΒ]  οη ἴῃ ΒΘΟ 8, ἢ 
Μαγρῖπαὶ Νοίοϑ δπὰ δὴ ]ηϊγοάδυοίοσυ ϑΎ]]αΡα8. [ΒΥ «Τοβίδῃ ΟὈΝΡΕᾺ.] 
Τιοπάοῃ, 1834. 81:14}} 8νο. 
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20. Α ΟὐοταστηθηίδσυΥ οἡ {π6 ΕΡ᾿βί16 ἰο [πὸ Ηθργονβ, Ὀγ σγ. ἃ. ΤΉΟΘΙσΟΚ. 
εν νιν Τταπβιαίθα το {π6 Οογίηδῃ ΒΥ «΄διηδ8᾽ ΗΆΜιστον, Μ. ἃ. ὙΠ δα 
ΑΡρϑμάϊχ, δομιργίβϑίηρ ἴπγο Ὀ᾿ββουίδ 0 η8 ὈΥ {86 β81πλ6 δυῖμογ, ὑγδηβ᾽ θα ὮΥ 
7. α. Εγάνν. ἘΔΙμθυσρη, 1842. 2 γνο]8. 12ο. [ΑΪ80 ἔοστηϊηρ νοἶβ. 
ΧΧΧΎΙΠΠ. «μὰ ΧΧΧΙΣ. οὗ “186 ΒΙὈ]1641 ΟδὈὶποι. 

2]. Νοίεβ, ΕΧρ αμδίουυ δῃα Ῥγβοῖῖοδὶ, οα {86 Ερίβι]α ἴο ἴ:6 Ηθργουϑ. Ὁ 
Βγ ΑἹΡοσῖ ΒΑΈΝΕ8. Νον Ὑοῦῖϊ, 1848. 12πη|0. 

22. Ηοτε Ηδθργαῖοθ : δὴ Αἰΐοιαρί ἴο ἀΐϊβοουον ΒΟΥ [86 Ατρυμηθηῦ οἵ 186 
ἘΡί 8:15 ἰο ἐμ Ηδθθγϑνβ τηυβῦ ασθ θθθπ ἀπᾶογβίοοα ὈΥ͂ ἴμο86 Ὁμογθῖῃ δά- 
ἀγαββθᾶ, τὶ ΑΡΡδπάϊοαβ ου ΜΙ }ββϑίδῃβ Κίησάοτα, ὅς. Βγ ἀφογρε, θυκα οὗ 
ΜΑΝΟΗΕΒΤΕΒ. Ἰμοπάοῃ, 1888. ἰαγρο 8γνο. 
ον δὴ δεοουπὶ οὗἉ {8 πγοτῖς, τσ ϊο ἢ ἱποὶ αάθ5 οὨ]Ὺ τμ6 ἢτβὲ ἔουτ σμαρίοτβ οὗ [μ6 Ερίβ8{16 ἴο 

τῆς Ηοὔὕτον, ἴΠ6 τοράϑσ 15 τοίοσχοα ἴο μα ΟΠ τὶϑιϊδη Ουδγάϊδη ἕοτς Μαγεὶ 1835, Ρῃ. 105---110. 

28. α. Μ. Αμτηῆοκ Οομμπηρηίαίίο Εἰχοροῦςο- Πορτηδῦϊοδ 1π ἴγθ8 ῬΓΊΟΓΘΒ 
ΘΓ ΟΔΡ᾿ 15 ρσίσαὶ ΕΡρϑίοϊα: δὰ Ἡβθγαοβ βοσρίβ. ΟΟὈΟΓΡῚ, 1828. ὅνο. 

24, Ὧδε Ἐρίβίοϊαβ, αυβ ἀϊοϊζαΣ δά Ἡθῦτγωοβ, [πἀο01]16 ταχίστη ῬΘΟΌΪΑΓΙ 
ΤΑΡτυτα οοιηροβι ΓΓγαυροῖῦ Αὐρυδβίαβ ΘΕΥΕΒΆΒΤΗ. 121ρ081855, 182]. 8νο. 

Απ εἰαθοτγαῖθ ᾿πνοβιϊραιϊίζοη οὐ τῆς βῖν}]θ, βοορθ, ἅς. οὔ ἴῃς Ερίβεῖα ἰο (6 Ἡεῦτεν ; {Π6 
τηδίη οὔ]θοὶ οὐἩ τυρΐο 15, ἰο ἀΐδρτονο {πὸ Ῥαυλπο οσγὶρσίη οὐ 1818 ορίβϑῖϊθ. Ὦγ. δου βδτι}} 8 
Βυροιοβὶς ἰβ οοιπρίεἰεἶν τοδαϊοα Ὁγν Ῥγοΐεβδου ϑιυδγὶ ἴῃ [8 Οοτητηθηΐαγυ οἡ πὸ ΕΡί5116 ἴὸ 
1πΠ6 Ηδρτονϑ, νοΐ. 1. 8 28. 

(4.) ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΟΗΒ ΟΝ ΤῊΕΒ ΒΕΥ͂ΕΝ ΟΑΤΗΟΊΙΟ ἘΡΙΒΊΙ ΕΒ. 

1. ἀοίοῦ ΟἸ γι βύδηὶ 5ΤΟΒΕ ορυβουϊυτη 46 (δ μο ] οασαμι ἘΡ᾿ ΒίΟἸ Γι πὶ 
ΟΟΟΑΒΙΟΠ6 οὖ Β6ορο. ([ἢ [86 βοοοπά υνοϊυμηθ οὗ 818 οο]δοίθα Ορυβουΐδ, 
ΡρΡ. 367--416.) Ταυλίηρα, 1797. ὅνο. 

2. Α Ῥτβοῖίοαὶ Ῥδγαρῆσαβ οα 1886 ϑδϑνυθὴ Οδίμο]ς ἘΡ[ 8168, δον {88 
ΤΩΘΏΠΟΡ οὗ Ὦγ. ΟἸΑΓ ΚΘ Β ῬαγΑρΡΏσαβο οἡ {86 ΕὈῸΡ Εὐνδηρο]8ίΒ. ΒῪ βϑιηιθὶ 
ΟΟΙΕΤ. [ΙΟπάοῃ, 1784. ϑ8νο. 

9. ΕΡ᾿βίοϊαγυ πη (δ πο] ἀγα πι Θαρίθηδγιαβ, ασθοθ, σὰπὶ πον γΘΓΒΙ θη 6 
1, αἴηδ, 86 Β6801118 ρ,ΥΔΙΏΠΊΔ1ς15 δία οΥἸἐ1615, ὁρατὰ Φοῃ. Βοηθάϊςς ΟΑΈΡΖΟΥΤΙ. 
Ἠκ]α, 1790. 8ὃνο. 

Ιῃ 1815 ψόυκ, ἴπ6 τοοοϊνοὰ στθοῖκ Τοχί οὗ (6 ϑανοη Οδέμποϊϊς Ερίβιϊοβ 15 σεϊδι πο, δῃὰ 
πὸ Ῥυποϊιίίοη 18 οογγθοῖϊοα ψοτο {πὸ εὐϊῖονῦ ἀδοπηθὰ Ἵοσγθοῖο Ὠθοθββασυ. Τπθ ποὺ 
1,δἴῖη νουβίοη, υγ!οἢ 18 ῥυϊπιθα ἢ τπ6 ΟὙτθοκ ἰοχῖ, 15 ν Υν ο]οθα: δηα. 1 1118 βοοἾ α οΥ 
ποίοβ Ῥγοΐββϑθου (ὅσρζον ἢ88 νἱῃάϊοδίθα ἢ18 τη ογίηρ οὗἩἨ ραγίϊσυϊασ ραϑβασοβ, οὐ ἀϊδξουπβοά 
ψ δ οι Γοδϊηρβ οὗὨ ἱτηρογίδησο ; δηὰ [858 α[5ο 1]]υδίγαϊοά [Π6 ρθουν Ἰἀϊοτῃβ ὁσσυγτῖηρ ἴῃ 
[656 6Ρ]151165, Θβρθοῖδ γ {ΠἸοβὲ οἵ ὅι. Ζομη. 

ΘΦΆΜΕΒ, ΑΝῸ ] ΑΝ 2 ΡΕΤΕΒ. 

1. Αππηοίεδίίο δὰ Ερ᾽βίοϊατη “8460 0] ρογρϑίιια, οὰπηὸ ὕσουνϊ ΤΥδοίϑΕ  ΟΗ6 
ἸβαρορΊοᾶ. ϑεγιρδιῦ Μαιμευβ ΒΟΗΕΕΟΚΕΝΒΌΚΟΕΕ. δία ίρεγαϊε, 1882. ϑνο. 

2. (οπιτηθπίδγιαβ 1η ΕΡβίοϊτα «δοοῦὶ. Οὐομπβογῖρϑὶῦ Οαγ. αοάοίν. α]]. 
ΤΒΕΙΕ. 1 ρ818, 1828. 8νο. 

8...ΑΨΝΔ Ῥυδοῖϊοαὶ! (ὐοτητηθΔΙΎ, ΟΥΓὁ ἃη ΕΧροβιίΐοη τὰ Νοΐοβ οὐ πὸ ἘΡΙ511Ὸ 
οὗ απ|6858. ΒΒ. ΤποῖμδβΒ ΜΑΝΤΟΝ. ]μομάοῃ, 1668. άϊζο. Εδαρτίπηίθᾶ : ΤΠ, οπάοῃ, 
1840. τογαὶ ὅ8νο. 

ι ΤΏ Ῥδγαρῆγαβοβ οὐ" Ὦγ. Βθηῆβοι οἱ ἔποβο ΕΡ βε]65 πᾶν δἰσοδὰν θθθη ποιϊςθα ἴῃ Νο. 11. 
Ῥ-. 569. δερτγὰ. 
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4. Α Ῥχβοίίοδὶ ΟΠ ΠΠΘΏΤΑΓΥ ΟΥ ΕἸΧΡΟΒΙ ΟΠ οα [η6 (ἀμ γα] ἘΡίβι16 οὗ 
δτὴ68. Α Βορσγὶπίὶ οὗ τ186 Εδν. Τβοτηα8 Μβδῃΐοπ ΟΥΚ οὐ {μα Ἐρίβι16, 
Δυγιἀροα δηᾶ οἀϊοα Ὀγ ἴμ6 ον. ΤῸ Μ. Μδοάομορῃς.« ]Ἰοπάομῃ, 1844. 8νο. 

ὅ. ὅδτα. Ετι. Νδίμδη. ΜΌΕὶ Ῥγωϊθοῦομο8 ἴῃ Δ 000] οὐ Ῥοίγὶ ἘΡἱβί0]48. 
Ἑκ1αῖ Ο. Α. θομαῖ. [1 ἱρ5ῖα, 1794. 8νο. 

6. Ιηΐορτην ἀπὰ Αὐγβοηῇ ον οὗ {πΠ6 δοοοπα Ἐρ18616 οὗ Ῥαείοσ. ΒγΥ Ὦγ. 
Ἡργηδῃ ΟἸΒΗΑΌΒΕΝ, Ῥτγοΐεβεοσ οὗ ΤὨΘΟΪΟΡῪ ἴῃ [Π6 {Ππ]ν Θ β ἐγ οὐ ΚΙ ρβΌοσα. 
Ὑγδμηβαίβα ἔγομι {π6 1, δίῃ Ὁγ Β. Β. ΕΡΥΤΑΕΡ58. [Ιἢ [86 οἰράιἢ νοϊυτηθ οὗ 186 
ΒΙΡ]1ο4] Βδροβιΐζοσγ, ρυ 5 η6α δ Απάουον [ΝΜ ββδοβυββοίίβ], 1886. 8νο. 

7. ΕΥϊΔογοὶ ὙΥΙΝΡΙΒΟΉΜΑΝΝΙ, 5,5... ΤΒοοϊορίς οὐ Ῥ}]οβορΐα ΒΘ οΟίΟΣΙΒ, 
γΙπάϊοὶς Ῥείσίηθ. δε βθοπ, 1888. ϑνο. ᾿ 

“«Τη15 Ὀοοΐκ 15 ᾿ντϊεἴθῃ 1 Δ ΥΟΓῪ οατποϑὶ δηα μονψογίμ! τηδηπογ, ἢ) Ομροβιιίοη ἴὸ ποθ 
ὙΠῸ ἀουθὲὶ οὐ ἀθην 186 δυϊῃοηιοἰῖν οὗ ΙΠ6 ϑεοοοηά ΕἸ 5116 οἵ ᾿οίεσ. .. . ὙΜιηαἰβοπτηδηπ 
φοτη68 ἴο ἴδ οοποϊυείοπ, (μαι ἃ ψαβ Κπονσῃ ἴῃ ἔπ οδυϊϊοβί εἰπιθδ; Πδὲ 1ἴ5 δι Πα πεῖς Υ τ α5 
αυεδιϊοηρα ὈΥ ποηο; ἐπεί 1 ΑἸ τβ, ἱπάἀοοά, ἔγογ εἶ) 6 Ητδβὲ θρίβιϊα ᾿π σοσίϑίη ΡΠ ταβθ οΙ ΟΣῪ δπὰ 
Βθηιϊτηθηΐβ : δυῖ τὲ {Π15 ἀϊβογοιισα σα 6 νρ}} οχρ]αϊηοὰ Ὀγ (6 ἀϊδγοπε παίυσγο οὐ ε}}6 
Β )οοὶ ἀἰξου55οά, τν]}}]6 ΤΠ τα ΘΓ ΤΏΔΩΥ ἔγασος οὗἁ τοβοτηρίδησο ; {Ππᾶΐ ἴΠθ τὸ ὅτὸ βοῖηο ἀπ ῆςι] 
Ῥδββαβοβ ἰπ 1, τι ἰς ἢ, ποι! Πκιαπάϊηρ, 1 σα ΠΕΥ υπάεογείοοά, νν}}} ρατγιϊουϊασῖὶν οοπῆγηιν {86 
δἰ ΠΟΘ ΥΥ Οὗ Π 6 τυῖογ: ἔπδὲ τπ6 ἀσδογίριο οὗἩ μογοῖῖοβ ἀργθοα ΟἿ]Υ τυ ἢ ἐΠ6 δροβίοϊὶς εἰπηο8 ; 
δῃά ἐπδὶ 18 γθϑθιδησο ἰο δπά6 ἀοτηηοπείσγαίθα 115 δροβίο]ο οὐ χίῦ, Α ἰαγβα ρογίίοη οὔ π6 
νοϊυπης ἰβ ἰδ ίκοη ὑὉρ τὶ δὴ ἱπαυΐγυ γοϊδίησ ἴο Ππ6 εἰπηα δηὰ ρΐῖδεθ θη δηὰ τγῆογο Ὀοιἢ 
ΘΡ1511.5 οτο νυκτί. Τηδ δυίΐδοσγ σοποϊυάθα ἴθθη ἰδὲ ἐπα ἔἤτβιὶ δορὶ δῖ] νγδβ χη δὲ 
Βοπιο (Βοπιο ἱπιοπάραὰ Ὀγ ΒδΌυ]οη)}, δηά ἐμαὶ τΠ6 βοοοπά ορίβι]6 ψδβ πιϊθη δὲ Εἰ 6 δαπη6 
Ρίαςο, 65 Ῥοίοσ ἴω 1ξ γοίουιβ ἴο ἴῃ 6ρ151]6 οὐ Ῥϑυϊὶ, τυβὶο σοῦ τυ θη δὲ ἤοτοθ, δῃά 85 8 
ΒΡΟΔΚ 5 οὗἁἨ ἢΪ5 οσσῃ ἀθαίῃ 85 ἀγανίησ ποασ, τ λοῖ ἔοοὶς ρἾδοα δὲ ἴπι6 βδιηδ οἰΐγ," (Ατηογίσδῃ 
ΒΙΌ]1041 Βοροκιίοσυ, Φδῆυδγγ, 1839, Ρ. 257.) 

8. Α Οὐ; ΘΠΙΑΓΥ οα [86 ΕἾχϑὶ ἘΡ 8016 οὗ Ῥείοσ, Ὁ Βοθοσὺ ΓΈΙΘΗΤΟΝ, 
Ὁ.}. Ατοβρίϑμορ οἱ ΟἸδβρον. 2 νο]8. ϑνο. δγίουβ θα" 1 0}8; 8180 1π 016 
ψοϊυμηθ, ὅνο. 

ΤῊΪΝ δαἀπαϊγαῦϊα σοτητοηίδγυ, τ ἰοῖ 8115 (ἴα ἢτεε ἔττὸ το]ιιπμθ5 οὐ Ασομρίβπορ 1,εἱρῃίου᾽κ 
τνοτίκ8, 15 τ Π οὶ ν ργδοιῖσαὶ, απὰ ἢδβ Ἰοηρ ὕδοὴ δάἀπιιγοὰ ἴον 115 ρίοῖγυ. Ὧν. Ποαάτιάρε, ἴῃ 
Ἦΐ8 Ρδγαρῆγσγαϑθο οὐ 1μἷβ Ερίβι]6, ἢδ5 δεκπονυϊεάροά Ὠϊπ)561[ ἀδορὶν ἱπαθυίεα ἰο Ατομυϊβμορ 
1, εἰ δου ἴῸΓ ΤΔΩΥ ἱπηρογίβδηΐξ ΠΙηῖ8. 

9. Απ Ἐχροβίτίου οὗἩ ἴμο βοοομὰ ΕΡριϑΕ]6 οὗ Ῥοίθσ. Βυ (π6 Βδυ. Ἱποιηδβ 
ΑΡΑΜμΜβ8. Ἰωοπάοῃ, 1688. [0]]ο. 

ΤῊϊς οχροβιεοη τὰ μΒοϊὰ ἴῃ νοτὺ Ὠἰρἢ τορυθ ἰπ [Π6 βουδηΐθοῃ ἢ οομίυσγ. [1 μανίηρ 
ὈΘΟΟΠΊΘ ΘΓ ΒΟΔΓΟΘ, 8 ΠΟῪ οὐἰτίοῃ, “τουδοά δηὰ Ἵοοσττοοίθά᾽ γ΄ 186 δν. Ψ34π2ὲ8 ϑβευτηδῃ, 
ν)85 ρυ ]15Π6ἀ δἱ 1,οπάοῃ, ἰπ 1839, ἰῃ πε ἰαγῖα νυ] πα τογαὶ ϑνο. 

10. Εχροβίίίου οὗ 186 ἘΡίδβι16 οἵ Ῥαδίθσ, οοῃβιἀθγϑᾶ ἴῃ σϑίδσθποθ 10 186 
ψγ 8016 βιγβίθπι οἵ Ὠϊνὶπο τα. ὙΥδηβ]αἰθα ἔγομῃ [86 ὐθστηδῃ οἵ ὙΥ186]πὶ 
ΘΊΤΕΙΘΕΕ ὉΥ 86 Εν. Ῥαδίγιοκ ΕἌΙΈΒΑΙΕΝ. ἘΔ Ρυγρ, 1886. 2 νο]8. 12π|ο. 
ΓΑΙΒο 88 νοἱβ. ΧΙ͂Υ͂. δπὰ ΧΥ͂. οὔ {6 ἘδΙη ΣΡ ΒΊ0]1ς4] Οδθὶποί.] 

11. ΗἨυδεγ ῬΒΠΡΡΙ 6 ΚΑΝΤΕΙΒ ΟὐΟιπτηθηϊδίο ἰπ ἰοσυμ 1 Ῥείσὶ Υ. 1]--4. 
Τυράυπι Βαίδνοσυμ, 1828. 4ϊο0. 

12. Τῃ βοουπάδῃι ὥ. Ῥοίσὶ Αροβίοιὶ Ερίβϑίοϊατηῃ (ὐοτητηθηίασ 8. Αὐσίογθ 
Το ὅΜτΗ, Κ᾿. ΤΡ. [ἢ ρρ. 177-872. οὗ μῖ8. ΜΊ8βοβ ποθ. ΟΠ ]ηϊ, 
1690. ὅνο. 

13. Α Πἰββοσίαϊοη οἡ 2 Ροῖ. ἱ. 16-21. ἴῃ πβῖο ἢ 186 ΕΌτοα οὗ [06 ΑΡΟοΞΒ[16᾽8 
Γοδβοηΐῃρ 8 βθονῃ, δπᾶ ἴ[Π6 Οοππθοίίοι οἵ [86 ν᾽ 80]6 ρϑββδρα 18 Ἔχρί δἰ πϑά. 
Βγ ΗΠ δ ῬΕΙΜΑΤΥ. Τμοπάοῃ, 176]. 8νο. 

Σ Τῆαὶ Ποτηο τ᾽δ8 ἐδ ρίδοθ ποτ (μα ΕἸρ᾽51165 οὗἩ Ῥείοσ σσεγὸ γι τίθῃ, γγο ανο βῆιονγῃ ἴῃ 
ΝοΪ. ΓΝ. Ρρη. 435, 436. 

ΥΟΙ, Υ. σςο 



3560 Ναογεί })}ἰοίοσν. ΓΡαΈ 11. ΟἿ Υ΄. 

14. Α ῬἩϊἰββοσίαιίοαυ ἀροὸπ {μ6 Ἄοομπέγονεγίοα Ῥαββαρθβ ἦπ δὲ. Ῥεῖεσ διὰ 
5:. Φ046 οοποογηίηρ; [πΠ6 ΑΠρ6]8 {πᾶ βἰππθᾶ, δὰ Ὑπὸ Κορύ ποῖ {πεῖν ἢγβί 
Ἐϑίδίθ. ΒΥ ϑδθυθὶ ΠΈΝΙΕΥ. ΤΙ οπάοῃ, 1778. ὅ8νο. 

ΦΑΜΕΝ ΑΝῸΌ 0 8, 

1. Φδοοῦϊ οὐ Φυάο Ερίϑίοϊαβα (ΠΟ ἴοαβ οοπιπηοηίαγιο 1ΠΠπβίγανις Ο. Α. 
ΒΟΗΑΆΙΙΝα. Ηδυηΐϊς, 184]. ὃνο. 

], 2, ΑΝῸ 8 590ΗΝ. 

1. Ἐρίβίοϊα: γα Οδίπο! σθ 5. ΦοθηπὶΒ ασϑοθ, ποῦϊβ 1] γαῖ ἃ [.Θου- 
Πᾶγάο Ὁ τ βίορβοσο σηιο. αΑπηβιίοϊοάδμι, 1739. 1Ζ2πιο. 

2, δα. Εὐϊά. Να. Μοεὶ Ῥγωϊθοῦομποβ Εἰχοροίίοα ἰὰ {Γ68 ὁ Π8ΠΠ18 
Ἐρ βίοϊαθ, οὔ πὰ που δδαγυπάθην ῬΑΓΆΡΉΓΑΒῚ Γ,διϊηᾶ. Ουτᾷ Ο. Α. Ἠερϑεὶ. 
1Δρβῖα, 1797. ὅνο. ' 

ΤῊΐβ ννοτῖς οοηίϊδὶηβ δ ἴγσες 1,11 νοσβῖοι οὗ ϑαϊηὶ ΨΦο η᾿κ (ἴτοο ἘΡ 5.165, αβ 1 ννδβ ἀϊοϊαϊοά 
ὈῪ ἴπ ςο]οδταῖοα Ῥγοίΐμεβου Μοτιιβ ἴπ μἷς Ὠἰν ΠΥ 1 δοΐυτοβ, ἰοροῖμοῦ τ ῖτἢ Π18 οὐβαγνδίὶοηβ 
οἱ 1ἴ, δηὰ ἔνο οτιεῖοαὶ Εἰ χοισγϑως, οὐ οὔ τ Π1ςἢ τοϊδῖοβ ἴο ἐπε ἀϊδρυϊοα ραββασὸ ἰη 1 Φοδη, ν. 7, 8. 

8. Α ΟὐὐπιπΘη ΑΥῪ ΡΟ {π6 ΕἸγϑί, βϑοομά, δπὰ ΤὨϊγὰ ΕΡίβι168 οὗ δαϊηΐ 
Φόοῆη. ΒΥ Τποπῆδβ ΠΑΎΕΙΝ 8. Τοπάοῃ, 1808. 8νο. 

4. Α Βυίϑξ Ο(ὐοσῃπιθηίαγυ ὑροη {Ππ6 Βτβὶ ΕρΡ 8116 οὗ ϑαϊπὶ Φοῆη. Βγυ ΑἸοχ- 
ΠΟΥ 5. ῬΑΥΤΕΗΒΟΝ. ΟἼδδσον, 1848. 1Ζ2τηο. 

ὅ. Ὑογβιο 1 δἰϊπα Ερ᾿βίοϊασυσα οὐ Γδγὶ ὙΊΒογατη “]Ο8Πη18 ΝΟΥ Ταβία- 
τηθηῖὶ, ρογροίυα δἀποίδιϊομα 1Π]υϑίταία ἃ Μ. (ἀοαοίτ. διρίδβιηιπά. ΙΑΒΡ18. 
ἙάΙῦο αἰΐοσα, ΠΟΥ]8 οὐ Γ]8 ομγχοπάαία οἱ διοΐδΔ. 120818, 1821]. 8νο. 

6. Α Οὐοτμτοπίαγυ οἡ {Π6 ΕΡ181165 οὗ δ. ϑόβῃ ὈΥ Ὦγ. Εσθάγιοι 1, 0ΚΕ. 
ὙΤτγδηβδιθα ἔγοσῃ [πὸ (ἀθστηδῃ, 1} δ οπ 8] ποίθ8, ὈῚ Ποῦ οἱ ἀὐἀτηυπάξοῃ 
ἘΕΡΡ. ἘΠΙΩθυγρι, 1887. 12πιο. ΑἾδβο 88 νοὶ]. ΧΥ. οὗ (πὸ ἘΠ θΌγρὶι Β1Ὁ- 
1104] (δθιμοί. 

7. ἈΡροϑίο]οαὶ 1πβίγαοιοη χορ] }Ε6α ἴῃ [ἃ ὈΓδΟοίϊοα] σΟΙ ΠΟ ΠΙΑΓΥ ἀροη] 
[86 ΕἸγβὶ ΕΡΊ 8116 ἀθηοσαὶ οὗ ὅοβῃ. Ιοπάοῃ, 1840. 1210. 

8. 0}. 945. ΒΑΜΒΟΝΝΕΥ, ϑρθοϊπιθη ἀοδάοιιϊουση ἀθ δοουπάς Ερ᾿βίοὶα 
Φοββπηθα. Ὑτα)οοῖ δα ΒΒθηυπι, 1819. 8νο. 

ΦΌΘΕ. 

1. Απ Ἐχροβίιίοη οὗ [μ6 ἘΡίβ116 οὔ Φυάθ. ΒΒ. ὙΠ ΦΈνκυν. [ο- 
ἄοπ, 166δ2--ὅ4. 2 ραγίβ. 4ῖο. Εοργιηἰθα αἱ Τοπάοῃ, 1840, ἴῃ οπθ νοΐ πη6, 
ΤΟΥ ΑΙ 8νο. 

2. ΑἍ Ῥγβδοίϊοαὶ ΟὈΟπΠΙΠΘΠΙΑΤΥ, ΟΥἹ ὃἃῃ ἘΕχροβίοη τὶ Νοίθβ, οὐ {Π6 
Ἐρίβι]6 οὗ συ46. Βγ ΤΒοῖιδβ ΜΆνΝτοΝ, Β.}). [Ιοπάοῃ, 1658. 4ϊο. 

ὃ. Ἡογιδηηὶ ὙΥΙΤΒΙ ΟΟΙπηοηΐδτ8 ἴῃ ΕΡ᾿ βίοϊδιῳωη ΨΦυά. Τ1λιρ. Βεαῖ. 
1708. 4ϊ1ο. 
Α Ἰοαγηθά, οἱορδηῖ, δηὰ ρογβρίουουϑ 1] δ γδιΐοη οὗ {πὸ ἘΡρίβε]ο οἵ Ψυἀο. 

4. Ἐῤ!βίοϊα ιάς, στϑοθ, σοτηπηθηΐαγῖο οὐ οο οἵ δηηοίδίϊ μα ρογροίυδ 
]υβέγαῖδ, ἃ Ηθηγ. (δσ]. ΑἸοχ. ΗΠΑΈΝΙΕΙΝ. Ἐγΐληρα, 1799. 8νο. 

δ. ΟοἸ]]Ἰδοίαποα, βῖνα Νοίς Οὐ ςϑ οὐ (οτητηθηΐαγίιβ ἴῃ ΕΡϊβίοϊαπι 7086. 
Ἀσςοσαυπί 46 ἴοηία Ποοίτϊπς, οἱ ΠΟ ΟΠ 15 485 ρόΠοσα οἱ οοΐογο, Ὠ᾿ββογίδ- 
[ἰοπ68 ἄυξ. Αὐυοσίοτο Μ. Τ΄ ΤαῦΈμανν. Οὐτομίηρο, 1818. 8νο. 

6. Α. ΦΈΒΒΙΕΝ, ἀα Αὐυθεντεια Εἰ ρ᾿βϑίοϊα6 «0.4 ΟὐὈτϊηπηοπίδο Οὐ οδ. 
Ιλρβία, 1820. 8νο. 



ϑ6οῖ. 111. ὃ 6.] (οηιπιοηαΐογϑβ ΟΝ ἐδ “ροοαῖψ δε. 887 

Τα Ἰδασηθὰ Ἵβθαν οΟΠδἰβίβ οὔ ἔνε σμδρίοσε, τ Ὡῖ ἢ ἰσοδῖ δούθσγα]γ οἱ 1. ΤὮς ΟΒατδοίον 
δηὰ Ῥγοίοβοιίου οὗὨ {πΠ6 Αροβὶὶο Φυάε; 2. Τῆο ἀουδ8 ταϊβδοὰ δραϊηβὲ ἴπΠ6 δυϊμοπιλοίγ οὔ (ἢ 
Θρ 8116 πο Ὀοατ Ηἷβ ἤδη; 8. ὕ͵ΧΟΟΙ͂Β οὗ 115 δι ποπι ον ; 4. Α οοτηραγίβοῃ οὗ [ἃ ν τ ἢ 
{Π βεσοηά ορ]51]6 οἱ Ῥεῖθσ, 4. ΤῊ Ἰαβὲ ομαρίον οοῃίδι 8 ἰθβε τη 165 οὗὨ 6 Ἐδίποῦς οὗ ἴῃ 
ΟΒυγοῦ δηὰ οἴδον Εποϊ οδἰαβεϊςαὶ Ὑ σλίοσβ ἰο ἐπ6 δυιβοπεςοϊτγ οὗ {Ππ6 ὀρ βι]6 οὔ ὕά 6. 

(δὅ.) ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΟΙΒ ΟΝ ΤῊῈ ΑΡΟΟΘΑΙΥΡΒΕ, ΟἹ ἘΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΑΙΝΤ 9ΟῊΝ. 

1. Αρορδίγρβι8β Φοῆδηπὶ Αροβίοϊο νἱηαϊοδία. ὅσου ρϑιῖ Εὐγποβῦιβ (Ὁ]16] 08 
ΚΟΙΤΗΟΕΕ. δΐηϊα, 1884. ὅνο. 

2. Ϊῃ [86 βϑοοπᾶά ἰοτθ οὐ μαζί οὗὔὐ Μυ. Ηυρ ΒΒβουσητον  ψόσΚβ, 
(ΡΡ. 408--ὅ22.} [Π6γ6 18 δῃ δσροβι [0 οὐ ἱῃίογρσγοίϊδίίοῃ οὗ [Π6 Εδνοϊδίίοῃ οὗ 
ϑαϊηΐ Φοδη, 1164. “Α Βαναοϊδίϊοη οὗ {π6 ΗΟΙΪΥ Αροσαγρβα." ΤΒδ ἰδασηθὰ 
ὙὙΓΙΓΟΓ ΘΧΡΟ ΔΒ 10 ΘΠ ΘΗ͂Υ οὗ [π6 ΘογταρίοπΒ οὗ {μ6 Οδμυγοῦ οὗὁἩ Ποπιδ. 

8. ΟἸανὶβ Αροοδυρίίζοα ὃχ ἰπηδίϊβ οἱ 1η8118 Ὑιβίοησμα Ομ γδοίοσίιι8 
Θγαΐδ, οἴ ἀθιηοηδίγδία ἃ ἐοβορο ΜΈΡΕ. --- Ε) βάθη (ὐοιητηθηίαγι 8 'π- Αρο- 
οαἰγρβίη, οὐ Αρροπάϊχ δὰ Οἴανθῖα Αροοδὶγρίϊοδμι. 

ΤΏσθα ϑχοθι]θηξ ἰγϑαῖϊβοβ “ οὗ τ ρῥίουβ δπὰ ρῥτοίουπαϊν Ἰἰθαγηρὰ " Ψοβορῃ δῖεαε (88 ἴα 
Ϊ5 50} βέυ]οά ἴῃ [86 {{Π|6- ρα ἴο 186 οοἸ]εοιῖνο οὐϊίοη οὗ ἢϊ5 ὑγοσὶκβ) σσοσθ οὐ ρΊ 41} ρυὈ- 
15 ῃρα ἴῃ 41ο., θὰΣ πον ἴοτηι, ἰορεῖμον ἢ δοῖῖς οἶμον ἀϊδαυϊεϊεῖοιβ οἢ ρτόρθθου, ἔπ βοοοπὰ 
νοϊυτηο Οὗ {Π6 ἰο)ο εὐἀϊιῖοπ οὗὨ Π]5 οσκϑ. Νίθαβ 18 υιν γβα  }ν δον θα ἴο Βανο ἰεὰ τη 6 πδΥῪ 
ἴο ἃ οοτγϑοῖ δηὰ τϑίϊοῃδὶ ἱπίογρτγοίδίϊοη οὗ ἴθ Αροόοοαῖγρθθ. δα οχατηϊηδίίϊοῃ οἵ ἢἷ5 Οἰαυὶδ 
οοσυρίος [πὸ οἰϊοῦ ρατὶ οἵ Βίβῃορ Ηυτά᾽ 5 6 πτἢ βοστηοη οὐ {86 βίυάγ οὗ [Π6 Ῥγορμοοΐεθβ ; διὰ 
18αὲ ουυϊηθηΐ ῥτοϊδίο, δῖον δάνοσιίπρ ἴο {6 πυϊηθγουβ δα δρογίϊνο δε(θρίβ ἴο Ἔχρί δἱη {ἢ 15 
τογϑίογίουβ Ὀοοΐϊ,, τυ οἷ γεγο τηδάθ δοοῃ δον ἴῃς Εοἰοτγπηδίίομ, ᾿68 [μ6 [0] ον ἰὴ διγι κί ες 
τοιηδτὶς οοποογηΐηρ δάσο :---- “4 ΤῊ ᾿ἰββιια οὗ ταοἢ οἰδθοσγαῖο ἰῃαυΐγυ πγα8, ἰπδὶ (ἢ 6 Ὀοοΐκ 1150} 
γγ85 ἀἰαρταοοὰ Ὀγ [πὸ ἔτ }11655 οἴἴοτίβ οὐὗὅὨἨ ἴτ5 σοτωτηθηίδίοτβ, πὰ οἡ {ΠπΠ6 μοϊπέ οὗ θοϊης ρσίνοη 
ὮΡ 85 υὲῖοΥ  Υ ἱτηροπ γα, τ ῃθὴ ἃ δμδίέημε σεπὶμδ ὅτοβα ἰῃ ἴῃ Ὀοσίηπίηρ οὗὁ 1Π6 15ῖ σΘμίΌ ΤΥ, 
δηά βιυγργίβοὰ ἐπ Ἰοαγηοὰ του] τ ἰπΠδὶ στοαὶ ἀοβϊ ἀογαδίιπι---ἃ ΚΟΥ ἴο πο. Πονεϊαέϊοπε.᾽" 
(γοεῖκα, νοὶ], νυν. ρ. 270.) Τα ἴδπιῆ οὗ Βίβδῃορ Ηυγά Β δουτωοῃβ οὔ ἴδ ρσοριηθοῖθβ αἴβοιιββθδ, 
δεν Μοάο, (86 ἱπίοσρτοιδίϊου οὗ ἴΠ6 Αροσαδῖγρβο. 

4, ΟἸανὶβ Αροοδϊυρῇοα, οὐ {86 ΚΟΥ ἴο ἴπ6 ΑΡΟΟΆΪΥΡΒο, οἀυσοα δπᾶ 
ἀοιηοῃδίγαϊοα ἔτγομι [6 πδίυγαὶ δηα ᾿ἱπίοσ μα] Ομαγδοΐοσβ οἵ ἴὴ6 ὙΊΒΙΟΠΒ ; [ὉΓ 
186 86 οὗἁἨ [μοβ6 ἴο σβοχὶ (ἀοά ΒΑ ἱ᾿τηραγίϑα {Π6 ον α δῃα ἀδβῖγα οὗ βϑασο- 
ἱπρ' ἰηΐο, δηᾶ ὑπἀοσβίδπαϊηρ ἐμδῦ τοηάογίι! Ῥτορηθου. ΒΥ “ βθρὴ ΜΕΡῈ, 
Β.. Ὑταμβίαίοα ὉΥ ἃ ΟἸοσργιάδῃ οὗ (86 ΕβιδὈ] 8μ6ὰ Ομυσοι. Ιοπάοῃ, 
1881]. 12π|ο. 

δ. Α ὙταπβΙαίίου οὔ Μοάοβ ΟἸανίβ Αροςβιγρεϊοα. ΒΥ ΙΒ. ΒΥΔΩΒΌΥ 
ΟΟΟΡΕΕ, Εβᾳ. 1 οπάοῃ, 1888. 8νο. 

ὅ.5 Α ΟὐπιηθηΐδυΥ οὐ {πῃ Βδνυοϊδίϊοη οὐ ὅ8ι. Φοβη. Βγ ΕΒ. ΒΓΔΏΒΌΥ 
ΟΟΟΡΕΕ, Εβᾳ. ]οπάοῃ, 1898. 8το. 
“Το ἤγξι οὔ {696 μῃ Ὀ] Ἰσδε ΟΠ} 0 1}} Ὅ6 ἃ νΘΥῪ δοσορίδοϊα ργοβϑθηῖ ἴο {πΠ6 ΕΠ ρ 8} διυάοης 

οὔ ἴπο ΒΙ[0]6 ; 88, ἴῃ μανῖςς Μεάο᾿ 5 νον βεὶ Ὀεοΐοσο ἢἷπι, πὸ τι 1} σαγίδιν ἤανο ἴῃ οβ6 οὗ {8 
βουπῆοοι τγὶοΓ ΟἹ ΡΤΟΡΒΘΟΥ τη] 8]]1.ὰ. ΤΠ βοοοπά τγουῖς ἰ6 α͵βοὸ νδ] 14 }6, 85 Ππ6 εοτη- 
ΤΩΘΔΓΥ 185 ΠΟΒΥΪγ (οτπορὰ ἀροὸπ Μοάο᾽β νἱοῖνε, δπὰ Μῖσ. Οοοροσ ροϊηΐβ οὐἱ μεσ ἢ6 ἢδ5 
δοηα Ὀογοπά {μοτω." ( γι Μαβαζίηο, ὕπο, 1833, Ρ. 692.) 

6. ΑΠδοσ 818 ΑΙΡΟΟΔΙ ΥΡ5608 "08 Πὴ18 ΑΡροϑίοϊ!, αυᾶ ἰῃ νϑγὰ8. ἱπίοσργοίδηε 
6} 8 Ὠγροίμ 6868 αἢ]Προηΐοσ θαυ αΓ, οἵ οχ ᾿Ἰβάθιη ἱπίθγργοίδεο ἔδοίβ, ΘΟ ΓΕ 8 
ΕἰΒίου ΓΤ ΙΠΟΠ ΤΟ Π18 σΟΠΗ πιο οὐ 18 ταΐογ, ἴατα αὐὔοαὰθ αὐ Μοὶ- 
ἀοη588 Ῥγθβῃὶ Βοβϑιιθῖιιϑ ῃ}08 ᾿ὈΤῚ σοτητηθηΐασῖο βυρροβιυῖί, δὲ οχϑροῦϊοο 
Ῥτγοίοβίδηϊληπι βγϑίθιηδιἑ ἴῃ ν 518 ἀθβ Βοβιϊδ ἃς Βδθγ]ομο Μγϑίίοα οδ])θοῖϊϊ, 
Βθά]ο δχαπιϊπδηΐαγ. Αὐσίογα (ὐδιηροσῖο ΥἼΤΕΙΝΘα. Απιβίοϊ δ, 1719, 
4ϊο. 

7. Α Ῥεγροίμαι (πιο ΠίΆΓΥ οα [η6 Βογνοϊδίϊοη οὗ δαϊπὶ “0ἢη, ὙΠῚῈ ἃ 
ῬΓΙΟ ΙΔ ΠΑΤῪ ιβοου 86. σοποογηΐηρ 186 ῬΙΙΠΟΙΡΙ 9.5. προ τ] οἢ [π6 βδα 

σοῦ 
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Ἐδνοϊαίοη 18 ἴο θ6 πηΔεγβϑίοοά. Βυ ΟΠατ]ο8 θάσΒῦΖ, Μ.Α. Νεν πιοαβ]]οά, 
ΔὈτιάροα, δηα γοπάθγθα μἷδίη ἴο {Π6 τηδϑηθϑί σἈρδοὶγ, ὈΥ δίδου 1ῳδηποδϑίοσ, 
ΑΜ. Ιμοπάοη, 1780. 410. 

ΤΏ Ὀοβὶ οἀϊξίοπ οὐἁ δὴ εἰαυογαῖο δὰ νογῪ υ56 1} τοτγκ, οὔ σοὶ δῖον τυτιϊογβ θδνο ποΐ 
[αϊϊοὰ ἐο ανδὶ! (ῃοιηβοῖνοβ. Μίσ. δαυδυΣβ νοτῖς σᾶς ἢγϑὶ ρμτγίηιοὰ ἴῃ ἔο]1ο, 1720.0. Α πὲν 
ἈΠα επἰατρεοα εδἀϊίοη οὗ μἰ5 ““ ϑγτθο  ςα] Το (ἸΟΠΑΥΎ " 5 ΡῸ ]15Ποὰ δἱ 1 ,οπάοῃ, 1842, 1 Ὸ 
ἃ Τορπιοῖν οὗἩἨ 16 δυῖμοῦ διὰ ἃ ῥγοίδοθ ὈγῚ 11}.8ὲ οαἱΐοτ, Μτ. Μαδίβον Ἡδθφγβῆοη, 'π οὴς 
νοϊυτηθ 8νο. 

8. Το δου ρίυγε Ῥγαβοσνυδένθ δραϊημϑὶ ῬΟΡΘΙῪ ; ̓ δὶπρ ἃ ῬΑΥΆΡΉΓΑΒΘ 
ὙΠῊ Νοῖθβ οὐ (6 ονοϊδίίοη οὗ 81. Φοῖπη. Βγ Ὑβοπμδ8 ῬΎΣΕ, Μ.Α. 
Τιοπάοῃ, 1785. ϑνο. 179ὅ. 24 οἀϊοη. 

Τηΐς νοΐϊυπη σοτηρ]εῖοβ ἴῃς Ῥδγαρῆγαβο οὐ ἔπ Νονν Τοβίδιηθηῖ, δῆλον [ΠῸ πδῆποῦ οὗ Ὦτ. 
ΟἸασκο. Μτ. Ῥυ οβ Ῥαγδρῆγαβα οἡ ἴμ6 Αςῖβ δῃὰ ΕἸΡ151165 15. ποιϊοϑὰ ἴῃ Ρ. 358. Νο. 2. σεργὰ, 

9. Α ῬΡΑΓΆΡγαβα δῃᾶὰ Νοίθβ οὐ {Π|ὸ Ἰλθνθδθοη οὐὗὁἨ ϑαϊηῦ ΨΦο!η. ΒΥ 
Μοβοβ ΓΟΥ͂ΜΑΝ. 24 οαϊξ. Τοπάοῃ, 1746. 410. Τοπάοῃ, 1807. 8νο. 41ἢ 
οἀϊοῃ. 

ΒΙΒΠοΡ Τοι]ηο ποῖ ἀ65 [ἢ15 ποτὶς ἴῃ ἢϊ5 115 οὐ θοοῖκβ ἴοσ οἴογργταθη απὰ 010] }ς 4] κιυάοηβ. 
Ὧν. Ἰλοδάτι ἀρο [88 βαϊὰ οὔ τὲ, 1πδὶ ἢ “" 85 γοοοϊνϑα τηογὸ "αἰ ϑέβει ον ἔγοπι ᾿ἴ, τ ἢ γοβροοὶ 
ἴο τῆϑδηγ αἰ] ου εἶ 68" ἴῃ [πὸ θοοΚ οὗἩ Βονοϊαιίοη, ἔπδπ Βα “ νον ἔοιιηὰ ἰδ οσθ, οὐ ὀχροοϊοά 
ἴο ἢᾶνο ουπάα δἱ 4}1." ( οτσίβ, νοὶ. 11. 1,ο᾿ ἀς οαϊί. Ρ. 87.) Ηε ἴἸὰβ χίνθῃ δὴ δρϑξίταςϊ οὗ 
Με. 1,ονντηδη 5 βομοηο οὗὨ ἰηἰογργοίδεϊοι 'π ἢἷ8 2291ἢ Ἰοσΐυτο. ( οτκβ, νοἱ]. ν. ρῃ. 410-414.) 
Τιοσταδη β βοδοίηο οὗὨἨ ἴπΠ6 βϑνθῇ βοδ]58 ἰ5 αἷβο δρργονυβὰ ὃν {πὸ ἰαῖο ἴον. αν ἃ διπιρεοη, ἰῃ 
Ηἰς “ΚοΥ ἰο ἴ Ῥτορμεοῖθα," (Ρ. 589.) 85 τΐοτ οοῃβίβίθηϊ ψ ἢ ὨἰδίοτΥ ἴΠαῃ τΠδὶ οἵ ΒΙΊΞΠοΡ 
Νενίοη, ρῥτιηϊθά ἴῃ ἴΠῸ βοοοηα νοϊυπηο οὗ ἢ]5 ἀἰββογίδι οῃ5 οὐ ἴῃ: 6 Ὀτορῇος 68. 

10. ΒΕΝΟΘΕΙΙΟΘΒ πιτοἀποίίοη ἰὼ ἢ18 Εχροδβί(ου οὗ [ῃ6 ΑΡΟΟΘΆΪΥΡΒΘΟ: 
τ 818 ργϑΐαςθ, ἀπά ἴΠ6 ρστγοσίαβῦ ραγί οὗἨἩ [88 σοποϊϑίοη οὗ 1 ; ἀπά 4150 ἢ18 
ΤΩΔΓΡῚΏ8] ΝΝοΐδθβ οἡ {16 ἰοχῖ, τ ΒΙΟΉ ΔΓΘ ἃ ΒΔΓ οὗὨ [Π6 016 ΘΧροβι Οη. 
Ττδηβίαίθα ἔγοια {π6 δὶρῃ Πυΐοι, ὈῚ Φομη ΕΟΒΕΒΤΒΟΝ, Μ.Ὁ. 1 οπάοῃ, 
1757. 8νο. 

866 δὴ δοοοιπέ οὗ 118 πσοτῖς ἴῃ ἴπ6 ΜΟΠΙὮ]γ Πονῖον, Ο. 5. νοὶ. χυἱ. ὑῃ. 325-285. ΤῊ 
βυρείδποα οὗἩἨ Βεοηχοὶ 5 ἐχροβίιουυ τὶ τηρσε ὁπ τη 6 ΑΡοσαίγρβο 8 σίνθη ἰῃ πα ἴον. Φομη 
Ὑ ἐβ]εγ᾿5 ποΐθβ, τηϑπιἰοηθὰ ἴῃ ρ. 297. Νο. 18. δερτγὰ, 

11. Το ον  διϊοηβ ὑγαηβ θα, αηὰ Ἂχρ]αϊποὰ τπσγουρπουΐ, τὴ Κογν 
115 Γαύοηϑ, πούθβϑ, δμα σοπιηθηΐβ ; ἃ ΠΟΡΙΟυ 8 ̓ πἰγοάποίοι, ἀγριπηθηΐ ἀπά 
οοπῃοϊυβίου, ΒΥ ἯΥ. ΟΟΟΚΕ, Οατϑοκ Ῥτοΐδθβοσ δὖ Οδιοτιάρο, ὅθ. Ὑδσιπουτῃ, 
1789. 8νο. 

“ΦΑ νυύυϊῖονῦ τῖῆο οδη ἀἰδοονον᾽ (845 Μζυ. (οοΐεα μας ἀοπ6) “ ἔπ «96 νν]8}} σδιισοῖ ἴῃ ἔμ ΠΔα, 
δηὰ Ομ γιβιϊδη υ ἴῃ ἴῃ6 ΟὝΥ556Υ, ΤδῪ Οογίδιἶγ βηά τιπβαΐονοσ πα ρίθαβοβ 'π (πὸ ΒοΟΟΚ οὔ 

Ἡνοϊδείοη ; Ὀυΐ 11 15 ποί Θαυ 6 }}} σογίδιῃ [μδῖ ἢ 15 αι4}1Π  ἀ το ἀοίοοϊ {π6 Δ] δοἶοβ οὗ 7 οβεΡἢ 
Μδεάο, διὰ ἴο ργονα ἢὶπὶ τη βίδκοη, ἔαϊβθ, δηαὰ οὐτοπθου8. Ὑμοιρῇ {πὸ αὐἵπος ῥτοΐδεβος ἴὸ 
“ἢν ᾿ξ ιοὰ ἴπ6 ἱαροῦ οὗἩ Οοἀ᾽ 5 ἔγυ(ἢ ἔγοτα (6 Κἰ 46 ἰποθθο οὗ ργαγοῦε, δηὰ ἐβουρῆ Π6 
ΤΩΔῪ οχροοῖ {παὶ ἴ ψ}}} “ βαπιε Κα ἃ ἢγο- δταηά, ἤΐηρ ἀπὰ ὕοιπςοο, δηὰ συη, δίῃ ροῖηρ ἀπὰ 
Βοογοπίηρ Βογοσογ ἰξ ἰουοίιθ8, τὸ πᾶν ἤθθῇ δ τπίοτίιηαϊα 88 οὶ ἴο τσοϑοοῖνα ἔτοτω (ἢΐ5 

βατηϊης ἴδροῖ ἃ βίῃ β]ε ταὺ ἴο συΐάθ υ8 τῃτουρἢ {18 τερίου οὗἉ ἀδγκηθαββ." (ΜοΊΠΥ Βονίον, 
Ν. 8. νοΐ. 111. Ρ.. 148.) 

12. Οοττηθηΐαγίιβ ἴῃ ΑΡοοδῖγρδὶπ “08 Πη18. δογιρεοὶξ 7ο. Θοιδοῦ:. 
ἘΠΙΟΗΒΟΕΝ. Οοιίηρο, 1791]. 2 νο]8. 8π|8}} ϑνο. 
ΤῊο Πγροιδμοβῖβ οὔ [Π6 οοἸερταϊεα Ῥτοΐδβθου ΕἰσῆΠοση 15, ἴμδὲ ἔπ Ἐνεϊδιίοη οἵ ϑαϊπέ Φοθη 

18. ἃ Ῥτορπείῖὶς ἄτγαπιδ, τπ6 ἴγυο βιιδ)θοὶ οὐὨἨ νἱς 15 [6 βρὶ γι] υἹοίοτυ οἱὐἁἩὨ (Ἐτ β ΕἸ ΑΠ ΠΥ ονοῦ 
Ζυάαϊθτα δπὰ Ῥαραῃίσιηῃ. κἀΔ5 {ῃ18 (ὐοπαιπηθπίατυ οὐ ἴΠ6 ΑΡΟΘΑΪΥρ86 ἷβ ποὶ οὗ νετὺ γεαιιθπὲ 
οςουττϑησο ἴῃ π 15 σου Πίτγ, [6 ΤΟ] ονίηρ δρϑίγαοϊ οὗὨ ἢ Βε6 ΠΊ6 ΤΏΔΥ 6 οΐ ππβοοορῖβ}]6 
ο ἴῃς τοδάοσ. Ης αἰϊνιἀοβ8 ἴπ6 Αροοδίγρϑαε ἰηΐο ἴουγ ρμῥατγίβ, νἱζ. 1. ΤΏ ΤΈΪΟ ; --- 2. ΤΏ 
Ῥτοϊοφσυο 15εἰ; --- 83. Τῆς ταπια ἰϊϑο]; --- απὰ 4. 16 ἘρΡΙ]οσιιο. 

1, Το ΤῊΪα. (ἰ. 1-.} 
2, Τῆς Ρτοΐοριε (ἰ. 4.--ἰ-|ὰὸλ, 22.}, 1ἴπ το 11 15 βίδιθὰ {παῖ (6 ἀτγριτηοηΐ οὗἨ (6 ἀγατηα 

μοϊοησε ἴο εἶνε ΟΠ τ βιδῃβ; ΕἸ ρ 51168 ἴο 1Π6 οἰχυτοθ 65 Βεὶηρ δά ἀφα, το ἱπ 1Π6 δγταρο] ]σ 
βίγ]α οὔ τῃ6 γοόθῖι ἃσὸ τορτγοδοπιθα Ὀγ ἴθ τη ΘΓ βονθῃ, 

4, Τα Πτβπια 1156} (ἴν. 1.--χχὶ!, 5.), ΒΟ σομβὶϑῖβ οὗ ἃ ρῥγοϊθα δηά ἴσο δοῖς ΕΠ] [ΤΙ 
(λὸ Ῥηγείμαε (ἷν. 1.--ν|}}. 5.},ὄ (86 ΒοθῆογΥ 8 ὑγεραγρὰ δῃά δάογηθρά, 



δεςῖ, 1Π1. ξ 6.7 (Ὀπιπιοημἑαίογδ οἡ ἐλε “ἰροσαίψρεε. 8389 

Αστ 1. ΦΖοτγυβαίοτι ἰβ δίκη; ἱ. 6. Ψυάδίεπ) 15 οοπηαυογεὰ ὈγῪ μα ΟἸἩ γί βιίδη Π οἰ σίοη. 
(νυν. 6.-ταῖϊ, 17.) 

Αοτ 11. Βοῖηβ 15 εθρίυγοὰ; 1. 6. Ῥαρδηίΐδτι 15 δυράυοά Ργ {π6 ΟὨγβιίδη Ἐοϊρίοη, 
(1. 18.--χχ. 10.) 

ΑστἵἝ 11. Τηδ Νεὲνν 9ογυβαίομι ἀσβοθηἀβ ἔγοηι πράνοη ; οὐ [ῃ6 μαρρίπαββ οὐ {π6 11 ἰο 
οοτῃθ, ϑν ἢ 15 το ΘπΓΘ ΤῸΓ ανοσ, 15 ἀθβοτιροα, (χχ. 1].--αχὶϊ, 6.) 

4. Το ΕρΊ]οριιο, (χχὶ!. 6-21.) 
ἃ. Οἔτπα Απρεοὶ, (χχὶϊ. 6.) 
ν. Οἴϑοθυβ ΟὨγίβι, (χχὶϊ. 7-ξ16.) 
ο. ΟΥ̓ ϑαϊηιὶ ΨΦόοδη, ψῆο ἀθηουποθβ ἃ σ ΓΕΘ ἀρβεβϊηβὲ ἔΠο86 ψηο 5Π8}} δα ὰ ἰο οὐ ἀϊπηϊηϊβἢ ἐδ 6 

Ῥσϑαϊοτοῃβ σοπταϊποά ἐπ (5 θοοκ (χχὶϊ. 16--90.}, ἀπὰ σοποϊυ ἀ65 στ} δὴ ἀροϑίο] σαὶ 
δεηραϊοείοη, (91.} : 

ΤῊ ΒΥροίδεβὶβ οὗ ΕΠΟΒ Πόσα (το ὑπάἀογβίδη 4) νγαβ αἰϊδοκοὰ δπὰ τοδιιθά Ὁν Μ. 1δηραο, ἰπ 
818. ΘΟ σιηδη (γδηβἸβείοη οὗ ἴπ6 Αροοδί γρβθ. 

18. Α ΟὐμμμμθηίασΥ οὐ 186 Βαουθϊδομβ. ΒΥ Βγγοθ ΦΌΗΝΒΤΟΝΕ, Π.Ὁ. 
ἘΔΙΠΡυΓρῖ, 1794. 2 νο]8. 8νο. 

ΤῊ νοτῖς τὰ παν ποῖ ἢδὰ δὴ ὁρρογίυ εν οὗἉ βθοϊηρ : ἴξ 15 βἰδίοά γῪ Ὧν. Ε.. ὙΥ11Ἰαπ}5 το 
θ6 “τν ὲ]} σα] αἴθ ἴοσ σϑηθγαὶ υ86, θοΐηρ τι εἴθη ψ τὰ στοαὶ ρεσβρίοιν, ἀπά ἴῃ 6 ρορυΐασ 
Ῥτδςοῖϊο8] βίγαϊη," ((ἸὨ γιϑεϊδη Ῥγεδομοσ, Αρρεηάϊχ, ρ. 4857.) 

14. Ἠδῆδχίοηβ βὰν 1 Αροδαῖγρβθ. Ῥὰγ Ε. ΟἼΒΕΕΚΊ, ΜΙηϊβίσο ἀ6 ἴα (δ- 
Ρ6116 Βογαῖο, οἱ Βδοίθυν ἀ6 8[. Απᾶάγέ ἀδηβ)}6 ἄς ἀσθγηβου. (ἀμ γηΒ6Υ, 
1796. 8νο. 

ΡΊΔῖη, ρίοιιβ, δη ὑτδοιῖῖοαὶ. ΤΏ Ἰοαγποα δυΐδον Πδ5 οὨ εν ΤΟ] ονσεὰ ἐπα οαροσίἰοα σίτοα 
Ὀγ Βιβῇορ Νενίοη ἴῃ ἴδε βοοοῃά νο]ιιπλο οὔ Βὶβ 1[)15ϑοτίδιίοβ ου (6 Ῥτγορδοςοῖθβ. 

16. Ῥγβοίϊοαὶ ΟὈβογνϑθοηϑ. οὐ [6 Εονοἰδίίοη οὗ δαϊηέ Φ“08πη, νειΐθῃ ἐα 
ἴΠ6 γϑὰῦ 1776. ΒΥ {πο ἰαΐα Νῖτβ. ΒΟ ΚΕΕ. 24 βαϊῦ. Βαίῃ, 1800. 12πιο. 

ΤῊΙϊ5 τυοτῖς ἰ5 Ἔχ ρτοβϑν ἀραὶ στοὰ ἴον ἴΠ086 το ἤανα ποί ᾿εἰβατο οὐ ἱπο] πδιΐοη ο ὀχϑιηῖπα 
{Ππ|Ὸ ρσορποιῖιςδὶ πιεδηϊηρ οὗ ἴΠ6 Αροσδῖγρβθ, “Μδῃην βυοῖ τοδάθιβ νι }]} ἀοιὈ116558 6 ἰοιπὰ ; 
Δα ὙΠΟΘΥΟΥ ἰδ Κα ἃρ ἴπΠῸ ὈΟΟΚ τ ἢ ἃ βουΐουβ πιὰ, τν ἢ} } 6 οἀϊβοα Ὀγ {π6 χοοὰ βεπβο, ρἱοΐγ, 
δηά τηοάεϑῖγ οὔτπο ττιῖογ." (Βειϑῃ Οτ εἰς, Ο. δ. νοὶ]. χνί. ν. 661.) 

16. Α (Οὐομηπιθηίασγυ οα [16 ανοϊαϊοη οὗἨ δαϊῃῦ «οἢη, Δοεοπιρϑηϊοα 1 
ΗἩ!βίουῖοα] ΤΟΘ ΟΩΥ οὗὁἨ 118 Δοσοιῃρ 8 πηθηῦ ἴο ἴπ6 ργθϑθηΐῦ ἄγ. Βγ [86 
Βον. Εἰ. ὙΥ. ὙΥΕΙΤΤΑΚΕΝ. [οπάοη, 1802. 8ὅνο. 

Το ργεβοῃῖ ψοτκ 15 δη οηϊατροά οαἀϊξίοη ΟΥ̓ ἃ 5:14}} τνοτὶς ου ἴδ ῥῬσορῇθοὶθβ, οὐ σΊ ΠΑ] ]}Ὁ 
Ργιηϊοά ἴπ 1795, Τῆὸ δυΐποῦ “ ἢδ5 ἔπ θαυ αν πηοῦῖξ οὐἨ σοτρο! της ἴπ6 Ὠϊδιοτίδῃ ΟἸθοη 
ἴο χῖνα ἐοβι! ΠΟΥ, ἴῃ δἰ πιοβὲ θυογΥ ἰπδίαποθ {Ππῶϊ {8115 τ τ] 6 Πἰπ} 5. οὐἁὨ ᾿ς σὨΣΟΠΟΪΟΘΎ, 
ἴο ἴα δι] Π] πηοπὶ οὐὨἨ π6 ργορῃοςοῖοβ." ὙὉὍΠα ροϊπίβ ἱπβϑϑέθα οὴ ὈὉγ Νίσ. ὙΥ ἰεΐακοσ, “ ἢς [88 
δισοϊῃοΕ}γ μαπά! θά, δηά γοδϑοιιθα ὕροῦ φδοῖ ἸΏ 5μοῦ ἃ ΠΊΔΏΠΟΙ 85 ἴὸ στη ον [15 πογκ, 1 ποὲ 
ἀδοϊβινο ὕροι ἴΠ6 βυ γοςξ, γεῖ ἴοο ἱπηροτίδηξ ποῖ ἕο Ὀθοοτηδ ἃ ὈΟΟΚ οἵἉ τείδγθπος δηα δυιϊοσ ἐν 
ἴο ἴΐαγο ςοπιτηοηίδίοσβ." (Βυϊεἰβὲι Οὐλεῖς, νοὶ. χχῖῖ, Ο. 8. Ῥτγοῖ Ρ. ἵν. δῃὰ μ. 352.) 

17. Βυῖοῖ Οὐμπεπηθηΐασῖθβ ὌΡΟΩ δύσῃ ραγίβ οὗ ἴπ6 Εδνυθίδίοη δηᾶ οἶμον 
Ῥτορ Θοῖ68 ἃ8 ἱταη θα! [6 }γ τοίου ἴο {86 ρχϑβθηΐ {π|85. ΒΥ Ψ βθρὰ Ολιμο- 
ὙΓΑΥ, ἔϑα. Ι,οπάοῃ, 1802. ὅνο. 

18. ΤῊ Αροόσλῖυρβο, ογ Βονοίδίίοη οὗ ϑαϊηΐ ἍΜ] 0, ΓΔ ἢ 8] θα, τ] ἢ Νοῖαδβ 
οὔ ἰ168] ἀπὰ Ἔχρδηδίοσγ᾽Υ. Τὸ ψΒ]Οἢ 18 ργοῆχϑα 8 ἢ ̓ ββογίδιοα οα {μ6 ἀϊνη6 
οτἱρίη οὗὨ 1π6 ὈΟΟΚ, 1ἢ ΔΠΒΥΓΟΓ ἴο [86 οΟὈ]ο,οη8 οὗ ὕμ6 ἰαΐς Ῥτγοΐδββοσ Μὶ- 
οἢ86118 ; τ ἢ ἃ ὈΙΟΡΤΆΡ 64] οματγί οὗ ΣΙΘΥΒ 1π [16 ΘΑ ΟΝ τ βίϊδη ομυσ ἢ 
ὙΠΟ ἈΡΡΘΆΓ ἴο Πᾶνα αἰογάθα δυϊάθποθ ἴῃ αν οὗ {π6 Αρόύδῖυρθθ. ΒΥ 
Ψομη Ομάρροὶ οορηουϑε, Ὁ... Ἰωοπάοῃ, 1806. τογαὶ 8νο. 

“« Τηϊς,᾽" 5δ᾽ὰ {πο Ἰαία Βίββορ Ηιιγά, “ ἴ5 1πΠ6 θοβδὲ Ὀοοῖκς οὗ (86 Κιπὰ 1 ανε ββρθοὴ. [{ οὐϑβ 
ἰϊβ ΒΌΡο  οσΥ ἴο ἔτνο {πη ,8,--- ἢ δας ποτ᾿ Β ὑπαογβίβηάϊῃς, ἴῸΓ {6 τπηοδὲ ραγί, [Π6 δροςδ) γρέϊο 
αὙτηῦοΐβ τι ἃ σρίγίἐκαϊ, ποῖ ἃ [ΠΟ ΓᾺ] 5686 : ΒΟΟΟΠΑΪΥ, ἴο ἴΠ6 σάτα ἢδ ἢδ85 ἰδίκθη ἴο ἄχ {π6 Ῥγθοΐβα 
᾿τηρογί οὗἉ ἴῃο96 5υτηθ0]5, ἔγοτα ἔπ 86 πηδᾶὰδ οὗ ἔποτα ὈΥ (6 οἷά ργορμείιςαὶ δηὰ οἵποσ τους 
οὗ 1Π6 ΟἹΪὰ διὰ Νεὸν Ταοβίασηθης. 8:11] πδηγ αἰ 165 γοαγχαίη δηα νγ1}} τοτηδίη ἴο ἐμα ΕἸ τ. 
οὗ ἔα οπὰά," (Μαπμβογὶρέ ποίε ὁ ἰλε ἰαίε Βίδλορ Ἡωτά, ὁπ α διαπὰ ἱεαῦ οΓ α ρνεβεπξαξίοικ 
οΟΡΨ οΓ (λΐδ ισοτὰ, ἐπ (δε ἰίδταγν 9. Ηαγείεδισψ. 866 Οεπεθπιδης Μαρασῖμθ, νο]. ἰχχυΐὶ!. 
ρΡϑτί ᾿ϊ. ρ. 702.) ΔΑἤον διυοὴ σοιηπιθηάδιϊομ, δὴν ιγί μεσ ορϑουνδίίοη 15 ὑπηθοθββασυ. ΤΠ 
ἰεχὶ οἵ ἴπ6 Αροςαῖγρϑβο 15 βαῃάβοπιεὶυ ῥγϊπιρὰ ἴῃ ἴῃτοο οοΐιι πη 5, σοπίαἰαίης ἴῃ6 Οτθοκ ἰοχὲ 
οἵ ΟτοςΌδο ἢ Β βοοοηά οὐἀϊίοη οὗ ἢ. Νὸνν Τοβίδιηθηῖ, Ὠγ. ΟΝ ̓ ς οὕσῃ ἰγαηβϑδίϊου ἵγοπι ἰξ, δὰ 

σοϑ 



900 ϑαογοά Τλεοίοσν. Γ[᾿Ῥασγὺ 11. ΟἹ... 

{Ππ6 δυὐϊπονὶβθα νογαΐίοη, ἔσομαι τυ ἢ Ὦ6 ὭΘΥΟΣ ἀορατίβ θυὺϊ τ Βθη (86 56η586 Σράυΐϊγοβ . ἘΠῚ 
Τοῦ ἼΟ 5 ἀοπβίγοι οὗὅὨ βδϑοϊῃρβ δπαῖγβοβ οὐὨ [5 πηοϑὲ Ὄχοθι]οηΐ ΟΥΚ, τῇδ σοηβυ]ῖ (ἢ 6 
Β γί εἰδὴ Οτῖεῖς, Ο. 8. νοὶ. χχὶχ. ὑη. 190-900. ; δπὰ {με Ἐξεϊ οςἰἰς  ονίονν, Ο. 8. νοὶ]. 13. ρμαγί 1ἱ. 
ῬΡ. 91 4--9299. 

19. Απποίβδιομβ οὐ ἴ6 ΑΡοολίγρβο, ᾿πἰομάθα 88 ἃ βϑαυθὶ ἴο ἴμοβὲ οὗ 
Μν. Ἐ]5]6Υ. οὐ [16 (ἀοβροὶβ, ἀπά Μγ. 5].46. οὐ {6 ΕΡ!β[]ῖοβ.0 Εὸγ {86 ἴ7ξ6 
οὗ διυδοηίβ ἰῃ Ῥτορβοίϊοαι δογρίαγο. ΒΥ Φολη ΟΠαρροὶ οορηόοῦϑβε, Ὠ.Ὁ. 
Πθδη οὗ 1108 61]4. Τιοπάοῃ, 1828. ὅνο. 

Τῆδ οοπητηοπάδιίϊοῃβ ὑοδίοινοα Ὺ ἴῃ δῖ Βίεπορ Ηυτὰ προῦ Ὧν. Υ οοάπουπο᾽ ὶ Ἰατζον 
Ρυδ):σαλίοη (}υδὲ ποίϊσ64.) ὅτ δαυδὶ ἀρρ] ἰσΔ0]6 ἰο Πἷ8 ὑγοβοηῖ νοσῖ, 'ῃ τ] ἢ ρον δά 
ΡΒΣΟΙΟΩΥ δύο ΠΡΡῚΪγ ὑπο, 'ΤΏΘ ποῖοθβ ὅσο ραγίυ αὐτί ἀοά ἔγοι ἢ 15 ἔογπλον ἰσαπδδιιοη οὗ 
(6 Αροσαῖνρϑβο, δηὰ γα ρδγίϊνυ πον : ἴ[πΠ6 Οστρεὶς Τοσχὲ οὗ ἴῃς οεϊ ζίηδὶ, δὰ {πὸ ἱπιρτονθὰ 
νογβίοη οὗὨ Ὦτ. ὟΝ. ἀγὸ ἤϑτο οὐρα ; δπὰ {πὸ ἰοχὶ οὗὨ δι. Ζολπη, δοοοτάϊηρ ἴο (πε διιποτίοα 
ἘὨ ΚΙ δἢ νοτβίοη, 15 ἀϊν! ἀφ ᾿πίο ρατὶβ δῃὰ βοοϊίοῃβ, τ Ἱ ἢ ἃ νῖονν ἰο 8 τῆογο σοτῃ ρ]οῖθ δστδηρο- 
τωθηὶ δηὰ {ΠἸυδἰτδιίου οὗ [818 ργορμῃοῖϊς Ὀοοῖ, ἴπΠ6 χεῃυϊποηοδα δινὰ ἀϊνίπο ἱπερί γαϊίοη οὗ 
Ὑν ὮΙ ΟἾ 8ΓῸ πηοβὲ δα ἰδ οίοτ Υ νἱπαϊοδίοα ἔγοπι ἴῃ6 οὐ οοιϊοΠ5 οΟΥὗἩὨ 186 δία ἰοραστιοὰ Ῥτγοΐδϑδϑου, 
δὲν 1. Ὁ. ΜιΙςβδο]ϊα, ᾽ν ἃ ῥτοὶ λΐμασυ ἀϊβαυϊδὶση. ΑἸεπουρ Ὦτ. Υοοδεηουξο οῇδιξς ἢϊςξ 
γοϊυ πιο “86 ἃ 5666] " ἴο ἴδε Ἄοοπιρ!ϊαϊΐοης οὗὁἩἨ Μεβδτβ. Εἰ 5] ον δπὰ δ᾽δὰθ (ποιϊοθὰ ἴῃ Ρῃ. 360. 
Νο. 11]. δῃὰ 570. Νο. 17. δεργὰ), ἰὲ τοδύ [δ ποδί δά νδηίασθουβὶν σοηδι [οἀ δηά κιυἀϊοά 
8ἃ5 ἃ (ἀϊδιϊηοῖ ψτοτκ ; Ὀοὶπα δυβήοι ΠΥ ογιτςδὶ ἔοσ (6 υδ οὗἨ [ἰὸ ϑοθοϊασ, δὲ 6 βδῖῶθ {τὴς 
παῖ 115 ῬΟΥΞρΙ σ Ὑ τοπάθγβ 1 ΠΏ] νδ] δῦ] ἴο ογάϊπαγυ τοδάθγε, 

20. ΤμῈ Ῥγορῇῃθῖςαὶ ΟΠαγδοῖοσ δηὰ 1πϑρίταίοα οὗὨ 186 Αρόοδῖγρβα οου- 
βἰἀοσοὰ, Βγ ἀδθοσρε ῬΈαββον, Β.ἢ. ὐΟδαειγϊᾶρο δπά 1οηάοῃ, 1885. ϑνο. 

[υ τ τοσκ ἐπ6 δὐῖῆοῦ “ 86 ργοθοηΐξοὰ ἴο 1π6 Ρ0Ὁ]1ς ἃ νον οὗὨ (Π6 βιιθήοοϊ-πιδίϊοσ οὗ τῆς 
Αροσεῖγρϑο, ἑουπάρα οἰϊοῆν οὐ {Ππε γὑσίποῖῃ]οβ οὐ θοδη Ῥοοάδουβε δηᾶᾷ Μιϊσίπσα. Μτ. 
Ῥδδγβοὴ [1458 ὑτοῆσχοά ἃ Ἵομδρίεγ οα ἴπο διίῃθηιῖο!ν οὐὗἁὨ [6 ΑΡροσαῖγρβε ; δά, δῆ ροϊπρς 
«Πγουρὴ ἴπ6 Ὀοοκ, δἀ 8 ἵνγο οἰιδρίθγβ οὔ ἐΐ5 ργορἤθιῖοαὶ σπδγδοῖοσ δηὰ ἰηϑρι γαϊΐοῃ.... ΤΌΟΥ 
Ὑγἢο σδη δάορί ἴα ρῥτϊποὶρ]ος οὔ γι γηκα δοὰ οοάδοιιπο, ν}}} πὰ Μν. Ῥεασϑοῃβ ἃ υϑῦγ 
υεοῖα] σοϊιτ6." (Βεϊιῖδ Μαρατίηο, Εθρ, 1886. νο]. ἰχ. Ρ. 184.) 

21. Ἑπρ]απᾶ ϑαίο δηὰ Τγὶυτηρ απ : ΟΥὁὨ ΒΘΒΘΆΓΟΙ68 ἰηΐο {μ6 Αροσαδὶγρίὶς 
Τ}0Π|6 ΒοΟΚκ, δηὰ Ῥγορῇθοίθβθ, οοππθοίθα δῃη ἃ ΒΥΠΟΠΓΟΏΪΟΆΙ. ΒΥ {86 ον. 
ΕΥΔΠΟοΙΒ ΤΉΒΙΒΤΟΝ, Μ,.Α. (Οὐνοδίγυ δηα Τοηάοῃ, 1812. 2 νο]8. ϑνο. 

“Απιοηβ τηδῊν ἱπιογρτγοίδεϊοηβ οἵ ἴῃη6 Ὠϊνῖπο Βοοῖ οὔ ἴῃς Ἑδνοϊαιίοη, Πότ 15 ας το ἢ 
ΘἈΌΤΟΒΒΙΥ ΥἹΘῸ5 ἴῃ ἰξ {Π᾽|Ὸ ῬΘΙΤΩΒΏΘΠΟΥ ΟΥἨὨ τῃὴ6 σπυτοῖ οὗ ΕἘπρίδηα, δηὰ 115 ργονδίθποθ οὐοῦ 81} 
οἴμον ἀοποπιϊηδίῖοπα οὗ [Π6 ΟΠ τι βεῖδη νοῦ ' Μυοῆ 65 νὰ δγὸ ἱποϊ!ποά ο Ὀοϊΐενα ἐμ δὶ τπογὸ 
ἐς ἃ βίτοηρ ἰουπἠδίίοη οὗ ἴσαι ἰπ τ μαὶ τὨϊ5 δυῖδον υτρ65, ἰῃ σοποστοϊςυ τυ τ οἴ οῦ κουπὰ 
ἱπιίεγργεΐθγθ, οὐ θυ} οα {Παἷγ ροβιτομβ, τὸ σδηποῖ δὲ τὨΪΠΚ ἴῃ ΤῊΔΠΥ ΡΪδοαβ, ραγίϊου τὶν 
ἐοιννασάβ {π6 ᾿αίτογ θὰ οὗ Πἰ5 τνοσὶς, ἢθ '5 σαί ποῦ ἴοο ταριἀ ἴῃ ἔοστηΐης πἰς ἀορἀποϊίοης δπὰ οοη- 
τἰυβίοῃβ; ἴῃ βοὴ οὐὗἩ ψῇῃ]ο τὸ σοηΐρδα Οὐ γβοῖνοβ ὑπδῦ]6 ἴο ἕοϊ᾽ονν Πέτα." (Βει ἰδ Οτιὶς, 
Ο. 8. νοὶ. χχχιϊ, ὑΌ. 598. 595.) 

22. Τῆα ϑυτε ὺογά οὗἩἨὨ ΡΓΟΡΏΘΟΥ : οὗ, ἴ86 Βαονοϊδίΐοῃ Ἂχρίαἰποά. Βγ 
Ετοάργιοκ ΕὝΒΗ, Μ.Α. [1 οπάοῃ, 1840. 8νο. 

28. Α Διβϑογίδιίίοη οὐ ἴΠ6 Ὠγαροῃ, Βοαβί, δῃὰ Ἐδ]βα Ῥγορῇοί οἵ 1.6 
ἈΡΟΟΆΪΥΡΒΘ ; πη πίοι [π6 πυπθον 666 18 Βα 8 δοίοτ ] γ Ἔχ ρ]αἰπθα: ἀπὰ 4180 
84 [0]} 11 δ ταίίοη οὗ Πδη16 1 8 ΥἸβίοη οὗ [6 δι δηὰ Η6-(ἀοαί. ΒΥ “δτὴθβ 
Ἑαπατὰ ΟἼΑΒΚΕ. [Ιοπάοῃ, 1814. 8νο. 

“ἍΤ σππποῖ ἀστοὶ ψ ἢ {ΠῸ αὐίθοῦ ἴῃ τηδὴν οὗ [8 οχρίδηδεϊοῃβ: γοῖΐ τσ ἤδνα γεδὰ ἢὶβ 
σγογῖς τυ ἢ βολὰς ἀθζτοο οὗ κδιϊςσίδεϊοη, δηὰ πη ἢ6 Π645 δυςσοοοάοα ἴῃ ἰὨτονὶπρ δααϊεϊομδὶ 
᾿ἰσῆι οα βδοπιθ οὔ 6 ΦΌκξουτο 5) 65 Ὡς ἢ Πα υπαάοτίδίο5 ἴο Π] υδἰγαϊο." (ἘοΪοοιὶς Βενίον, 
Ν. δ. νοὶ]. ἱν. Ρ. 989.) 

24..Α Ῥιββογίδιϊοη οἡ {μ6 ὅ5'64185 δπὰ Τχγυμπροίβ οὗἩ ἴ[η6 ΑΡΟΟΆΪΥΡ56, δηὰ 
{π6 Ῥγορμθῦ αὶ] Ῥαγϊοά οὔ ὑνοῖνα μυπάγθα ἃπα βἰχίῦ γεαγβ. ΒΥ Ῥ1118πὶ 
Οὐκνίναηάμε, ἔθαᾳ. Τωοπάοῃ, 1818. ΤῊΗϊτα Ειοη, 1888. Εουτί ἘΜ Ποη, 
18:18, ὅνο. 

24.5 Α Βυρρίοιποηΐς ἴο 84 Π᾿ββογίδίϊοπ οὐ πο Τγυμηροῖβ δηὰ 3.6418 οὗ ἴῃς 
Αροδαῖυρθο. ΒΥ Υ ΠἸδπὶ ΟΥΝΊΝΘΉΑΜΕ, Ε8α.. Ποπάοπ, 1888. 8νο. 

Ἐρὺτ ἃ οορίουβ δῃαϊγϑὶβ οἵ {5 ξοῦοσὶν Ὑγοπ δηα {γΌ] να] υδὉ]6 ποῦῖς (ον σοτῪ 
τπϑιοτῖ!ν ἐπηρτονοά), δοο ἴπὸ (γί βία ΟΡ Ἂογνοτῦ, νοὶ, χὶἱ!. ρΡ. 165--180. Τα “ ϑυρρῖο- 
ταϑηὶ " σοηῃίδϊῃς νασγίουβ δ τἰοπδὶ σοῃβι ἀογδαιοἢ5, ΟΘΟἢ β πιδίοτυ οὗ ἴπς Αὐΐποτ᾽ 5 οαἱου]αϊίοη 
οἵ εἰς ρτορπεῖὶς ροσιοὰ οὗ 1260 γοδτε. 



δεςοί, [Π. ὃ 6. (οπιπιοηέαίοτξ οἡ ἴδε “ροσαΐψρϑε. 39] 

25. Οἱ ἴ{|6 01] άη ΟἸΓΟΠπΟΙΟΡῪ οὗ [π6 δανυθηίῃ Τγυμροῖ οὗ [Π6 Αροοᾶ- 
'γρβθ, δῃὰ [π6 Ψιυάρτηρηΐ οὗ {πΠ6 Αποίοηΐϊ οὗ Πϑαγ8, Ιδη. νὶ.. 9. : ψ 1} ἃ Ὀχιοῖ 
δοοουηΐ οὗ [6 ΠΙΒοονοσῖθ8 οὗ Δίοηβ. ἀθ Οθβαισ 848 ἴο 186 ργοαΐ Αβίγσοῃο- 
1108] Ογο]65 οὗ 2800 πὰ 1260 γοϑιβ, δῃὰ {ποῖ αἸβογοποο, 1040 γθϑγβ. 
Βγ ὙΠ ἝὮἊα ΟΥΝΊΝΟΗΛΔΜΕ, Εβᾳ. Ἰωοπάοῃ δηᾶ ΕΠ υΓρ., 1884. ϑνο. 

26. Το Ῥχγορμοίῖς Ηϊβίοσυ οὗ [86 ΟΒγιβδη θυ αύίοη Εἰχρ]αἰηθα ; ΟΣ ἃ 
Βιϊοῦ Εσχροβιίοη οὗ ἴα Βανοϊδίοπ οὗ ϑαϊηῦ Φοῦη. ΒΥ {86 ἔδν. θοσρο 
ΒΟΗΜΌΟΚΕΗ, Ῥαβίου οὗ 1η6 Ἐνδηρθ] οὶ ΓΤ βογαη Ομυσοι, Ὑοτκ Τόσῃ, 
ῬΘΩμΒΥ]νδηΐα. οὶ. 1. Βαϊίίπογο, 1817. ϑνο. [ΤᾺῚ8 οσκ μᾶ8 ποῦ Ὀθθῃ 
οομαρ!οἰοά.] 

27. Αροραὶγρβὶβ ἀτῶοο, ροσροίυα δηποίδιοηθ 1] υϑίταΐα ἃ Φοαμπ Ηδη- 
τἶοο ΗΕΙΝΒΙΘΗΒ. (Οοἰϊίηνσα, 1821. 2 ραγίβ οὕ νοἱβ. 8νο. 

ΤΠουρἢ ρὰ] 5η6ἀ 88 ἃ ἀοιδο οα νοτῖς, (ϊ5 ΘΟΥΤΩΤΩΘΏΓΑΤΥ οὐ ἴπ6 ΑΡΟΟΔΙΎΡ86 ἔοστηβ ραγί οὗ 
(Π6 Νονυτα Τοβίδιηθηΐυπ) Κορρίδημπι (ποις ἴῃ ᾿. 8390. Νο. 16. δερτὰ,) οΥἔἨ ψ Ποῖ 11 οοῆ- 
διἰτυῖϊος (Π6 ἔοητἢ νοϊυπθ, Αἤοὸσς Εἰσῆποτη, Οτοίυβ, Ηυζ, ἀπά οἰμοῦ τηοάδθγῃ σοπεϊποηίαὶ 
οτί τςβ, Ὠσ. Ἡείηγιοἢβ σοηϑίάογϑ ἢ 6 Αροσδίγρ86 85 ἃ βδογεὰ ροβῆι, γεαργβδθηζίπρ ἰῃ ἃ ἀγδιηδίὶς 
ἔοττῃ ({Π)6 βοθποῦν οὗ ψῆϊοὶν 15 οὨ Εν Βοτγονοά ἴγομῃ 6 δηιθηΐ Ῥσορεῖ5), ἴΠ6 Βη64] ἐγι τη Ρ ἢ 
οὔ ΟἸ γίδια οὐ υάαῖδαλ ἀπά Ῥαρδηΐβπι; ἴῃ ἴἴγοα οἰτἶ65 οὔ ϑοάοτῃ, Βαῦνίοη, δηὰ 
Ζοτγυ βίοι, -- οὐὨ [Π6 τηδΐγοη, [πε Πατὶοΐῖ, δῃὰ {πὸ γιά -- Ροίης ἰηϊοπάρά ἴο τοργοδοης {Πο056 
ἴθγο βυβίθπιβι εἰ ησὶςἢβ ἀοεβ ποῖ δάμπογα ἴο 116 δι ῆςϊδὶ ἀἰνίδβίοηβ οὗ Εἰοθποση, οὗ νι ϊοΒ 
νὰ πάνθ ρίνθη 80 αὐδίγαςϊ ἴῃ ἢ. 388. Νο. 12. 

28. Α Βιυιεῦ (ὐοπιπηθηίαΎ οὐ [86 Βονοϊδίίοῃ οἵ δ. 98. Ἐγομ ἢ 6 
ἀογδη [οὗ Φομπ οι τθα νοὰ ΗΕΈΒΡΕΚ]ἅ Ποπάοῃ, 182]. 12πλ0. 

29. Μ. Τ. ΤἸαύαμανν Ῥυφθοίιο ἀθ ᾿πηδοϊηιπὶ βῖνα ρυγαγυσα ροοίϊ- 
σδτιιηλ 'π ΑΡΟΟΔΙΥρβὶ οδπηθα, ᾿Π40]6 δίαπο ρῥτοῖῖο. ατοπίηρα, 1822. 8νο. 

80. Τῆο ΟΠ ΓοποΪορῪ οὗ [π6 ΑΡοΟΆΪΥ 56, Ἰηνοβίϊσαϊθα δπα ἀοίοπαθα. ΒῪ 
ΨΦοῆι ΟΥ̓́ΕΕΤΟΝ. ]Ιοηάοῃ, 1822. 8γνο. 

31. ΛΑ οοποῖβα Εχροβι(ἴοη οὗ 16 ΑΡορΆΪγρΒ6, 80 [ἊΣ δ8 ἴΠ6 Ῥγορθοῖθβ 
8.6 [Ὁ1Π]164 ; Βα ν 6 ΓᾺ] οὗὁἨ νγνΊ ἢ γα ἰπίογργοίθα ἴῃ ἃ ἀπΠἔργθης ἸνᾺῪ ἴτγοπι {πὲ 
Δαορίοἃ ὈΥ οἴμοῦ Οὐοπημηδηϊεΐογβ. ΒῪ «1. αὶ. ῬΆκκ, Μ.. Ιοπάοῃ, 1828. 
ὅνο. 

ἰ 

Τῆς δὐίποτ οἶἁὨ ε}}158 σοτῖκ τοσατ5 [Π6 ΑΡοΟΟΔΙγρ56 85 οὶ δἰοσοῖπον ἃ βρισιιιαὶ δηὰ ποῖ 
ἃ Ῥο [τα] Ργορῇ θοῦ ; {πὶ ὅπ, ἃ5 το αἴης Θχοϊ υϑινοῖυ ἴο ἴὴ6 Ῥτοζγθβθβ οὔ ἔγιια το] ίοη, δηὰ 
ποῖ ἴὸ {π᾿ Πἰδίοτν οὗ πὸ οιδῃ Εἰπηρῖγθ. ᾿Γ15 ρεπογηϊ Ῥυ ΠΟ Ρ]6 15 ἀογινοα ἔγοπι ἔπῈ οχ- 
ςο] ]οηὶ νοῦ οἵ Ποδη οοάϊουϑο, ποιϊςοα ἴῃ ραρὸ 389., ἰο νος 1τ. Ῥατὶς δοκπον]οάσοβ 
19 ΟὈΪ ζαιςοη5, πὰ νυ ΐσ ἢ Π6 ἢα5 [ὉΣ {ἰπῸ τηοβὲ ραγὲ ἴδ κθη 88 ἢϊ5 χυϊάθ. " ““ ΤΊ}15 οοηςἶβο ὁχ- 
Ῥοβι(ίοη ἀοβοῦνος ἴο 6 τοσοπηηθηρα 85 ἃ υβοῦι] οὐἱ]πο οὗ ἔπ Δροςσαϊγρεῖς Ῥτγοαϊοίοηβ πα 
τοῖν ΚΠ] τηοηι." (Εείοοῖς ουῖον, Ν. 8.,, νοῖ]. χχὶ!, Ρ. 341.) 

82. Πιβϑογίδίίοηβ ἰητοἀμποίογυ ἴο ἴπ6 δίιαΥ δπὰ ΕΒἰριῦ Ὁπαογβίδπαϊηρ 
οὔ τΠ6 Ιδησπάρο, ϑιγαοίαγο, ἀπά Οοπίθηξβ οὗ [π6 ΑΡροσαγρβθ. ΒῪ ΑἸθχδπάοῦ 
ΤΠ όση, 21.. Τοηάομι, 1829. ὅνο. 

ΤΠοβὲ αἰ ββοτίδε!οπβ ΔΓΘ βού ἴῃ πυτρασ. ἴη ἴδ ἵἴνο βιβὶ Ὀτσ. ΤΊ] οο μας σοσν ἴῃ- 
ξοπὶουῖγ, θὲ τα ἐπληὶς ποῖ βα Ἰϑδοζοτγ, οπἀδανοιιχροα ἴ[ο βῆθιν {πδὶ 6 ΔΡροσαῖγρϑο τ οὴ 6 
ΟΥ̓ {π6 οαΥν]]οβῖ- τι θη θοο 5 οὗ ἔπ Νονν Ταβίδιηθηϊ ; δυΐ (86 ψεϊρῆϊ οΥ̓ Ὠἰδιοσῖςαὶ ουϊάθηςθ 
ψο ἴᾶνὸ ὁμονψη τη πὸ συγ νοϊυτηθ οὗὨ ἴΠ6 Ιηἰγοἀμοιίοη (866 Ρῃ. 486---488.) 18 ἀδοϊά ον 
ἴῃ ἕλνοιγ οὗ {π6 ἰαίε ἀδῖο οὗ ἴ6 Αροοαῖνρβθ. Ὑπὸ σετηαϊπιηρ ἔνα αἰ ςβουίδιϊ 8 ΘΟ ΑΙ ΤΔῺΥ 
ἱησοηΐουβ οὐβοτυυδιῖοῃβ οὐ πο ἰδησυάρο δηὰ βίγὶο οὗ {πῖ9 ργορμοιῖὶο ὑοοῖς. “ΤΊ οτο 15 την οἢ 
ἱπσοηυϊον αἰϑρ᾽αγοά πῃ ἔποθα ρδρο8, δῃἀἁ τϑην γα γ Κα Οσοῦν ἴῃ {ἢ 6πη, εΠπ|)ῖ δια ἀδθοτνληρ οὗ 
ςοηπίἀδταίίοη ; ὕθὰὲ τὸ τοστγοῖ ἴο θ6 Οὐ ροά ἰο δ64, παῤ ἴπὸ Ἰεαγηθα δυίΐποῦ 845 ἔγϑηθεηεν 
νϑηϊυγοα δεβου ϊοη5 ΠΟΥ στγβίυϊίοι, ἴῃ ογάοῦ ἴο βυρροτί ἃ ἑδνουσια ΠΥΡοΊ 6515, ἴο τὶ ἢ 
ἢ δὰ οἰννίου᾽ Υ ἀεϊοττηϊηθα μαι ὄνεσν ἕδος βῃου]ά 6 πχδάο ἰο θοηὰ ; δπὰ ἴπαὶ ἢς ἢὰ5 οοῦ- 
ἀυοιοα τηδην οὗἁὨ τὲ ἀϊθουβδῖοπβ ἴῃ (Π6΄᾽ τοϊυτηθ Ὀοίοσο 5 'π ἃ τηδηποσ ἴπδὲ τλιδὲ Ὀ6 ῥτο- 
πουπορά, ΕΥ̓͂ ΟΥΟΣΥ ἱπηρδγίϊδὶ τοδάοσ, μοὶ οΪυ υπΐδϊγ, δὰϊ 'π βοπὴα ᾿πβίδησοβ ἀἰδιηρσοπιουβ." 
ΓΘ δυίΐμοῦ “τᾶν ἔτ γ δ6 Τορσγοβοηϊθα 85 ϑανίηρ ὑτοιρῃς πάθον τπ6 ποίϊςο οὗ 010}}ςα] 
βίιἀθυῖβ βοτὴθ Ὑ ΎῪ ἱπιογοβιὶηρ ἰορίοβ, δηὰ ἢ6 Π88 ἔμτηιθμοα πδην ἰηρβεπίουβ δπα ουτίουβ 
Τουιλτκς5 οἡ τῆ βενοσαὶ βυβμ)]εςῖς οἵ 5 Π᾿5ϑογίδίϊοηβ, δἰ που ἢ, ἴπ θυ ἴο00 ΣΔΗΥ δὁα565, 6 49 
Θχιδ ἰοἀ ἐποπὰ ἴῃ 8 ογυνάρ δητ δ 5 δ 114] ἔοσιη." (οϊοςςὶς Εσνὶον, Ν. 85., νοἱ]. χχιν, 
ΡΡ. 8348. 360.) 

ος 4 
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88. Αἡ Εχρίδπαίίοη οὗ [86 Αροσδῖγρβα οὐ δνοϊδοῃ οἵ δι. θοῆπ. ΒΥ 
ΑἸοχδημ θοῦ ὅΜΥΎτη. ὙΥΥ̓ δϑϊηρίοῃ ΟἸΐγ, 1825. 1 2τηο. 

ΤΠ δυίμοσ οὔ {ῃ15 ρυθ]!]ςαϊοη {τῆο ἰ5 ἃ ζοποῦαὶ πὶ (88 δυν οὗ πε [πλιοὰ διαῖεβ οὗ 
Αὐαογῖςα) δηπουηοθα ἴξ ἴῃ 8 ροτηρουβ δἀνοσιϊβοπηθηΐ, ἰῃ γθιοἢ 6 “ σοτιῆρὰ οπ Λοποῖγ {παι 
ἢ6 μδὰ ἀϊξκοονεγοά {π6 τηθδηΐηρ οὗἩ τῆ6 Αροσαίγρϑε, νοι, σῖτἢ ἐπα ἐχοερίίοῃ οὗ α ἔεν 
Ραβδᾶσοβ ἴῃ {Π:6 βοοοῃὰ δηά {πἰγὰ σπαρίεγβ, πᾶ58 ΠΟΥῸΡ Ὀδ6Ὸη ἀρργοδοιιθα ὈΥ̓͂ ΔΏΥ Θσχροβίϊοτ. 
ΎΒ6 ρμαρῆϊες (ἔτ ᾽ξ σοπεαίϊη8β ο]ν ἤβγ-ϑενεη Ἰοοβεὶν ρυϊπίθὰ ραροβ, ὁχοϊ υδἷνε οὗὨ {π6 {1|60- 
Ῥάμ6) ἰβ ρυθ)!βινεα 85 {116 γθβυὶε οὗἨ ἱνυπίν γροατθ᾽ διυαγ ; δηὰ, δα ἰξ 'β υἱίευ]γ υπκπονη 18 
1ἷ8 σουπέγγ, ἴΠ6 [ὉΠ] οὐν᾽ηρ οοποῖβα οὐ] πὸ οὗἉ ἰἴ8 σοηίοῃπεβ τῆδὺ ρΈγμθρ5 στ 1Π6 ΟυΤΙΟΒΙΥ͂ 
ΟΥ̓ τΠ6 τοϑδάθσ. (Ομ έγασΥ ἴο 8]}] ᾿ιϊδίοτί σαὶ ουϊάθηςα, 6 δἰἕσγτηβ ἴπδὲ τ1ῃ6 Αροσδίυρϑβε ἰ5 ποῖ 
τηθητοποα ὈῪ δὴν οὔ ἴῃς Εδίθοσβ ἀπὶ}} δρουὲ τὰ οἷοςο οὗὨἩ ἴπ6 βοοοπὰ δοπίιτν --- μαι {86 
ΒΟΥ ΟΤΑὶ ρα 5586 105 τ Εἰσὶ ἀγα σοτητηοῃ ἴο ἐμοῖς τ τι τἰημ8 δπὰ {015 Ὀοοῖς, ἀγα ηυοϊδίξουβ ἔγοπι 1Π6 
ἔοττηον Ὀγ {πὸ δυΐμογ οὗ ἔῃ ἰδιξοτ, απὰ ποῖ υἱσε νεγϑᾶ, 88 8 ΘΟΠΊΤΠΟΩΪΥ διρροεθὰ, Ὀθεϑυϑε 
ἴα Βοοῖς οἵ Βονεϊδιίοῃ ἰ5 ἃ πιυο}λ πποτα πιϑϑίοσν δὰ ρεγίοοϊ ργοάποιϊοη ἔπδη 186 ΟΥΠΕΓ5, 
δυὰ {π6 ψου]ὰ ᾿ς 'π ἃ βίδιο οἵ ρτοργοββῖνο ἱπῃρτουθπηθηῖ, 85 {πὸ τὰς ππξ ρτοοθὰθβ [Π6 δρ]επαϊὰ 
Ῥαΐαςα; (θμεγαὶ ϑιηγῃΒ Ὀοοῖς ἰ5 ἐποτγοίοτο δυροσίοσ ἴο δὶ] ἐπε ρτοάἀᾳποίιοῃ οὗ δηεἰχυ εν 11})--- 
1μδὲ “116 [411 οὐ εἶτα πιγδεῖςαὶ Βαγοι '8, ὑΝου ΞΕΤΙΟΝΑΒΕΥ, ἴπ6 ἀοσίτιοιίοη οἵ Βγζϑηξίτ τι 
ὈΥ ἴα ἕογοοβ οὗ ϑδνεσιβ, ἰῃ ἴμΠ6 γοδϑγ 195; δηὰ {15 δυθηΐ 15 ἴα ὑδθῶσοη Ὑ Ὡ1ο ἢ πὸ τηυβὶ θα ρ 
ἴῃ υἱὸν, ψΠ116 βοαγοίπρ ἤογ ἐΠ6 οὐθογ δνοηῖβ, οπἰ ριμδὶ! αν τοϊαιθαὰ ἴῃ (15 Ὀοοῖς," ---ἰμπαῖ 
Ἰγχοῆδευβ, Ὀῖϑῆορ οὗὨ Πἃγοπβ, πιὰδέ παν ὕθδϑεη ἔπ δυιι ον οὗὨ ἴπ6 Αροσεῖγρβθ, θθοϑιιδα ἢ στοῖθ 
δονογαὶ ὑοοΐκβ, ἴἢ οὔβδ οὐ νι ἰς Πα τπηοητοηοα {πο ἀπέϊεπὲ σορίοβ οὐἔἁἩἉ [86 Αφοσδίγρϑο, δῃα νγϑ5 
αἶΞο δοηυδίἰηϊοὰ νεῖ βαυθσαὶ μβογβοῦβ ψῇοὸ ἄρυτοὰ ἴῃ ἴθ ΠΙΞέοῦυ οὗ ἴθ6 ἀεειτιοίίοη οὗ 
Βγεξαπείυτα --- ἰΠδὲ 1ξ 15 ἃ οοτηρ᾽]διίοι ἔγοτῃ ἴῃ ργορμοῖβ, 186 ἐμθοϊοσῪ οἵ ἴπ6 Βλδυΐηβ, ἐπ6 
Ῥαβίον οὔ Ἡδοιτωδβ, απὰ {πὰ προσ δηϊίοης Αμροσαίγρμβοα, δρρ᾽ ἰοὰ Ὀγ τπὸ ψγσίτον ἴο {Π|6 ὨΙΒίΟΥΥ 
οὔ 8 οὕσῃ ἐϊπ|6 ----ηά {παι 1ἰ ἰ5 ἃ ρίοιιδ ἴὌγβογΥ, Ὑτιτθη ἴθ {Π6 δρίγις οὗὁἨ ᾿πβδεϊβὉ]6 τενθηρο! 
Το τηγϑιῖδαὶ πυθοῦ 666 πα ἤπάπ ἰπ ἰδ παῖ οὗ ζοούμεις Οἰοάϊις Αἰδίπως, αἰ βουσὶν {Π 6 
1 δκῖη πιιπλοτα β σοπίδἰποὰ ἴῃ [ἢδὲ πδπι6 διηουπηξ ΟὨ]Υ ἴο 23181 ϑυοὶ ἰ5 [86 οὐ πο οὗἁ [μἰ9 
ΔυῖΠοΥ 8 οἷαπ, ψῆοβο ἔμ ἴδον, ἰρποότδηςθ, δηὰ ῥτεβϑυσηρίίϊου πᾶνε Ὀθθ ὙΘΣΥ͂ ΒΕΎΟΓΕΙΥ δηά 
ἀεβογυθαϊυ οσχροβοὰ ἰὼ {86 1, ΠΟΓΑσῪ Φουτηδὶο οὐ Νοτῖῖν Ατδογίοδ. 

84. Αἱ Τηϊτοάαποίίοηῃ ἴο {86 διιαγ οὗἩ [6 ΑΡΟσΔΪΥΡΒ6 ; Ὀοΐηρ' 8ῃ Αὐξοπηρὶ 
ἴο τηδκο (μδὲ Ῥογου οὗ (ἀοάδβ οτά ρῥτγοβίβθ]6 ἴο [86 (ἀδμογα ἐγ οὗ Βθδάθσβ. 
Το ψ πο 8 δἀἀρὰ 4 Βγῖεῦ Οὐ] 1πα οἵ Ῥτγορ]ιοῖϊα Ηϊβίοσυ, ἔγοιῃ πὸ Βδθυ- 
Ἰοπίδη Οδρον "Υ ἴο [Π6 Οὐὐτηπιοποοιηοπί οὗ [πὸ ΝΙποίθθητ ΟδηίοΓΥ, βοἰθοίρα 
σΒΙΟΙ͂γ ἤσουση (86 δαβὺ δῃὰ ταοϑὲ ἀρργονοᾶ στο γβ οὐ τΠ6 δυδ)θοῖ. Βγ {86 
ἴον. ΕΙἸομαγά Μυπεαυ. ΤυὈ] η, 1826. 8νο. 

8ὅ. ΤΊ ΑΡροσάῖγρβα οὗ δι. Φόβη, οὐ ῬΧΤΟΡΆΘΟΥ οὗ [86 ΕἾδβο, Ῥγορίθββ, δπά 
ἘΔ}] οὗἩ 1π6 ΟΒυγοὶ οὗ Βοιηδ : {86 Ιπαυϊδιύοη ; {μ6 Ἐδνοϊυϊίζοη οὗὨ ΕὟἾΘΠΟΘ ; 
[56 ΤΠ πίνεσβαὶ γ ; δπὰ {Π6 ΕἾμ4] Ταϊυσαρἢ οὗ ΟΠ βιαπιγ. Βοίηρ ἃ πον 
Ιηἰογργοίδϊου, ὈΥ {τ ον. ὕθοσρα ΟΒΟυσ, ΑΜ. Ιομάοη, 1827. ΤΙγὰ 
Ἑάιίοη, τ ΟΟΥΤΘΟΙΟΠΒ δπὰ Δἀαϊοηβ, 1888. ὅνο. 

ΤῊϊβ οτὐρίπδὶ πὰ ρον εν!" υυϊτΐθη νοϊυπιο ἰ5 ργοίδορα Ὀγ ἃ νἱονν οὗ {πὸ ἰηὐυτίοιιβ οὔδει 
οἵ Ῥορεσγυ, δηὰ {πε Ὀεποῆς Ἄοοηΐογτοὰ Ὁγ Ῥτοιοβἔδπε8πὶ ὑροη μ6 Βγλ 151} οταρῖγο, ἴῃ 1Π6 
διιοοαϑϑῖνο ΤΟΊ 55 ἔγουι ἔπ 6 {ἰπη6 οὗὁἩ Θυθοη ΕἸ ζαθοῖῃ. ΤῊ ἱπιογρτοίδιϊοη οὗ ἴθ Αρόσδίγρβο, 
ψ ϊοῖι {Ὁ]]οὐνβ, δἀορῖβ ἃ ρἴδη ἀϊβδγοηις ἔγοιη ἰπαὶ οὗ αἱ 18 ρτοάθοοβθοτξ. ὙὍὙπὸ δυΐδοσ οοη- 
βἰάοτς 6 ψΠοἷο 85 ἃ ἔλβοϊου]υβ ΟΥ̓ ργορ θεῖς υἱβίοῃβ δοθὴ δὲ ἱπέθγναὶβ, δπὰ τοϊδϊϊηρ ἴἰο ἀϊ5- 
τἰησὶ ροτγίζοῃϑ οὗἩ ρτονϊ ἀδηςια] ὨϊςίοτΥ. Τπα ἢγβιὶ ξῆγθα οπαρίοιβ δῦο εχοϊυβίνοϊυ δἀάγοαβοα 
ἴο [6 Ομυτοῦ ἴῃ τἰ6 ττὴθ οὔ ϑαῖπε Φοῆη. Τῆι τοπιαϊηάοτ οὗἩ ἴῃ6 Αροςαῖγρβα Ἵοοηπίαϊηβ ἃ 
Κεῃογαὶ νον οὗἩ ( τὶ κιίαη Η Ἰβίοτυ ἔγοπι {πὸ τοῖση οἵ Οοηβίδητί πε ἴο τπ6 Μ|Ι]ραΐυ πὶ (ομδρῖογε 
ἐν--νῇ}].): ὁ ἀφίδι]θα ὑγοαϊοικίοη οὗ Πα Ροπαϊεῖοβ ᾿πβ]ϊοϊοθα ὑροὸπ Ετορε ἔον ποτ ροτβοου τίου οὐ ἢ 6 
Βοίοτπιοά Οπυτγοῖι, ἴο ἴη6 ΜΙΙΠδπηΐυπι (οπαρέοτβ υἱϊ!--χὶ., χν., χυὶ.; δ νίου οὔ (6 Ῥτοζτοβϑ 
οὔ πο Βοπιδἢ ΟΠατοῖ ἔγοιῃ ρόνσοῦ ἴο ρογβοουξίοη, ὑπάον ἀϊβοτοηῖ ἀβρθοῖβ (οπαρίοτα χ᾿!-- αν.) ; 
ἃ Ῥεοαϊςιίοη οὗ θα [8] οὗὨ τῇς ῥάρδου, {πΠ6 υπίνουβδὶ νὰσ, ἐπ το ]οπηϊυτα, [Π6 υιθϑοαθοης 
υτἱεΥ δροπέαβυ, ἴδ πα] ἡυάρστηεηι, ἀνά ἴῃς οἷοβα οὗ πὸ ὑτονϊ ἀθῃκίαὶ Ὠἰβίοτυ οὗ 16 νουἹά. 
ΓΗ πίη οΠαρίογ οὗ ἴπ6 Αροσιΐγρβο, νοῦ Ππ88 ὨΠΠοτίο Ὀθοη σοηποοϊνοα ἴο θὲ 8 νον οὗ 
Μοβιδιηπηοάϊ και, Ὦγ. ΟτΟΙν ἐπιογρτγοῖβ 88 ἃ ργοαϊσιίοη οὗ {πὸ ζ8}} οὗὁἉ Ἰηοπατοῦν ἴῃ ΕἼΔηοΟ, δὰ 
οὗ [ἢ δι μεϊβεὶς σγϑγ, ἰη 1793. Α ρεπεγαὶ βίος οὗ {π6 εδαϊῃρ ουθηίβ ἴῃ μα Πἰδίοσυ οὗ 1Π6 
Ομγιβείδπ Ὁμπατγοῖ, ἔγοπη Οοηβίδηειηθ ἰο 1Π6 Ῥτοβοηὶ εἶπηθ, οσοτηρίοῖο9 (Π6 νοϊυπιθ, τ ὨΙΟἢ ἰ5 
εν ἀθηε! {Πσ τοϑυ]1 οὗἩἨ στοαὶ Ἰδθοιις δὰ σϑβοαγοῖ, δηὰ δϑουπάβ ἱτἢ τηοκῖ ἰπηροτίδηϊ ὨΒϊκῖο- 
Τὶς] μον πηδίίοη. ὶ 

86. ΑἸθεγα ΟΠ γῖϑῖ. δὴ ἘΠ]Δκ ΤΉΙΕΜΕ Οοτημηοπίβιϊο ἀ6 ερίοτῃ Ερίβίο- 
118 ΑΡροοδί γος, Τιυράαπὶ Βαϊανογαπι, 1827. 410. 

87. Τηϊίυτῃ Ὀἰδρυ δ οηΐβ ἀ6 Τὐθτὶ ΑΡοσδΊγρβθοβ Ατρυιηρηΐο, ϑιϑηίθηίία, 



-δοοῖ, ΠΙ. ὶ 6.1 Οο»ππιεπίαξογτς οἡ ἐλ “ροσαΐψρϑ86. 8398 

οὐ Αὐυοῖοτοα..... ῬΏΡΙ16Ο Θχδσαϊηὶ ΒΌΡτΩΣ 1 Ἡρηγίουβ ΕΠρΘ]ηυ8 ὙΥΕΥΕΕΒ. 
Ἰσάυπὶ Βαίδνογαμι, 1828. 4{ο. 

ΤΠθ ὅτβε ραγί οὐἱγ οὐ δὴ βοδάριηϊοαὶ Ὠϊβδεοσίδιϊοῃ οὐ {πὶ ΑΡοοδίυρβο: ἰξ ἀΐβουιββοβ [Π 6 
Βγροίδμεκεβ οἵ Οτοίις, ΗΠ γάεγ, ΕἸ σμμοτη, ἀπὰ Ἡοιησίομβ, γεβρθοιϊη τ[ῃ6 δυῖποῦ δηά δγρὰ- 
τηθξ οὗ {Π18 ὈοοΚ. 

838. ΟὐΠι ΘΓ ἴῃ ΑΡΟΟΘΔΙ ρϑῖη ΦοΠδηη18, Εἰχοροίϊουβ δὲ Οὐ ἰουβ. 
Αὐυοσίοτο ἀφογρίο Ηρητγίοο Αὐρυβίο ΕΤΑΙΡ. 1,1ρ818, 1828. ϑὅνο. 

89. ΑἜ Κογ ἴο {π6 Βανοϊδίϊοη οὗ δύ. ϑόμη [86 ινίηο ; Ὀαῖηρ δὴ ΑΠΔ]γ8185 
οὗ [Ποβ86 ραγίβ οὗ {μαὺ ποπάθγ] ΒΟΟΚ, πίοι γοϊαίθ ἴο ἴπη6 ὐθῆοσαὶ δέαίο οὗ 
186 Ομ γιϑύδη Ομύγοι, ΓΠγουρἢ 411 [Π6 [1π|68 β'ποα 1 νγγὰβ8 τ σιτίθη, ἀπά ἴο {π6 
ΡΘου 18} δῖρτιβ οὗ [8οβ6 Τίγηθϑθ. ΒΒ. {π6 Βδν. ῬΒΠΠΡ Αασσοον, Β.}). Τοπάοα, 
1820. 22 νοΪβ. 8ὃνο. 

40. ΤῈ Αροσάῖγρβα οὗ ε}6808 ΟἾ γ]βῦ, ΘΟΙΏΤΊΟΗΪΥ ο8]]6ἃ [Π6 ΒδνοἸδίοη οὗὨ 
δ. ΦόΒη 186 Ὠινῖμο, ΓΙ Η͂γ, γοῦ ταϊπυΐοὶγ, ΕἸΧΡΙ αἰ πο δᾶ Τηἰογρτοίθᾶ, ἰο {μ6 
χΧΙΧΙΒ ΟΒαρίοσ ἱποϊαβῖνο ; Ὀδὶηρ {π6 Η]βίουτυ οἵ 186 Ὁ σι ϑιίδη ΟΒυσοἢ, πη8}}} 
1η6 ΤΠ οϑίγαοίίοη οὗ 186 Βοηδῃ Επαρῖγο δ ἴη6 (ὐομηρ οὗ οὖν Τοσχὰ τ 1 41] 
ἢ18. διεαϊηῖβ, Ομ βίη οὗ ἃ βοϊϑοϊ (οιμρι]δίϊοη ἔγοτα [Π6 πιοϑί ἀρργονϑὰ δηὰ 
Ἰοδγηρα (ὐοτημηδηϊδίογβ, ὈΟΪῃ δποϊθηΐ δπα ποθ. ]1,οηάἄοῃ, 1832. 8γο. 

4]. Α Ττοδίῖβα οα {86 ΜΙΠ]οπηΐυτα ; ἴῃ τ ]ΟὮ {Π6 Ῥτον δ] πρ ΤΠΘοῦΪθ8 θα 
{πᾶΐ 800)6ο᾽ 8Γ6 σΑΓΘ ΠΥ ΘΧϑιηϊηθα, δπα {Π6 σὰ ϑουρίυσαὶ Π)οοίσπο δἱ- 
Τοπιρίοα ἰο θ6 οἰἸοἰ οα δηὰ ΘΒ. 0118Π64. ΒΥ φοῦρο ΒΌΒΗ, Α. Μ. Νὲν Ὑοτκ, 
1882. 121). 
ΤΠ ορὶπίοῃ δἀνοοσδίοα Ὀγ ἐπ διυῖποσ οὗἉ {πΐ9 Ἐσθδ 56 15, ἰπδὲ [π6 ΜΙΠδαπίυτα ἰβ Ραεῖ; τὸ 

Ῥγράϊοζίοηβ ἴπ ἴπ6 ΑΡροσδίγρβο μανίηρ Ῥθθπ 1 81]6ὰ Ὀγ {86 ἰγὶυτηρἢ οὐὗὨἨ ΟὨτ  σ ΕἸΔΏΣ νος 
Ῥαφαηίΐκηι, ἰπ ἔπε σοηνογβίοη οὐὁἩ (ομῃϑβίδπεμπο ἴο [π6 ΟΠ τιβιδη αἰ τῆ. 

42. Αη Ἐχροβίίλοη οὗ {86 Αροσδίυρβα, ὈῪ 6 Βδν. ΑἸοχδηᾶοσ ΚΕΙΤΗ, 
Ὠ. Ὁ., ἔογιηβ [86 ομϊοῦ ραγί οὐ 8. “" ϑῖσῃϑ οὗ (Π6 ΤΊτ,68,7 ποίϊο64 ἴῃ Νο. 18. 
Ρ. 268. διρτᾶ. Αποίμον Οτὶρίπαὶ Εὐχροβιέοη οὗὨ {μ18 Βοοῖκ 18 ρίνϑη ὉΥ {86 
ον. Ὦγ. [ἘῈ ἴῃ δῖ8 “ δ᾽χ Βοσιηοὴβ οἡ ἴπ6 δίυαγ οὗ [6 Ηοὶγ δογιρίυσοϑ. 
Νο. 27. Ρ. 262. διρτὰ; πα δποῖμοσ ὈΥ {π6 δν. Ὁ. Ε΄. ΤΟΤΕ ἴῃ ἷ8. “ [πίγο- 
ἀυσίοη ἴο ἴπΠ6 Οὐ οΐβιῃ δηὰ Τπίογργοίδίϊοη οἵ (π6 Β10]ς,᾽ Νο. 19. ραρα 184. 
διερτὰ. 

48, Ἐχρ]ϊοαίοη Εδϊβοηπέθρ ἀθ 1 ΑΡΟΟΆΪυρ86, αἀ᾿αρτὸβ 168 ὈΓΙΠΟΙρ68. ἀ6 88 
Οοτηροβιίίοη. Ῥὰγ ῬΒΔρρο ΒΆΒΘΕτ. Ῥδγὶβ, 1882--88. 8 ἰομη65. 8νο. 

44, Τα. "ονοϊδίοη οὗ “6818 ΟἸγῖϑῦ ΠΟΥ ὑγαηϑίαίθα ἔγομῃ [86 οτἱρίηδὶ 
Οτθοκ; ψη 8. ρ]αίη Βδδάϊηρ αἰνοδίϊηρ 1Ὁ οὗ 115 Μοίαρμογθ, ἀπά Νοίβϑ 
ἀοβογι δίηρ [16 Ῥδυβοὴβ δηᾶ ΟἸσοιπηβίδηοθθ ἴ0 ὙΠΙΟῚ (Π6 ϑγτηΡοΪ8 σοῖο. 
Τιοπάᾶοῃ, 1882. 8νο. 

45. Το Βοοκ οὗ {μ6 {Ππνϑ]ηρσ, Τοπάοῃ, 1888. 121η0. 

46, Απ Απαϊγίϊοαὶ Αὐγδησοιηθηΐ οὗ ἴπ6 Αροραίγρβθ, οὐ Βδνοϊδοῃ τὸ- 
οογάρα Ὀγ ϑαϊπξ Φομη, δοσογάϊηρ ἴο {π6 ῬΙΙΠΟΙρ]68 ἀθνθὶορθα ὑπ 6 . [Π6 ΠΆΠΟ 
οὗ Ῥαγα]] 6] θη 1ὰ [Π6 τ τιηρβ οὗ Βίβιορ Ποντἢ, ΒΊΒΠΟΡ “60, )πὰ {π6 ον. 
ῬΠομαΒ Βογβ. Βγ {π6 Βον. ΕἸομασά ΘῈ. υὈ]1η, 1884. 410. 

47. Τὸ Αροολϊυρβα 118 οὐσῃ [πίαγργοῖογ: οσ, ἃ αἰὰθ ἴο {πΠ6 ϑέυαγ οὗ 
τ[Π6 ΒοΟΚ οὗ Βονοϊαίίοη. ΒΥ 1:6 δν. Α. ΗΥΤΟΗΙΝΒΟΝ. μοπάοη, 188. 8νο. 

48. ΤῊΘ Ιπἰογρσοίογ ; 8. βυϊητοδγυ Υἱοῦ οἵ [πΠ6 Βαονοϊαίίοη οὗ 81. Φοόομη. 
ΒΥ {86 ον. Ἰποιηὰβ ΦΌΝΕ8. Ιοπάοῃ, 1886. 1Ζ2πη0. 
ΤῊ 8 νο] πο 15 ἰσα πάρα οη ἴδ εν. ΗθητΥ Οδυη  ]οε ̓ 5 ὀχροβίίοτυ 1,οοΐυτος οη ἔπ Αρο- 

σΑΙγΡ56, ἢ ϊοἢ ἀγὸ ποίϊοοά ἴῃ Ρ. 405. Νο. 139, ἐπ. [1 σοπίδιη8 ἃ 5:1 ΠἸΤΏΔΓῪ δἰδίθπιοηΐ οὗ 
ἴδ σοπίοη!8 οὗ οδοῖ Ἵπδρίοσ, 80 88 ἴο ρῖίνβ ἃ ταρὶ ἃ νἱονν οὗ 115 ςοπίεπίβ8. “ΤΉΪΒ 15 ἃ υβοίμ] 
Ἰπ|]|6 θοοΚ οὐ 8 νεῪ αἰ συ: βυθ͵οοῖ. ΑἸΙΒοι ἢ τα οου]ά Ππᾶνο πα ἰϑμοα {πδὶ 11 Παὰ 165 
τοίδγθηςα ἴο τηοάργῃ δνυθηΐῖϑ, δῃα Κορί ἴὸ ἐπα δάπιγα]α απ βορογ νίουγ5 οὔ ΒΙϑορ Νεονίοῃ, 
γοῖ ἴξ τῆδυ 86 56 0ἘἸῪ στοσοπιιπθηδοά 88, οὐ ἴπε τ 016, 8 οἴθαρ δηά να υ80]6 θα ροβιτίου." 
((μτιςείδη Εοιμοπηῦγαηοοσς, Νονοηιῦοτ, 8396. Ρ. 665.) 



394 ϑαοτεα Αλιοίοσν. Γ[Ραγὶ 11. (. Υ. 

. 49. ΤΡΑΡοσαΪγρβα δχριἰαυσόθ μὰν 1᾿Ἐογίϊασο. Ἐδβαὶ μὰ Τοιἱβ ΨΙΥΤΕΝ. 

Ῥαγὶβ, 1837. 12π|ο. 

50. ϑιυάϊοβ οἵ [π6 ΑΡοοδῖυρβθ, οὐ δὲ Αὐἰϊορὶ ἴο εἰ υοἰἀ δῖα {86 Ἐν ]δίίοῃ 

οὗ ϑαϊηΐ Φοβη. οπάοῃ, 1888. ]121ηο. 

“«« ΤῊΘ ρῥτοβθηΐ νοΐϊυτμθ, τ βίο ἰ8 τηοάοδι]γ ἰδττηθα “ ϑιιιάϊοα," ἰ8 ῬΙΟυΒΙΥ δπα βορεγὶν 
τ τίϊίοη...... ὙΠῸ τοαδοσ, ψὸ τη, σδηποῖ ἀτίβα ἔγοτῃ ἴπ 6 αἰΐξεπέϊοε ρογυξαὶ οἵ τ}}}8 νοϊπιε, 

πους ἀογινίηρ δὴ ἱπιοτοδιϊηρ δά ἀἰτίοη ἴο ἢἷβ ργονίουβ Κπον]εάρο οὗἨ ἴδς ΑΡΟΟΔΙΥΡβθ." 
((σμιγιβιίδῃ θυ γϑηςοσ, νοὶ. χχ. ᾿. 205.) 

51. ΤΙο Εονοϊδίϊοη οὗ βαϊπί Φόμη ὀχρ]αἰπθά. ΒΥ Ἡθηγυ ὙΠ Δ ΤΟΥΕΤΤ. 
Τ,οπάομῃ, 1838. 8νο. 

52. Το Βονοϊαξίοη οὗ ϑαϊπί Φομη, Πἰἴαγα] δπα Γαΐαγα : Ὀοῖπρ ἂπ ΘΧΡΟΒΙ ΠΟΙ, 

οὔίμαῦ Βοοκ. ΒΥ 186 δον. . ΒΕ. ἀονετυ, ὅυη., Μ΄. Α. Ι,οπάοῃ, 1848. 1Ζπιο. 

δὅ8. Απ Ηἰϊϑίονοα] Εἰχροβιτἴοῃ οὗ {πΠ6 Ῥτορμεοῖθα οὗ [π6 Βονοϊδίοη οὗ δ'ῇ. 
Φοδη ; βμοπσίηρ {πεῖὶτ σοηποχίοη τ ἢ, Δηα σοπῆγηιδίίοη οὗ ἴΠο86 οἵ [)64η16] 

δπᾶ οὗ 1π6 ΟἹ 'Γεβίαπηοηΐ ἴῃ ρσαπογαῖ, ραγ οὐ] Ὺ ἴῃ πεῖν τηοβὲ ᾿πηρογίδηϊ 

Δϑρϑοίβ οὐ {6 ργαβδθηΐ πιεβ. ΒΥ Μαϊζπεν ΗΑΒΕΒΒΗΟΝ. Τοπάοη, 184]. 
8νο. ϑοοοπά Εαϊίοη, 1844. 2. νοΐβ. 8νο. 

δ4. ΤΉδ οραπίηρσ οὗ {μ6 βοδὶοά Βοοῖκς ἰπ ἴΠπὸ Αμοσαγρδα μόνῃ ἴο 6 ἃ 
Θγθοὶ οἵ 6 διΐυτο Εδρυ]οδίοι. οὗ 616 ΟἹὰ ᾿Γεβίδιμεπί. ΒΒ. Εϊομαγά 
Νονίοη Αραμ, ἢ... 1 οπάοηῃ, 1888. 8νο. 
Ἐοτ ἃ ποῖϊςοο οἵ τς ρυθ]οδιϊοη, 8ὲ6 {πὸ ΟΠυτοἢ οὗ Ἐπρίαμα Ουδιίουν ονῖον,, ἴον 

Οείοδοτ, 1838, ὈΡ. 544--546. 

ὅδ. Ἡοτγα Αροσαϊγρίϊοξ : ΟΥ ἃ (ΟΠ ΠἴΔΤῪ οἢ [86 ΑΡροσδῖυρβθ, Οὐ 164] 
αῃα Ηἰϑίοσῖοαὶ. ΒΥ (6 Βδν. Εὶ Β. ἔσιόττ. Τοπάοῃ, 1844. 8 νοΐβ. ὃνο. 
Θοοοηᾷ ΕΝ τοη, τον 564, οογγοοῖρα, δηα οπ]αγσοα, 1846. 4 νο]5. 8νο. 

Το οἰαοταῖθ οοτηπη ΠΑΤΥ 15 ΘΟ ΠΘΩΕἾΥ αἰβιϊησι Ξε ὈΥ [πὸ αὔβοηςο οὔ 41}1] ἀορτηδεϊςαὶ 
βρίγῖῖ ἰπ [6 σοποϊυβίομα ἀοαϊορα Ὀγ 118 ἰρδτηθα δυίηοῦ; δηα 6150 ὈῪ βίμσυϊαν δοσῦγαοΥ ἴῃ 115 
ἰδίοις] τοίδσοηοθβ δηά οχίθηϊ οὔ τοβοαγος, τοὶ ἀγὸ τηδηϊίοβί ἱπ ἜσΟσΥ ρᾶζο. Αἕἔῃ δ} υ 515 
οὔ ἰε 15 χίνϑη ἴῃ πὸ ΟΠΟΓο  πλδῃ 5 Μοπαγ λονίον ἴον 1844, ρρ. 425. δῃηὰ (Ο]]ονΐηρ. 

δ6. Α Οὐπιπιδηΐαγυ οὐ ἴδ Αροσδῖγρβθ. ΒΥ Μοβοβ τυλευ, ῬΧοίοββου 
οὔ ϑεαογβᾶ 1ἀἰογαΐατο ἴῃ (86 ΤΉΘΟΙ]ΟρΡΊ Δ] βθμλ ΠΑΤῪ δ Απάονον, Μαββα- 
οἢυββοίί8. Αμπάονοϑγ, δὰ Νοὸν Ὑόουκ, 1845. 2 νοΪβ8. ὅνο. 

ΤῊ ἤτβε νοϊαπλθ οὗ [Π15 σοπΊ ΠΟ ΠίΑΥΥ ἰγοαῖὶς ἡ π6 δυΐΠΟΥ δηᾶ οἤδγδοῖοσς οὗ ἴΠ6 δροςλ- 
Ἰγρβθ, ἴδ6 ἔπι το ᾿ξ νγα8 τυ τἴθη, τ 6 παίυτο οἵ 15 Ἰδηρυασα δηαὰ Ἰάϊοπμ, δηὰ ἃ Ἴοτῃ- 
Ρατίβοῃ οὔ ἴε στ ῖῖ ΟἹὰ ᾿εβίδηθηϊ Ῥγορῃθοῖοβ, δπα ἢ σΟΠ τ ρογατν ἀροςτυρμδὶ ψτιτηρκ, 
τοροῖμοῦ 1 ἃ ΠΙβίοτυ οὐἁὨ {πὸ ἐπίογρσοϊδίϊοη οὗἩ [ῃ6 Βοοκ ἰἰβεῖ , ΤΠ βοοοηά νοϊαπια σοη- 
ἰαῖη5 ἴπο σοπιπηοπίασΥ δηά βαυογαὶ αἰἰββοσίδιίοης οὐδ νατίοιιϑ ἰορὶςβ. σοπηροίοα ἢ {ΠῸ 
κιιυ)οεςῖ. “7Ἰιὸ ἀοβίρῃ οὗἉὨ ἴ86 δροσαΐγρϑο τν88, ἴὸ Θῃσοῦγασα δηά οοηβοΐὶθ τὸ σῃυ το οὗὨ 
Οοά, νἴοπ βυδοτιηρς βανοσο ΠΠ1οἰΐου ἀπ ροσγβοουζίΐοη. Τὴθ ντϊζοσ, πᾶ τΠ6 συΐδο οὔ 
Ἰογ Ροείγυ δπὰ οὗἁἩ Ἂχίθηάθαά βυτηροΐο8) ἰδησυδρο, ργεά!ςίβ, ον (86 οοῃβοϊδίϊοη οὐ (τισι 5 
βοσυδηῖβ, γί, ἴπ 6 ονουίῃγον οὐὗἁὨ [πὸ 76 15} ρογβοουτίης ρόνγοῦ, βθοοηαϊυ οὔ Ρηρδη ἤοπηο, 
δπὰ {πιγάν, οὗὨἨ δ ξαγο ἀπκποΠ ΘΠΘΙΩΥ ὑπάογ ἴῃ {16 οὗἩἨ Οορ; δπὰ Μαχζοσ. Αἴοσ (ῃϊς 
ἴοα 15 ἀεβιτογο, [Π6 συγο ἢ ὙὙ1}} ΘΠΐΟΥ ἃ ἰοης ρμοτὶοα οὗ ἐπ πιριοςῖ ρὈγοβρογιῖγ, ἴο "Ὲὰ 
δβιοςοράρα Ὀγ {πὸ επά οὐὨ {πὸ τοῦ, ἔπ σοηοσγαὶ γοβυγτοοϊίΐοη, ἀπά {πΠῸ Νου «ογιβαίθτη ΟΣ 
ρσὶοτιβοὰ Ξἰαῖθ.0 Τα σοιηπηθηίδτυ τ 1}}, ἀου 1655, δυταίθη βθηθγαὶ διϊθηϊίου δηα θαγηοβὶ 
αἰξουπβίοη, ἴΠ 6 ΠΊΟΤΘ 50, 88 ΟἹ β5οῖλο ἔυπαάδηιοηΐαὶ μοὶ 11 15 αἴ νασίαῃσα ἢ ἴΠ6 ἱπίργργο- 
τδιϊοῃ5 οὐὗἩἨ ἴΠ6 δροςαΐν 56, νγυῃϊοῖ ἤν ἢδα ἘΠΊΨΘΙΒΑΙ ΟἸΙΓΓΘΠΟΥ  ογο 1Π6 ΒΉΡ] Ἰ8ἢ Ἰδηρσυαρο 
5. βροκϑρη." (Βιυ)οίῆοοα ὅδοτα πὰ ἽΠεο]οσιοαὶ ἰἰονῖον (Νὰν Ὑοσκ), Μίαν, 1845. 
ν. 402.) 

57. το Νονν Ατσοιυπηοηίβ τη υἱηαϊοδίίοη οὗἩ [6 (Δοη ϊ η6 685 αηα Αἰ Ποῃ- 
(Ἰοἰτγ οὗ 16 Βανοϊαίίοη οὗ ϑαϊας Φόοβη. 1}Υ ΨΦοιιῃ (ΟΠ γον Ἰζνιαητ. 1 οη- 
ἄοῃ, 1842. ὅνο. 

Α φοποϊυβῖνο διὰ τ 6 }]-τοδβοπεὰ Ἐπβαν, τι} ἢ} ΤΊΔΥ ἔοΣ ΠῚ δῃ Δρρθηάϊχ ἴο τγ. Ῥοοάμουκβοκ 
γϑ] δῦ]. Εχροβιίοσυ ϑοσκβ οὐ (πὸ Δροοαΐγρβο, ποιὰ ἴῃ ὑῃ. 389, 3890. ΤΏαε ἢτβι δτριι- 
τηρηΐ 15 ἀοτϊνοα ἔγοσῃ 6 ὨΠΠοτῖο πηαυοίεά ονϊάρηςο οὗ Ιρσηβῖλι5, ὈἸΒΠΟΡ οὗ ἴ[π6 σδυτοὶ αἵ 
Απεοοῦ, το γὰ8 ἃ αἰδοῖρ]ο οὗ {6 δροβὶϊο Φοόοῆη. 'ΓΠδ βεσοηά διρυϊηθης 15 ἀογίνοα ἔτομη 
σογίδι ἢ σογγοϑροηάθηοοβ Ὀρΐοοπ {πὸ δἴαία οὗἁὨ {πῖη 5, 85 1 ρ]16ἀ ἴῃ [6 δροςδὶυρεὶς θρίβιϊος 
ἰο ἴῃς σἤυτοποβ οὗ Αβία, δηὰ (Π6 ῃγοῦαῦο σοπάϊοη δπὰ πιιπιθοσ οὔ ἴθοβο οἰνυτοΐιο5, 85 
Ἰποι ἀο 18}}Υ τοργοβοηῖϊοα ὈΥ ἱπίοσμαὶ δὰ ἱπάθρομάσηξ ἰνἰδίοτγ. 
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: 

ὃ 7. ἘΧΡΟΒΙΤΟΕΥ͂ ΨΕΟΥΌΒΕΒ ΑΝῸ ΒΕΈΜΟΝΒ ΟΝ ΤῊΗΒ ΒΟΕΙΡΥΌΒΕΒ, ΑΝῸ ΟΝ 
ΡΕΤΑΟΗΒ ΡΟΕΤΙΟΝΒ ΤΗΕΕΕΟΕ. 

1. οτῳ Ηοπι]οῖοξ, οὐ Ὠ)΄βοουγβοβ (1π ἴπ6 ἔοτιῃ οὗ δικοϊθίοῃβ) ἅροῖ [Π 6 
ὝΝΗΟΙΕ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ. ΒΥ [86 ον. Ομαυ]ο8 ὅΊΜΕΟΝ, Μ. ἃ. 1 όομάοη, 1888. 
21 νοἱΪβ. ϑνο. 

2. ΑΙ ρορυ]αγ (ὐοτατη ΔΥῪ οἱ ἴΠ6 ΒΙΌ]6, ἸΏ ἃ ὅὅδυθβ οὗ ϑϑσιη 8, [Ὁ] ἸΏ σ, 
πη [Π6 ΟἹἀ Τοβίαμαθηῦ, (μ6 ουγδο οὗ (6 Εγϑ 1,658 0ῃ8 αὖ Μογῃηΐηρ δα Ενθη- 
ἰηρ βϑύνῖοο οὐ διπάδγθβ. οβιρηθα ἔἴοσ Ῥδγβῃ ΟἸΌΓΟΙ 68, ΟΥ [ἴὉΓ σϑϑαϊῃρ 
ἴῃ Ῥυϊναΐθ Εδιῃ}}168. ΒΥ {Π6 ον. “δηθ8 ὕΨΌΜΤΕΕ, Β.}, Ἰμοπάοῃ, 1827. 
2 γο]8. ϑνο. [σομπιρτίβίηρ [86 ΟΙ,Ὁὺ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

8. ΤΟ ΗοΙγ ΒΙΡ]6, οσοπίαϊπίηρ [86 ΟΙΪά δαιὰ Νὸνν Τοβίδιηθηϊθ: ἘΠ ἃ 
(ΟΠ ΘΠΔΓῪ ΘοΟμδιϑίϊηρ οὗ ὅ'μοτί ᾿ϑοΐαγοϑ [ῸΣ [η6 ΠΑΙγ [786 οὗ ΕΔΙ211168. 
Βγ ἴμ6 ον. Οαυ]οβ ΟἸΒΡΌΙΈΒΤΟΝΕ, Δ. Α. ἸΤοπάομ, 1842. 6 νοΪβ. 8νο. 

Τὴ τΠ15 να] 816 ργβοῖῖοαὶ ὀχροβιτίοη οὗ ἔπ ΟἹὰ δαπὰ Νοὸν Ταβίαπιοπίβ, δ πουρῇ Πα δ. 
ταηροιηοπέ οὗἨ Πα ἰοοΐυγοβ ῃ85 Ὀθθη δάδρίοα ἴο τπ6 ριιγροβο οὗ δι Βοδάϊηρ, 1Π6 οχρο- 
βι[οη τ] 6 ἤἴουπμα Θδαυδ}}ν ἀναϊϊαῦϊα (Ὁ ρτγιναῖ βίαν; δοὶηρ δὲ ποθ θυρ δηῃδίοσυ δηὰ 
Ρτδοιιοαὶ, δηθὰ σου πίη [})}6 τοβυ]ῖ οὗὨἨ πιὰ ς ἢ τοβϑαγοὴ πο [Π6 ἰαῦουζβ οὗὁὨ οἴμποτβ, στ 1Π6 
δἀνδηίΐαρε οὗ δὴ υπϊΐοστμλ δπα Ἴοηϑβίδιοπε ἱπιογρτοίδιϊοη οὗ τῆ 016. ὍΤηο ἰοχί οὗ {Π8 
δδογο τυγιῖετβ 18 “ ἀϊνϊ ἀοά ̓ πἴο βοοίῖοηβ, ἑογπγίηρ νυ ἢ τῆ σΟΙΠΠΙΘὨΙΑΓῪ 8 ἰοββοη οἵα οοπνθηϊθης 
ἰεπρτη ἴοσ ἃ βἰησίε βοσνίοθ. Τῆς οχρ  ηδίοσυ τηαϊζου 18 5οὸ ἀϊζοβιθά 85 ἴο οοιηρ]οῖθ, ἰοσοῖθοΣ 
αἱ (Π6 ἰοχί, ΟΧΔΟΙΪ ἴτο ραρο5; βυςῇ ἰορίο5 Ὀαϊηρ βοϊοοιοὰ 85 τηδὺ Ὀοβὶ βετνο {Π6 Ῥυσροβα 
οἵ ἀονοίίζομαὶ οαἀϊβοδίίου δὲ ἴῃ6 μουν οὔ δα ν τοσβρ. ΑἸ]. σοπιχονογϑῖαὶ ἀοοίσιμοβ, 4}} 
δρυβίσιιβα τπθογίθβθ, πὰ δ] ἰθαγηθὰ ἀϊβοιιϑβίοηβ αγῷ σαγο} }γ δνοιἀθὰ ; τ 8116 ἔπ 6 οδρδοϊ εἰ 5 
δηά τϑβηΐβ οὗ δὴ ογάϊηδγυ ἀογηθβιὶς οἶγοῖθ, σοι ρτιβιηρς ἴογ τῃ6 τηοβὲ ρατγίὶ ἴπ6 τοϊδι θη οὗ 
τηδβίοσ δη βεγυδηΐῖ, οὗ ρδγθηῖ δηὰ ἼἊἢ]]ὰ, ἃτὸ ἱκορί βίθααι]ν ἴῃ νἱονν." ((ἸὨ τ βεῖδη ΗΠ οπλθτα- 
Ὀγδησοσ, Μίαν 1832. νοὶ. χὶν. Ρ. 280.) 

4, Ῥτγδοίϊοαὶ 1μθοΐγο9 οἡ {πῸ Ηἰβίοτνιοαὶ Βοόοῖκϑ οὗ {πῃ6 ΟἸΙ]ὰ Τοβίδσηθηί. 
Βγ {6 ον. Ηθῃησγ ΓΙΝΌΒΑΥ, Μ.Α. [οπάοη, 1828. 8νο. 

ὅ. ϑιεαογοα ΒΙΟΡΥΔΡΗΥ ; οὐ {6 Ηἰβίοτυ οὗ [86 Ῥαίγγοἢ5 [πὰ ραγὶ οὗ {6 
Ηϊβίογυ οὗ εἶδβιιβ (ἢ γὶ8}}: θεΐῃρ ἃ σοῦγβα οὗ δοΐυγο8 ἀθ]σασοα αὖ {Π6 'οοίβ 
Ομαγοι, Τομάοῃ 4}. ΒΥ Ἡθησυ Ησντεε, Ὁ... Τπάοι, 1788, δα. 
Ἴ γοΪ8. 8γο. ; βαυθηίῇῃ οαἀϊζίοῃ, 1814. ὅ νο]β. ϑὅνο. αἰϑο 1826, 2 νοΐβ. 8ὅνο. 

6. 1,δοἴατοβ οα ἴπ6 ΕΌῸΣ 1481 ΒΟΟΚΒ οὗ πΠ6 ῬΕΝΤΑΤΕΌΟΗ, ἀοβίρηεᾶ ἰο β᾽ιὸν 
16 Τένῖπο Οτρίη οὗ [86 “ον πῃ ΕΘ] σίοη, ΘΒ ΘΗ͂Υ ἔγοτῃ [ηἴογηλὶ Εν! ἄθησα ; 
ἴῃ ἴδγθθ ραγίβια ΒΥ (ς ον. Εἰοβαγά ἀπαάυεξβ, ὮὉ. Ὁ., θθθδη οὗ Ασάαδσῃ. 
Ιμοπάοῃ, 1815. 2 νο]β. ϑὅνο. ΤὨϊγὰ οαϊίοη, ὨὉ] 1 δπᾶ Ιοπάοῃ, 1829. 
] νο]. ϑνο. ΑἾδο ἔογῃηίηρ [86 βοοοηᾶ νοϊατηο οὗ ἴπ6 ςΟἸ]]δοἴλνο οἀϊίίοη οὗὨ Ὠγ. 
ατανοϑ8  οσκ8. 0], 1840. ϑὅνο. 

Το ἢχβε οαἀϊίου οὗὨ (5 νδ] δῦ] πτοτκ ἀρροαγοὰ ἴῃ 1807 : ἴῃ {15 ἱπηρτοββίοη ἰδ 15 ὑθΓῪ 
πλδίοσ }}γ ᾿πηρτουθά, δηά ἰβ5 ᾿πἀἸΘρΘΏΒΑΌΪΥ Ποσθββατυ ἴο {π6 Ὀ10]16Ά] βιυιάοπί. 

7. Ἰιδοΐυγοβ οὐ ἴϊπε Ῥρβηϊαίθυοῃ. ΒΥ {π6 Εδν. ὙΥΠ)]Π1.8π ΜΆΒΒΗ, Μ.Α. 
Τοπάοῃ, 1822. 8νο. 

8. ἘΧΡΟΒΙΓΟΓΥ φγιομβ οὐ ἴπ6 Ῥοπίαδίθαοῃ. ΒΥ {6 Βδν. ΥΥ. ΤΉΙΒΤ Ε- 
ΤΗΓΑΙΤΕ, Μ.Α. ]ομάοῃ, 1887--8. 4 νοΐβ. 12η1ο. 

9. ΕΙΣ 1,δοΐυτεβ οα {86 Ῥοηϊδίθυοῃ. ΒΥ τ᾿ ον. Ηδῆγυ ΒΙΌΝΤΥ, 
Μ.Α. Ἰοπάοῃ, 184]--48. 8. νο]β. 51η8}} ϑ8νο., δπᾶ νδιΐοιιβ βυβοαθθηΐ 
ΘΠ ΠἸΟΏΒ. 

10. Εχροβιίοσυ ᾿ιβοουγϑαθ οἡ {1 Βοοῖ οὗ (ΕΝΕΒΙΒ, ᾿πίοσβροσβοά στ 1}} 
Ῥυγβοίϊοδὶ Βοβϑοοῃβ, ΌνῪ ἀπάγον ΕὌΠ ΕΚ. 2 νο]8. ϑνο. Τπάοῃ, 1806. 
Το δυῖμπον οὗ [15 νγοστὶς 88 Ἰοπρς θθθη Κπονγῃ ὈΥ Ὠϊς δΌ͵]6 ρυ] οδιϊοι8 οἡ 1.16 δρβιυτάτν 

οὔ ἀείΐϑι, ἀπά ἔπ ᾿πηποταὶ ἰθμάθπονυ οὐἁἨ ϑοςίηϊδη ἰθποί8. ὙΠοβο “ Εἰχροβίζοσυ Ὠιίβοουτγεος,᾽ 
ΠΟ τὸ 5ῃοτί, δὰ δῆγοεοιρηιϊ ἴθ πυτθοσ, σοῦ οτἱρίηδ!!} Υ ἀο]νογοὰ δ5 ἰθοΐισες ἴο ΝΜίυ. 
ΕΒ ]Ποτ᾽Β οοπρτοχδιίοῃ αἱ Καοιοτίησ. “76 δυίΐδοτ βοϊοοῖβ ἃ ρβαγαρταρῇ οὗ σοηνθηΐθηϊ ἰοηρίῃ, 
δηα ζυγηϊδηοα ἃ οοποῖδα οχροβι(ίοη οὗὨ [15 Ἰοβάϊερ οἰγοιτηδίδηοεβ, δοσοτηρδηϊοα ν᾿ ἢ ἃ ἔον 
Ῥτδοιῖςα] τοβεςιοηβ, πὰ οὀσςδβίοπα!ν τνῖτ]ϊ ὁ ἀϑοῦυϊ οτ εἰς. ὍΘ ρμαγασταρῆς ἃγα ποὶ ἰῃ- 
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βοσίοἀ αδἱ Ἰοηρσίῃ, δυΐϊ τοίογγοά ἰο Ὀγ δα 1η} 14] ἀπά πα] γοσβεβ.0 Μοωυςἢ οτι ἰδ] γ οὗὨ στ εἰςαὶ 
ΤΟΙΔΥΚ τηρϑὲ ποῖ ΡῈ οχρθοῖθα, ποτ ιηϑὲ [Π6 τοδάδθσ ὃ6 ΞιΓρτίβοα, ἢ ἢ6 οἴη πηροῖ ψ Ὦ 8 
ἐγ δηὰ οὐνίοιι5 τοβδοιϊίοι : θὰ τὸ ψν}}} νοπίυτα ἴο Ῥσοπλῖβα Πίστη, πλυοἷν τπλογα ἔγοα θη] γ, ἃ 
τηδη]γΥ, ᾿υαϊοίουβ, δῃὰ υδοῖα] ἰτγαΐη οὗἁὨ οὐβοσνυδίϊοη, Ἴχρτγοββϑα ἴῃ β' τ ρ]6 δηὰ ν)ροτγοιιβ δἢ- 
ἔυαρο." (ΕοἸοοῖο Βονίον, Ο. 5. νοὶἱ. ἰζ. ραγὶ ἱϊ. Ρ. 896.) 

11. Τιδοΐαγαβ ου [π6 ΒΟΟΚ οὗ ἀδῃμοϑῖβ. Βγ 4. ῦραε, Ὁ. Ὁ. Ἰωοπάοῃ, 1828. 
2 γνοΪ8. ὅγνο. 

12. 1,βοΐαγοϑ ὉΡΟῚ Βοηθ Πηροτγίδηΐ ῬΑβθ8 568 1η ἴῃ6 ΒοοΚ οὗ (ἀβῃθβῖβ. ΒΥ 
ἩρηΣΥ Ὑποηηδ8 ΑἸῈΝ, Μ.Α. Ιομάομ, 1820. 8νο. 

18. Α ϑοσίββ οὐ. βϑγιηοῃβ Π]υδίγαῦπρ (μ6 Ηἰβίογυ οοπίαϊποᾶ ἱπ [π6 ΒΟΟΚ 
οὗ ἀθῃθβὶ8. Βγ 1Π6 Βον. ὙΠ ἕἴαπι ΒΆβ5ετι, Μ. Α. Τοπάοῃ, 1822. 2 νο]8. 
12τηο. 

14. Το ΒοοΚ οὗ (ἀθῃθβϑὶβ σοπδιἀογοα δηᾶ 1Πυ8ἰγαΐοα ἴῃ 4 ουῖοβ οὗ Ηἰ8- 
[ΟΥΟΑ] ΠΙβοοῦγβοϑ. ΒΥ ἴπΠ6 Ηδυ. ΕὙδμοβ Ο"Ο5Ὲ, Α. Μ. Ἰοπάοῃ, 1826. ϑὅνο. 

1ὅ. Ῥγδςοίϊοαὶ Βαπλαγκβ οἡ ἴμ6 Βοοκβ οὗ (ἀθῃῆββὶβ δῃὰ Εχοᾶιβ, δάδρίοα ἴο 
ἘΔ Ὑ οσβμῖρ. [ΒΥ Μυ8, Μ. Μυππαυ.) Πα], 1880--8]. 2 νο]β. ϑγνο. 

16. Τϑη 1,δοΐαγοϑ οα [6 ῬΒΙΠ]ΟΒΟΡΕΥ οὗ πα Μοβαῖο Ἐθοορὰβ οὗ [πΠ6 Ογϑᾶ- 
(ἴοη, ἀοΙνογοά πη τ[86 ΟΠΔΡρΕ] οὗ ΤΥΎΙΠΙΥ ΟΟἸ]ερο, Ὁ] 1. ΒΥ Φαπιο8 Κὰν- 
ΝΕΡΥ, Β. Ὁ., Βὸομθ ]δη 1,ΘοίΓΟΡ ἴὸν ἴπ6 Υοαν 1824. Τομάοῃ απὰ ὨυΡ]ΐη, 
1827. 22. νοἱβ. 8νο. 
ΤΠ ἀσεῖρη οΥὨ [8686 εἰαδοταῖα Ἰδοΐῃγοβ 18, “"ἴο σοηποοῖ (6 ὈΙΡ]1οδὶ τοοογάβ οὐ {πὸ οτϑα- 

ἰοη, 88 οἰοβοὶν 88 ἐμοῖς ἰαησύυάροὸ δηά δγσδηροιηθηὶ βάπϊ, ἱ ρἬγπὶςα] βοίθποθ ; δπά ἴο 
οβδιϊτηαῖα ἴῃ ἄερτοὺ οὗ ονϊάοποο ψ πο δγ1865 οὐΐ οὗ 6 σοπηραγίϑοῃ οὗ ἢ ἱπδρίταϊϊοη οὗ 
ἀποῖν δυΐποτ." Μδηγ ἱπιροτίδηϊ σοοϊοσίοδὶ ἕβοῖϊβ ἀγα δά ἀιιςε, ν᾽ ἢ ϊοῖι σοποισ ἴο ἴπ6 σομῆστα- 
δἴϊοη δπὰ 1] υδιταϊίου οὗἩ τ6 Νίοβαϊς ἢἰϊβίογγ. 

17. Απ Ἐχροϑιίίοι, ἢ Ῥγδοίΐοαὶ ΟὈβαγνδίίοηβ, ἀροὸρ (6 ἢγβί οἰθνβη 
σδαρίοσβ οὗ {π6 Βοοῖ οὗ (ἀθηῆθβῖβι Βγ ῬΒΠΠΡ ΗΈΝΕΥ. Ῥυ] 886 ἔογ ἐῃ6 
βτβὺ τὴ6 ὈΥ ἃ Πεβοοπάδηϊ οὗ [86 Δυΐμοσ. Ιοπάοῃ, 1888. 18π|ο. 

18. Οὐμίγ δας] οηΒ ἰοναχαβ ἴΠ6 ΕἸχροβιοη οὗ {π6 Βοοῖὶς οὗ (ϑθῃββὶβ [ςοπὶ- 
ΡΓϊδησ {πΠ6 βγβὺ βονοηΐθθη ομδρίθσβ,. ΒΥ Βοθογί 5. ΟἌΑΧΡΊ5η, [)..Ὁ. 
ἘΔΙθυτρι, 1842. δοοοπᾶ οαϊοη, 1848. 12τηο. 

19. Ἡοτημα Ῥδημηὶ ἀἜσθη. Μόαιταϊοηϑ 80. 14 ὑγοϊβίδιηθ ομαρίγα ἀθ ἰὰ 
Οδηδδο, βυΐϊν1685 46 Πλένο!ορρθηιθηβ Εἰχορόϊαιιο8. Ῥὰγ 1. ΒΟΝΝΕῚ. Ῥασγὶβ οἵ 
αδμὸνο. 1884. 8νο. 

20. Τα Εχηδ ἔτοιθ Ἐάθῃ: Μοαϊίδίϊοηβ οαὐ 186 Ταϊγὰ ΟΠδρίοσ οὗ 
(ὐδποϑίβ; 1 Θχοροίϊοαὶ ον θ]ορθιηθηΐβ. ΤΥδηϑιαιθα ἴγοιη [Π6 ΕὙΘΠΘΙ οὗ 
Ι,.. Βοηποῦ ὈΥ ἴδ Βδνυ. ὙΠ ΑΒΕ. [Ιοπάοη, 1889. ἐοοΙβοαρ ὅνο. 

21]. ΕΥ᾿οπἀβῃὶρ τὴ (ἀσοά, ΠἸυβίταϊοα ἴῃ 186 1.16 οὗ ΑὈτδΒδμα : ἃ 86 Γ168 οὗ 
Ὀὶβοουσϑθβ. ΒΥ {86 Βον. ΒΕ. Ρὶ Βυρριῖοομ. ]οπάοῃ, 1840. 2 νο]8. 12π|ο. 

22. Αῃρο]β Ἰοάσοα ψ|Ὸ ΑὈτΆθδτΩ: ΟΥ̓, Μοαϊδίϊοηβ οὐ 6 οἱρμίθθητἢ 
ΟΠμαρίον οὗἩ (θπαβὶβ, ὑγαπϑὶαίθα ἔγοπη [Π6 ΕὝθποι [οὗ ΑὈγδῆδιη ΒΟΟΗΑΤΊ. 
Τιοπάοῃ, 1840. 12π|ο0. : 

28. Ἑλρδι 1,δοΐυγοβ οἡ {π6 Η]ΒίΟΓΣΥ οὗ 94600. Βγ {6 Βν. Ηθησγ ΒΝ, 
Α.Μ. ]μοπάοῃ, 1828. ]2πιο. δηπα νᾶγίουβ β ϑοαποηΐ δα: ΠΟ Ή8. 

24. ὕδοο»: οὐ Ῥδίγ σοὶ] ῬΙοῖγ. Α 6 γ6β οὗ 1)᾽βοοῦγβοϑ [οὴ [86 ΠἰβίοσῪ 
οὗ 4.001. ΒΥ [86 ον. Εασασὰ ὅπαια. Δ. Μ. ΤΙτα Ἑαϊοη. ἘΔ ΌΣΡΑ, 
1880. 12τ1ηο. 

25. Ἰ,δοἴυχοβ οἡ {πῸ ΗἸΒΙΟΤΥ οὗ οβορ. Βγ Φοδη ἤάυιεβ. Βαΐϊ, 1828. 
12τ1ηο. 
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26. Τιδοΐαγοθ οὐ {μ6 ΗἸΒΊΟΓΥ οὗἩ ΦΌΒΕΡΗ. ΒΥ δοῦρα ᾿μβαῦβον, 1). Ὁ. 
ἘΔΙΠΌυΓΡἢ δηὰ Πμοπάοῃ, 1812. 2 νο]8. 12πιο. 

27. ΤῊΘ Βονν ἴῃ βίσθηρει : ΟΥΓ ἃ Ῥγδοίίοδὶ Ὀ]ββοσίδθοπ οἢ [86 Η]βίοτσυ οὗ 
Φόβορῃ. ΒΥ Οδασῖοβ ΠΑΒΟΜ. Τπάοῃ, 1882, 8ὅνο. 

28. ϑοσιωοῃβ οἡ ἴδ6 ΗἸβίοσυ οὗ όβερι. ΒΥ 186 Βδν. ὙΥΠ1Δπὶ ΕἾΡΕῚ,- 
ΜΑΝ. ]Ιοηάοῃ, 1887. 121η0. 

29. Τὴ6 Ομ τιϑδη Εχοῦῦβ: οὐ ἴμ6 Πεινογαηοθ οὗ [86 Ιβγϑθ} 168 ἔτότα 

Ἐσγρῦ ῥτγδοιϊοα!]γ οοπβίἀοτγοα, ἴῃ ἃ βευῖθβ οὗ Ὀ᾿βοουσβθβ. ΒΥ [86 Εν. ΒΚ. Ρ. 

Βυύρνιοομ, Μ..Ὰ. ]ιοπάοῃ, 1826. 2 νοἱβ. ὅνο. 

80. [5:86] ἀε!Πνογοᾶ ουὐἱ οἵ Εργρῖ : Ὀοΐπρ ρ]αΐῃ ῥγδοίϊοδὶ θη Ά 8. οὴ {Π6 

ἤτοι θἤϊδαεη ομαρίοτϑ οὔ πὸ ΒοοΚκ οὗ Εχοάυβ, ἴῃ 8 ϑϑιϊθβ οὗ δουζοῃβ. ΒγῪ 

(Ὧ6 ον. Ὗ. 7. Τκόνεε, Μ.Α. ]οπάοῃ, 1848. ϑνο. 

81. 15γ86} 8 Ὑ᾽αμάοσίηρβ ἱπ [μ6 ὙήΠάΘγπθββ, ΒῪ {86 Βδν. α. Ὁ. Καυμ- 

ΜΑΟΘΗΒΕ, οἵ ΕἸθογοά. Ὑγαηβίαἰθα ἔσοιῃ [86 αοεδη. Ιηάοῃ, 1887. 

12τηο. 

82. Οἰάθομ “186 πὶ σΥ τδῃ οὗ ναϊουγ’ Γοπάοῃ, 1889, ἀπὰ πυϊηθγοὺβ 

ΒΕ δθοααθηΐ οαΣ Π101Π8. ὅν. 

88. Φοβίδῃ. Βυ {86 Αὐἴβον οὗ Οϊάθοη. 1 ομάοῃ, 1842. 5118]} 8γο. 

84, ὥδγϑα [μϑοΐαγοβ οπ {86 Ηἰβίογυ οὗἨἩ (ΟἸάθοη ἴογ Ποοπηαβίϊς δηᾶ ΥἼ]]αρΘ 

Οοπρτεραίομβ. ΒΥ 8 Οουπίυ Οὐγαίθ. [{86 ον. α. Ρ. ΝΈΑΡΕ.] Μ.ᾺΑ. 
Τ1,οπάομῃ, 1848. 16π1ο. 

45. Ἰιδοΐαγαϑ οα ἴῃ6 ΒοΟΚ οὗ ΕΠΤΗ. ΒΥ δοτρο ᾶνγβον, ἢ... Ἑάϊη- 

Ὀυτρὶ δπᾶ ᾿οπάοῃ, 1806. 121η0. 

86. Βυὶῃ δπᾷ μοῦ Κἰπαγοα : Ὀοΐῃρ; ἃ Ποϊηθαίοι οὗ [861] Θπαγδοίθγθ, τ ἢ 

Ὧἢ ΟΧρΙ παίίου δηὰ ῥτϑοίῖοαὶ τηρτγονθπιθηῦ οὗ 1ῃ6 νδγιουβ 1ποϊ ἀθηΐθ νν ὶ ἢ 

μ6 68] ἐβθω. ΒΥ {μ6 Βδυ. θόβῃ ἩσαμΕ8. Τμομάοη, 1840. 1Ζ1ηο. 

47. Ὀανϊᾶϊοα. Ὑσοῖνο Ῥυδοῦϊ 8] ΘΟΣΙΩΟῚΒ Οἢ ὑ86 116 δπὰ ΟΠ γδοίοσ οὗ 

Ῥανιν, Κίμρ οὗ Ιβγϑ8]. ΒΥ ἩθητΥ ΤΉΟΜΡΒΟΝ, Μ. Α, μοπάοη, 1827. 8γνο. 

48, Οἰχίθοαη 1βοΐυτοβ οὐ ἴπ6 Ηϊδβίοσυ οὗ ΕἸ 7848. Βγ 16 Ββν. Βοβροτί 

ὥιμρβον, Μ.Α. Ιπάοη, 1886. 121ηο. 

89. ἘΠΠ6 ἢ 16 ΤΊΒΗ 6. Βγ Ε. Υ΄. ΚΕΟυΜΜΑΟΗΕΕ, Π.Ὁ. ὙἘὙταμβιαίοα 

ἤτοι (86 ογαδη [πὰ του βϑᾶ ὈΥ 116 Βδν. Ε.. ΒΕ, Ὑγ ΑΙ Κοσ, Α. Μ.1. Τομάοη, 
1888. 1Ζ21ηο. ᾿ 

40. ΕἸ1588. Ἐτοῖ [86 αοτγάδη οὗ Ὦνγ. Εἰ. 7, ΚΕΥΜΜΑΟΘΒΕΕ : τον βοα ὈῪ 

186 Βδνυ. Β. Ἐ. γα Κοσ, ΑΜ. Ῥαγὶ 1. ]οπάοη, 1888. Ῥαγί Π. ἴοη- 

ἄοῃ, 1845. 12Π1ο. : 

41. Τῆδ6 Θμυπδιιμἶία : ἃ ϑ6υῖθϑ οὗ [μβοΐυγοβ οη 2 ΕἸπρβ ἵν. 11]----17, ΒΥ 

16 Βον. Ηθητυ ΟΟΡΤΑΕΡ, ΑΜ. Ἵμομάοι, 1889. 12τηο. 

49. Μέαϊιαϊϊομβ βὰς 1 Ηϊἰβίοῖγα ἀ ἘΖέομίαβ, δἀγθββέεβ ρδυ ου ]δγοπιθηῦ 

διιχ ΕἸά4816ε5. Γ[Ρὰγ Α. Βοοηλτ} Νϑιυοβαίεὶ, 1884. ὅνο. 

49.5 Μαάϊίαϊίομβ οα {μ6 Ηϊβίοτυ οὗ Ηβζθκίαῃ. ΒΥ ἃ. ΒΟΟΗΑΥ, ἰγϑηβἰδἰϑα 

ῥροῖὰ {μ6 ΕὙΘΒΟΝ ὉΥ [86 Βδν. ὙΠ] ατὰ το, Α.Β. 0] π ἀπᾶὰ Ιμοπάοῃ, 

1887. 121ηο0. 

43. Ἰιροΐατοβ οὐ {86 Βοοῖ οὗ ΕΒΤΗΒΕ. ΒῪ δοῦρε ΤΑΎΒΟΝ, 2). Ὁ. 

ἘΔΙθυΓρΡᾺ πὰ Γοπάοῃ, 1809. 1220. 

44. Τιοΐηγαβ οα ἴμ6 Βοοῖς οἵ Ἐβίμου. ΒΥ Τβοῖμᾶ8 Μ΄ΌὉΒΙΕ, ἢ... Ἑάϊη- 

Ῥυγρῃ, 1888. 1210. 

45. Απ Ἐχροβίοι οἵ ἴπ6 ΒοῸΚ οἵ ῬΈΟΥΕΚΒΒ. ΒΥ {πὸ ᾿ἰαίθ (ἀὑθοσβθ 

ΤιΆτβον, ἢ. Ὁ. ἘΜ Πθαγρ, 1821. 2 γοΐβ. 12πιο. 
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ΤῊΐϊα οχροβιτοη, 65 τν 6 }}] 85 ἔβοβα οὔ ἐπε ΗἩϊβίοτΥ οὗ “οβορῇ (Νο. 26.) οὗ Βυϊῃ, 
(Νο. 85.}, διὰ οὔ Εξῖπον (Νο. 43.}, “ ψογο ομϊοθγ ἱπιοηάοα ἴον ἴδ8 ἱπειγυσέου οὗ ΟἸτῖ8- 
εἰδη8 ἵἱπ τπ6 ΟγαϊΠΑΡΥ τν6}18 οὗὨ 11, ὙΠΟΥ τὰ ρίουβ ἃπά βϑῃβ'}]6, 0} οὗ βουῃά ἀοςίτίπο, 
δηα 58] υἱδυν δαἀπιοηίτοη δηὰ ἰηβέγιοϊΐοη. ὙΠΟτα 5 ΤΥ οὶ ΔΎ Ἐπὶης οὗὨ 8 οὐ εἶσδ] πδίυσε ἴο 
ΡῈ ἔουπά ἴῃ τΠποτ, νον ἱπάροα να5 ποῖ {86 τυτί (θγ᾿ 5 οὐ ̓ θοῖ ; θυ ΤΠΟΥ ΘΎΘΓΥ θογὰ ἀϊβοονυοῦ 
ἃ τηϊηυΐο δοσαυσϊπίδησο ἢ ἰῃς ΠΙὉ]6 δπὰ τπὸ Ὠιιπιδη μοαγῖ, δπὰ ἃ ἀθθρ ἼἿοῃσογῃ ἴο ὑτοῦξς 
τὸ τοδάθσυ. ΤῊθ βίγ]θ 5 ρ]δίη, δπὰ {πὸ 1] υδέγαί!οπ5 [8γ6] ζοπ γα ν νοῦν ὑγιεῖ." (Οπηο 
ΒΙΒΙΠοΥἢ, ΒΙὈ]1 τα, Ρ. 287.) 

46. 1,δοἴαγοβ οα ὑπ6 Βοοῖ οὗ Ῥβαυμβ. Βγ ἰδὲ ἔδυ. ϑόβη ΕΑ, Μ,Α. 
Τοπάοῃ, 1822--26. 8. γνο]5. ϑ8νο. 

47. Απ Ἐχροβιίοη οὗὨ μ6 Βοοῖκ οὗ Ῥβαδίπηβ, Εἰχρ δηδίοσυ, (Υι16 8}, δπϑὰ 
Πενοίίζοπαὶ, ἰπίθμ θα Το ΘΗ͂Υ ἴο οἷά ρῥγίναίθ τ δα μβ 1 1Π6 ΘὨ]ρσ ἰοποά 
ΡΟγυβΑ] οὗ (ὐοιηροβιίοιβ, ῃ τ Β]ΟὮ {Π6 ΠδΙ 08] ᾿ἸΒίοΟΥΎ οὗ {Π6 9678 8δῃὰ [86 
ῬΟΙΒΟΙΔΪΙ Θχρουίθηςα οὗ Πᾶν] ἃγα οἴϊθη δ]θηοα ψιἢ [86 δριτὶῦ οὗ ῬΤΟΡΏΘΟΥ. 
ΒΥ {86 ον. Φομη ΜΌΕΒΙΒΟΝ, Ὁ. Ὁ. Τωοπάοῃ, 1882. 8. νο]58. 8νο. 

Α5 Βίβῃορ Ἡδυβ᾽ ον 5 ροβίυπιοι ποσῖς οὐ ἔμ Βοοῖκ οὗἠἨ Ῥβαϊτηβ (τ ἱς ἢ ἢδ5 θΘοη ποιλϊοοὰ 
ἴῃ ρᾶρε 394. Νο. 33. σιρτὰ,) 18 οἰ οΗῪ δἀαριοα ἰο ἴπ6 υδ6 ΟΥ̓Π6 5οῦο δὲ δηὰ ΒΙ0]1ς 4] Ονιτὶο, 
γγὮ}]]6 116 ψγ6}}-Κπόουη δηὰ Ὄχοο]οπὶ σοπιηοπίαγυ οὐἔἁἩἨὨ Βίβῃῆορ Ηογηθ ᾿ς Ὀδο Τπουρῃς Ὁ 
ΤΩΔῺΥ ἴο ρϑγίϑκα ἴοο το ἢ ΟΥ̓ (Π6 βυβἔουηδί δ! ργορῃοῖῖο δηά τωγϑίῖοδὶ ἱπίογργοίδιιου ; 
Ὧν. Μοσίδοῃ [848 μοσίογπιθἃ ἃ ὙΘΥῪ δοσορίδο]ο βοσνῖοο ἴοὸ ῥγίνδία (τ βΕ18Π5, 88 τν 6 ]] 858 ἴο 
οὐἰ ἶσα] δια ἀεηξ οὔ ἴδε βδοτοά νοϊυπιθ, ἰῃ 15 οχροβιίοη οὔ ἴῃ6 Βοοῖ οὗ ῥβαίπμβ.'1 ΤῈ ρίδῃ 
πιο Π6 [45 δἀοριθά 15 ἴῃ ΘΥΟΤῪ τοϑροοῖ ἀδεογνίηρσ οὗ οσοτητιοηἀδίιοη. Ἀαδμοσίης δέγίοέϊν 
ἴο ἴπο Ἰἰΐογα] τηθδπίηρ οὗ πὸ ἰοχί, πο ἰς σαγοίυϊ δὲ ἔπ 6 βατὴθ {1π|ὲὸ ποῖ ἴο ονϑυϊοοῖς εἰἕποσ [5 
Ῥτορῃοιῖς 8] οσ ἰγρίσαὶϊ οπδγδοίοσ, ὙΤΠ6 δι πουὶϑθὰ υογεϊοη 18 Ῥσορουν τοϊδιπϑὰ, δηιὶ {6 οχ- 
Ῥοδίτίοη ἔο! ]οννβ θοῦ βιισοδεβῖνθ γθῦβ ; τἢ11]6 {πὸ οΥΙ ἶσα] ποΐθβ, οὔϊθῃ νΟΥῪ ἰπβίσγυςςι νο, δΓΘ 
σοτητηοαϊουβν ῥ]δοοά δὲ ἔπ ἔοοι οὔ τ 6 ραρο. 

48. ΟἸγιϑὲ οὐ ἴπ6 (ὑγΟβ8: δὴ Εἰχροβίοη οὗ 6 ὙποηΐΥ-βοοοπμα Ῥβ8]η|. 
Βγ 186 Βον. Φοΐνιπ ὅΤΕΥΕΝΒΟΝ. Ιοπάοι, 184]. 51Π18}} 8νο. 

49. Το ἀοοά ΞΠορμοσα δηά {πΠ6 ΟἸμόβθη ΕἸΟΟΚ...... Απ Ἐχροβιοη οὗ 
186 Τανθηίγ- νὰ Ῥβα]ὶπ. ΒΥ (86 ον. ΤΒοπΔ8 ΑΕ, Μ.Α. Ἰοπάοῃ, 
1845. 5118}} 8νο. 

ὅθ. Τιϑοΐυγοβ οὐ {π6Ὸ ΤῊΪ Γ γ-ϑοοοηα Ῥβαῖη. ΒγῪ Οαγ]68 Η. ΒΙΝΘΗ͂ΑΜ, 
Β.Α. Ιομάοῃ, 1886. 12τηο. 

ὅ]. ΤΏ Ῥοτγίγαϊυτο οὗ ἴη6 ΟΠ τΙβιϊδη Ῥοηϊίοηΐϊ : ἃ ουγδθο οὗὨἨ ΘΟΥΤΩΟΉΒ Οἢ 
16 ΕἸ γ- ἤτοι Ῥβαὶμ. ΒΥ {86 ον. Ο. Ε. θῈ ΟΟξτιοον, Μ..Α. Τωπάοῃ, 
1776. 23. γοΐβ. 8ὃνο. 

52. ϑογ0η8 οἡ ἴδε ΕἸ γ-ἤτγει Ῥβδ]πι. Βυ [86 Εδυ. “. Βυ:1.. 1πάοῃ, 
1824. ϑνο. 

ὅ8. 1,δοἴυγο68 οἡ βαὶῃ 1]. Βγ ἴδε ἴον. Τὶ. Τ᾿ ΒΙρυυ:ρη, Μ.Α. ϑδἊοοπᾷ 
Ἑαϊοη. Ἰωοπάοῃ, 1838. 12πιο. 

ὅ4. Απ Ἐχρ!ϊοδίίΐοη οὗ {6 Ηυπατοά δηά Τϑηῖ]ι ῬβαΪπ. ΒΥ Ἐήνατα 
ΒΕΥΝΟΓΌΒ, Ὁ. ὮὉ., ΒΙΒΒορ οὔ Νογνίοῃ. 1, ομάοῃ, 16---. 1887. 121ηο. 

Ιπη {πὸ Ἰοπάοη σορυὶπὲ βοπια δἰ σῆς δοτϊ ἀρτηθηῖβ ἤᾶνο θη τηϑᾶθ ; δηὰ ἃ ἴδτν ουβοϊοῖθ 
ὑοτὰβ μανο θη ἐχορδηροα ἔογ οἴμογβ οὗ [ἢ Βᾶπ|6 τηϑδηΐης. 

ὅδ. ϑεσπιοῃβ οα ἴΠ6 ΝΙποίγ-ῆγϑι Ῥβ81). 1ιοπάοῃ, 1826. 8γνο. 

ὅ6. Οπδ μυπάγοά δηα ηἰποῖν ϑουιηοηβ οα {6 ΗἩυπάτοῦ δηα ΝΙποίθοπι 
Ῥβαΐη. ΒΥ Τδοιηλ8 Μαάντον, ἢ.Ὁ. Τιοηάοῃ, 168]. [0110. ΤΕϊγα οἀϊίοη, 
ΜΠ δὴ ᾿πᾶθχ δπᾶ [116 οὗ {Π6 δυΐῖμου Ὀγ ὙΥΠΠαπὰ Ηδττῖβ, ἢ. Ὁ. Ιοπάοηῃ, 
1842. 8 νοΐβ. 8νο. 

δὅ7. Αἡ ΕΧροδιίοη οὗ Ῥβαϊ ΟΧΙΧ. Βυ {πὸ ον. Οβδγὶε8 ΒΕΙ ΘΕΒ. 
Ἰοπάομ, 1827. 12το. ἀπά πυχϊηθγουβ Βα Βοαπδηΐ 6] ἘΠ] 0Π8. 

ὅ8. Α Ῥγδοίίοδὶ Εὐχροβί του οὗ {1π6ὸ Ἡυπάγοα δᾶ Ταϊγθι ἢ Ῥβαπ. ΒΥ 
ϑοδη Οὐὑεν, ἢ.Ὁ. 1οπάοη, 1669. 4ϊο. δηὰ νατγίουβ βυ θβοαυθηΐ θα] οη8. 
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δ9. ϑ΄χ [,δοΐυγο8 οὐ 186 Ῥοϑῃϊθηι 4) Ῥβαίθ. Βγ Εάπναγὰ ΒΈΒΕΝΒ, Μ. Α. 
Οχίοσά, 1828. 121)ο. 

60. 1,Θοἴυτα8 ομ 16 ΒΟΟΙ οἵ ΕΟ ΕΒΙΑΒΤΕΒ. ΒΥ ΒδΙρὰ ΑΒ ΑΥν, 1)... 
ΟἸηβσον δπὰ 1οπάοῃ, 1821]. 2. νοΪβ. 8νο. 

“« ΤῊϊς ἰδ 8 ΥΟΥῪ οἰαρδηΐ (Ομ) ΘΠ ΔΥΥ Οα δὴ δχοθοδιηρὶν αἰβίοι]ς ρΡοτίϊοι οὗ ϑοτγίρίυγο.᾽" 
(Θειηε5 ΒιΙΡ]οιῃ. Β1}}]}1ςα, Ρ. 459.) 

61. 1,δοἴαγοβ οὐ ἔμ Ῥγορμθοῖθβ οὗ Ἰβάαη. Βγυ Βορογί Μασου 0, 
Ω.Ὁ. Ιμοπάοῃ, 1791--18056. 4 νοΐβ8. ϑ8νο. 

ΤΏοβο Ἰεοΐιγοβ τγογὸ ἀο] νοτοὰ ἴῃ ἴπῸ οτάϊηδτυ σουγβο οὐὗἁ Π᾽5 Ρμδϑίογαδὶ Ἰαθουτβ Ὺ τ. Μ., 
γγὮΟ 788 ἃ τη πἰβίοσ ἴῃ {Π|6 στοῦ οὗ Θοοῖαη. “ὁ ΤΏΡΥ σοπίδι ἢ ΤΘΗΥ ἱπζοπίοι 5 οἰ αο! ἀδίϊοηβ 
οὔ (πε ἐοχῖ, δῃὰ τρϑηῦ ἡυαϊοΐουβ ἀπά υι56] τεβαοσίίοπβΒ. ὙΤΠ6 δυῖθοῦ ἀρροθατβ ἴο ἢᾶνο ἴδίκθῃ 
τηυςῇ Ραΐῃβ ἴο υπάροτβίδπα ἴΠ 6 ΡΠ ΓΘΒΘΟΪΟΡῪ οὗἨ (π6 Ῥτορδιοῖ, δἀῃὰ ἴο ἐπυοβε ζαίθ ἢἷβ οσἱ σίηδὶ 
ἀοείση ; 6 τηᾶσκ85 αἰβεϊποιν ἴπ6 Ἰοδάϊηρς αἰνίβιοηβ οὗ ἴα ῥσορμοοῖθβ, δηὰ ἐχρ]δΐηβ, δὲ {Π6 
θερὶπηϊῃρ οΥἁὨ οδοῖ ἀἰνιδίοη, 115 Ῥοου δῦ ου͵οοῖ." (Μοπιμὶγ Βονίον, Ν. 8. νο]. χχ. ρ. 226.) 
1τ. Μδοου]]οςβ μ85 τηδάς στοδῖ υδο οὗ ΙΓ σδ᾽ 5 οἰδθογαΐο σοι ΑΓΥ Οἡ [561 8ῃ. 

62. Ουμ]π68 οὗ 1,δοΐπγοβ οα [ῃ6 Βοοῖς οὗ ΘΑΝΙΕΙ. Βγ Ε' Α. Οὐχ, 1.1,. Ὁ. 
Ιοπάοῃ, 1888. 12πο. δϑθοοπά Εαϊίοη, 1884. 1210. 

68. 1,ϑοἴυΓο8, ΕἸΧΡΟΒΙΙΟΤΥ δηὰ Ῥγδοῖῖοαὶ, οὐ ἴμ6 Βοὸκ οὗ 186 Ῥτχορμοί 
Τδηΐοϑὶ, τ ἢ οορίουβ ποῖθ8. ΕἾσϑί 6 Υ168, ΘΟ ρΓΙβΙ ηρ' [Π6 ἢσβί βὶχ ἢἸβίοσ ] 
οπαρίοσβ. ϑθσοηα ϑ6 168, σοι ργϑίπρ 86 βαυθηΐῃ ομαρίοσ. Βγ {16 Βον. 
Ομ γ]68 Ῥορβδιι ΜιιΕ5, Β.Α. Ιμομάοῃ, 1840--4]. 2. νο]β. 121ηο. 

64. Απ Ἐπχροβίτίοη οὗ {π6 Ῥτορμοῖ ΦΌΝΑΗ, ἴῃ βασηομβ. ΒΥ Οἴθοσγρθ 
ΑΒβΒου, ἢ.Ὁ. ]μοπάοη, 1618. 4ϊο. 

6ὅ. 1,δοἴαγε8 ΠΡΟ “]0π8488. ΒΥ Φόβη Κινο, Ὁ. Ὁ., Βίββορ οὗ 1ομάοη. 
Ιοπάομ, 1618. 4ϊο. 

θ6. Φοπδῃβ Ῥοσίσζαϊζϊ : ΟΥ νϑυϊοιβ 165 οὗ Ηυμηδη Ναίυγο, δπὰ οὗ 1Π6 
στδοίουβ ἀθα!ηρϑ οὗ ἀοα τι Ηυμπδη ΝΝαῖαγθ. Βγ ὙΒοπιαβ ΦΌΝΕ8. [οη- 
ἄοῃ, 1818. Απὰ Ὠυϊηθγουβ Β Βοαπθηΐ ΘαΣ (108, 411} ἴῃ 1 21ηο. 

67. δὶχ 1,δοἴαγαοβ ο 186 ΒοοΙς οὗ Φόπδῃ. ΒΥ ΖΦ. Υ. ΟΥΝΝΙΝΘΗΑΜ, Α. Μ. 
Τιοπάομ, 1888. 8118}} 8νο. 

68. Ῥυϊ]ρὶϊ ἘδοΟ]]Θοοη8 : Ὀεὶηρ Νοίς8 οὗ 1,θοΐαχοα οα {π6 ΒΟΟΚ οὗ Φομδῇ. 
Βγ ἴμ6 Βον. Κὶ. γα] 4ο ΒΙΒΤΗΟΕΡ, Β. Ὁ. 1 οπάοῃ, 1884. βεοομά Εάϊοη, 
ἾΓ ἃ ΠΟῪ ἰσδηβδοη οὗ ἐμ6 Βοοκ οὗ “οπ8}. 188δ. ὅ8π|8}} 8νο. 

69. ῬΑγοο αὶ 1,βοΐασοβ οὐ ἰπ6 ΒΟΟΚ οὗ Φοηδῇ. Βγ Μεαίμον Μουγὶβ 
ῬΠΕΒΤΟΝ, Μ.Α. [οηάοῃ, 1840. 12τηο. 

Ἴ0. Α Ῥγδοῖίςβὶ) Εἰχροβιοη οὗ [86 ΒοΟΚ οὗ Φοπδῇ, ἴῃ ἴϑθη 1,δοΐασεβ. ΒΥ 
Ζαπι68 ῬΕΌΡΌΙΒ, ἢ. ἢ. Ἑδίμθυγρῃ, 1848. 12τηο. 

7]. ΒΘοσιηοηϑ οὐ {86 ΒοΟΟΚΒβ οὗ 406], Φομδι, Νάυμ, ΜΊςοδἢ, ἀπά Ηδ- 
ὈΑΚΚυΚ, δ ηα οἢ ΒΟΠὶ6 Ῥββ8δ068 οὗ [881Δ} δηα ΕΖβκὶθ]. ΒΥ “81:68 ΒΑΝΘΑΙ,, 
Α.Μ. 1 ομάοῃ, 1848. 8γο. 

72. ὙΒεο]ορίοαὶ 1μδοἴατα8 το ἴΠ6 Κῖηρ 5 ΒΟ οΪαγβ αἵ ὟΝ δϑίτηϊηβίοσ ΑΌΡου, 
ΜΠ δὴ Τηἰογργοίδιοη οὗ {π6 ΝΕΥΥ ΤΈΒΤΑΜΕΝΊΥ, ὅζτο. ὥς. ΒΥ Φοἢη ΗΈΥΤΙΝ, 
. Ὁ. Ιομάοῃ, 1749. 1761]. 2 νοΐΪβ. 4ϊο. 
ΤΏ ἤγδβε μαζὶ οὗ 18 τουκ σοπίδὶπα ἴΠ6 ἱπιογργοίδείοῃ οὗὕἩ {πὸ ἴοιις Οοπροῖβ, [6 δβοοοῃὰ 

Ῥαγὲ σΟΙΏΡΥΪδ65 ἴπ6 Αςἰβ οὗἩ ἴπ6 ΑΡροϑβιϊοβ δῃὰ ἰδ βεύθσγαὶ ΕΡ 5|1.65. “ΤῊ 18 ἱπίοσρτγοίβιίοῃ, 
{που ἴΆν ἔγοτα Ὀοῖηρ οἰοζαμΐ, ΔρΡΡΘΔΓΒ ἴο 15, ἴῃ βθησσαὶ, ἰο Ὧ6 δοουγαῖθ δηὰ ἰυαϊςίουβ, δηὰ 
βῆονυβ ἴῃδί ἴπ6 δυΐμου πδά σδγο }γ βιυἀϊοὰ {ΠπΠ6 οτἰχίθδὶ. ὙὍὙη6 σποὶα σοοηϊαδίηβ ονϊάδης 
τδγ κα οὗἉ Ξο]1ἀ ᾿υάρτηοηξ, οΥἐ εἰς α] 5Κ1}}, ἀπὰ σοπβιάθγαῦ]ο Ἰοασπίηρ. [Ι͂ἢ δονθγαὶ ρασίβ οὐ {116 
ψοτκ, ἰηάοοά, {π6 γοϑάθυ ψ|}}} ρθγοθῖν ἃ 5Π|8}} τἰποίυσο οὗἁ τηγϑβιϊοίβτη ; δῃηὰ δοοοσγάϊη σὴν τὸ 
δγ6 το] ἴῃ ἴπΠῸ ῥγοΐδοο ἴο ἴ86 βεοοῃὰ ρμαγῖ, ἔπδὲ ἴ86 δυῖθοΣ τῦδβ ἀθορὶν τοϑά 'π {η6 νει εηρ5 
οΥ̓ {πὸ τηυϑίῖο ἀϊνίποβ, δηὰ τῦδ5 δίγ]οὰ ὮΥ βοῖῃθ {86 τηγϑβίὶς ἀοοίοτ," (ΜογΊΠγ Βονίον, Ο. δ. 
τοὶ. χχν. ρ.33.) 



400 ϑαογοί λέϊοίοσγ. Γ[Ρασγὶ Π. ΟἹ. Υ. 

78. ἘΧρΡΙ παίοσυ Νοίθϑβ δῃὰ Ῥγβοίϊοαὶ (ὐοτητηθηΐβ, θοηρ ἃ ϑδυϊθβ οὐ 5ῃοσγί 
Τ,δοἴυγοϑ ου ἴ6 Νοὸνην Τβίδιηθπ, ΒΥ ἃ (Ἰ]δοσργωδῃ. 0] ἀπά [μοπάοηῃ, 
1829--88. 2 νο]β. ϑνο. Α πον ΕΠ ΠΊοη, Ὀγ {μ6 ἴον. ΄. θΑτον, Μ. Α, 1840. 
2 νοἶΪβ. ϑνο. 

74. ΤιοοἴαγεΒ οὐ ἴ86 Η]ϑίοσυ οὗ “6888 Ομ τ]ϑι. Ἐν «}4π|6ὸ5 ΒΈΝΝΕΤΤ. [,οἢ- 
ἄοῃ, 1826. 8 νοῖβΒ. ϑνο. ᾿ποίπον δαϊίο ἴῃ 2 νοἱβ. 800. 

Ιη 1886 {π6 βδτὴθ δυῖπου ρι Ὁ] 5ῃ θα, 85 4 Βυρρ]οπιοπὲ ἰο {118 ττοσκ, “1, δοΐισοβ οὐ ἴδ 6 
Ρτοδοδίηρ οὗ (μγιβι," ἴῃ 1 νοϊυτηθ, 8νο. 

75. Α Ῥγβδοίῖοδὶ Εἰχροβιοη οὗ {86 Εοὰσ (ἀο8ρ615 δά οἵ {π6 Αοίδϑ οὗ [86 
ἈΑΡοβί168, ἴῃ [ῃ6 ἴοστη οὗ 1μβοΐυγοβ, ᾿πίθπαθα ἴο δβϑ]ϑὺ [Πη6 Ῥγδοίίοθ οὗ θ)ο- 
τησϑίϊὶς [πϑιγυοοηῃ δπὰ ᾿ϑενοίΐοη. Βγ Ψοόμη Βιγὰ ϑύμνεε, ἢ). Ὁ., ΒΙβιορ οὗ 
ΟΒαβίοσ. Τοπάοι, 1881--38. 4 νοΐβ. 8ὅνο. ; αἶϑο η 8 στοἱβ. 12 πο. νυ οῦβ 
ΘΙ ΟΏΒ. 

Το ἱπίθηξίοη οὗ ἴπ6 ῥτοβϑοηΐ τννοσκ 15 (ο ῥγοτηοία δηά ἰο ββϑὶβὶ [ΠῚ }}Ὺ στοδάϊηρ οὗ {1 5ουὶρ - 
ἴωγοβ, ὈῪ ἔαγηἰβμΐπα ἃ ὈοΟΪΚ οοπίδι ηρ βυ σῇ Θχρ  δηδίϊοηβ δηὰ γοβθοϊοπ8 85 τα ῆξ Ὠδίυτα! 
ΟΟΟῺΣ ἴο οΠ6 76}} δοᾳυδιηϊοα ψττἢ (πὰ βδοτοά τυ ρθ ἀπα {πὸ ῥγδοίίοαὶ ὀχροςίίοσθΌ ΜδῃΥ 
ΒΙΡ]65 δηὰ Τοβίδπιθηῖβ Βανα Ὀδθῃ Ρυ] 5η θὰ τυ ἢ [6 β6πη6 οὔ͵αοῖ ἴῃ νἱον,, 85 ἴῃδὶ ργοροβξθά 
ὉΥ ἴμ6 ΒΊβιορ οὗ (μεξῖοσ. Μοβὶ οὗὨ ἴμθ86, ποσονοσ, ἥτοτη ἐπα Ἰοηρσὶν οὗὨ ἴδ τοβεοίϊου, 
Πᾶνο, ἴῃ ὁ στοαὶ ἄθρταθ, οἡ 1ῃδὲ δοοουηΐ, θεοοῖαθ ὑἀπῇϊ ον τοδάϊηρ ἰο ἃ ἴδια υ, δ γα ὈγΘν ΠΥ 
Ταυβὲ, ἴο ἃ οογίαϊῃ οχίοηϊ, 6 σοηῃϑιἀογθϑα...... ΤΠα ρῥίδη οὐ Ὦτσγ. ϑυγηηοσ 15 ἴγοαε ἔγοτῃ ἰπιὶς 
ὈΙΘπΊβἢ. Οτραΐ 5Κ1}} 'βαὰβ θθθῃ βἤθτγῃ ἴῃ {πΠ6 αἰνιδίοη οὗἉὨ [ἢ σμαρίογβ, τ] ἢ ἅγο οὗ 30 δοῆ- 
νοηϊθηΐ ἃ Ἰθηρίῃ, [Π8ΐ ΟἿ ΟΥ̓́ΠΊΟΥΘ ΤΑΥ͂ 6 ἴδίκοπ δἱ ἃ γοϑαϊηρ, δοοογάϊηρ ἴο εἰγουτπηβίδπορβ : 
Ὑ8116 1Π6 Ρϑι1568 8Σ6 50 ἢ 85 5θθ Ὠδίῃταὶ ἴο {Π6 τοδάογβ ἰγαὶῃ οὔ τμουρῖ." (Βγιεἰδἢ Οτεῖςο, 
Αριϊ 1889, νοΐ. χὶ. ρρ. 866, 367.) “11 15 Ἰπῃρο5510]6 βου ο 5} Ὁ ἴο τοδὰ τῆ θβο Ἰθοίυγος τ ἢ- 
ουκ θαοουηϊηρ δοαυδιπτοά, θοΓἢ } ἴπ6 ταν οὗ 5Ξαϊναϊίοῃ, απὰ {π6 ἀυεῖοβ δηὰ ρτίν!!οροβ οὗ 
ἴο ΟὨμγιβείδη 11ἴ6." ((Ὠ τϊβδιίδη Οὔβοσγνον, ὅυης, 1881, νοὶ. χχχὶ. ὑ. 352.) 

76. Απῃ Ἐχροβιιίοη οὗ {π6 ΕοὺυΣ (ἀοβροῖ8. Βυ {86 ἔδν. ΤἘποιὴδλ Αράμ. 
Β.Α. Ἑαϊοα, ψ ἢ ἃ Μοπιοῖν οὗ [86 Αὐΐβμογ, Ὀγ {π6 δν. Α. ὙΥ εβίοῦυ, Μ. Α. 
Ιοπάοῃ, 1837. 22. νο]β. ὅνο. 

ΟΥ͂ ιῃϊ5 σννοτῖς, (πΠ6 οχροβίίουῦυ Ὡοΐθβ οὐ {πὸ Οο5ροῖς οὗ Μαγκ, 16, ἀπά 7ο,π, ἀστὸ ον 
ΡῬυ ΘΠ οὰ ἔον (πὸ ἢγβὲ {τη : ἴθοβα οπἡ {6 Οοβρεὶ οὗ Μαζί ον σσγογὸ ρυ ] δῃοά ἴῃ 1785 ἴῃ 
{Π|6 σοἰϊεςείοη οὗ ἐμα δυῖΐμοτβ ροβίμυτηοιιβ σου 5, πὰ σεῦ δοοοτηρδηϊοραὰ νυ ἢ βυϊαθὶο 1,6 6- 
ἔυγοβ δηὰ Ῥγάγετβ. Βανί οὗὨ τγοπιδεῖίς, ἕδασνθηϊ ρἱοῖγ, διὰ ἱπεϊπχαΐα δοαιδιπίδησθ τυ λτῃ [Π6 
Βιυιπιδῃ Ὠροᾶγὲ, σπγαοίογῖθα [818 ὀχροβιιίοη οὗὁὨ ἴπῸὸ ἔους Οοβρεὶθβ. Ὅῆα ὀχροβιίοη οὗ 8ι. 
Μαδιῖμονν 5 Οοβροὶ Π88 ἔγθαι θην ὕΘοη Ὀυὶπίθά ἱπ ομο νοϊιτηθ ϑνο. οΥἩ ἔχο νοϊυτηθβ 1 ϑτηο. 

71. Ἰ,ιβοΐυγοβ οα {μ6 (ἀο8ρ6ὶ οὗ δὲ. ΜΑΤΤΗΕΥ,, ἀο]νογθᾶ ἴῃ [86 ρδγῖβἢ 
ομυγο οὗ δῖ. διμθβ, Υ ββίπιϊηβίοσ, ἴῃ (86 γρᾶγβ 1798, 1799, 1800, δπὰ 
1801]. ΒΥ τὸ Εἰριι θν. ΒΘ Ῥοκτεῦβ, Ὠ.}., Βίβμορ οὗ [οπάοη. 
Τιοπμάομ, 1802. 2 νοἱβ. ϑγο. 1828 ἴῃ οἷ νο]. ὃνο. δῃὰ νδγίουβ οἶμοσ οάϊ- 
[ἸΟΏΒ 1ῃ ὅνο. 

ΤΠο του Εἰ ρ] 16 φαϊοηβ οὗὅὨ ἴμ656 δα τηῖγδῦ 6 Ἰθοίυτοβ βυ ΗΠ οἰ θπεἶν διΐοσδε πον ΠἰΘὮΪΥ ἈΠΟῪ δγὸ 
οϑιθοιηθά. “ΤΏΘΥ δ" ἱπάροα “ οδ]ου]αίθα δἰϊκα ἰο ἀο σοοά ἴο ἴππδ Ἰορασῃρὰ δπά {πὸ ιτῇ- 
Ἰοατπηθὰ ; τΠ6 αρρα 85 νν6}} 88 {π6 ἱποχρογιθηςθά, ἴπ6 στᾶνα πὰ {πὸ γοβεἼοξίηρ, ἴπ6 σὰν δπὰ 
ἴα 1πΠουρὨι|685. ὍΠΟΥ δτα Ἰθηγηραὰ σἱτῆουΐ οβίοηίδίϊομ, ρίουβ τἰϊπουῖϊ δὴν εἰησίωτα οὗἁ 
δης μ υϑἴαβτη, αγζυτηθηϊδίινα σιπουῖ ρεἀδηΐγυ, δηἀ ροσερίουοιβ τὶ τπους Ἰοϑὶπρ δἰσῃὶ οὗὨ 1116 
ὅταοος οὗ βίγ]θ δὰ αἱοείζοη." ( Βυι ἰϑ8 Οτῖς, Ο, 5. νο]. χχ. ῥ. 806.) 

78. ϑϑγιηοη8 οχίγαοϊθα ἔγοτα {Π6 1,δοΐαχοβ οὗ Βῖβῃορ ῬΡογίθυβ. ΒῪ ΤΠΟΙΩΑ8 
ΒΑΚΕΒ, Δῖ.Α. Τοπάοῃ, 1817. 8γο. 

79. Τ,δοΐατοβ οἡ [86 (ἀσοβρθὶ οὗ δὲ. Μέαϊονν : διμοπρ ΣΟ ἀγα ἰηἰτοαυςοά 
οἴθνθη 1,δοΐαγοϑ οἢ {86 ΘΑΓΥ ραγίβ οὗ 16 ΒΙΌ]6 δῃὰ ου {π6 Τ η ΟὈἸτηδηᾶ- 
ΙηΘηΐβ, ἃ8 ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ [ογ {Π6 οἰποιϊάαϊίοι οὗὐἨ [86 ῬΑΓΔΌ]6 δοηίαϊ πο 1 [6 
ἱπγοη 6 (ἢ οΒαρίον οὗἩ {παῖ οβροὶ. ΒΥ [86 ον. Ὑ)Ί]απὶ Μάγ8}4}} ΗΆΈΤΕ, 
Ποῖον οὗ 5. [πογ, ἴπ {π6 15]δηα οὗ Βασραάοθβ. Ἰοπάοῃ, 188]- 4. 2 νοἱϑβ. 
1Ζ2τηο. 

Τθοβ6 νΟΥῪ υι566Ὁ] Ἰοσζατος τγογο οτὶ σΊ ΠΑ}]Ὺ ρῬτοδοῃθα ἴο ἃ σοπστοραίίοη οὗὁἨ Νερτοοϑβ : ἴποῪ 
δῖῸ οὐ πο ΠΤἾΥ οδαγδοίοσιβοὰ ΌΥ βἰτ ρ]ςὶϊίν οὗ ἰδῆσυδρο, γοῖ ψἱῖπουῖ ἀουαϑίηρ ἐΠ6 Ἰτηρογίδῃοοθ 
οὔ (116 5 Π)οοίβ ἀἰβοιυββθά Ὁ. ἐπρτοροτν ἔδυ] δυι ἐν οὗ οχργοββιοῃ, ' 



ϑϑοί, 1Π. ὃ 7.1 Ἐαροϑρίδοτν 7,6οΐμγο8 απαὶ ϑεγηιοης οπ ἐλ6 ϑογίρέμγοα. 40] 

80. ΕΧρΙΔπδίοσυ 1 θοΐαγο8 οα ἔΠ|6 (ἀο8ρ6] βοοοταϊηρ ἰο 5ι. Μαίμοσ. ΒΥ 
116 Ηδν. ϑομη ῬΈΝΕΟΒΕ, Μ.Α. [1ιοπάοῃ, 1832. 12 τηο. 

81. ῬΙδαίη Τμθοΐαγο8. οα [88 (ο8ρ6] δοοογάϊηρ ἴο βαϊπῦ Μαίίμον. ΒΥ {86 
Ἡοη. διά Βον. Ο. α. ῬΕΕΟΕΥΑΙ,.. 1 ωοηάοῃ, 18456. 4 νο]β. 121ηο. 

82. Εχροβι 1058 δα ΘΟΥΤΏΟΠΒ ροη {116 ἔθη ἢγβὲ Ομδρίογβ οὗ {Π6 (ο8ρ6ὶ 
οὗ 96888 ΟΠ τῖβὲ δοοοσάϊηρ ἰο 8.. Μαίίμβον. Βγ Ογιβίορμον ΒΙΆΑΟΚ ΟΟΡ. 
Τοπάοῃ, 1669. 4ϊο. 

88. ΕΧΡροΒΙίοΟΥΥ [μΘοἴαγοβ οἢ [86 γβί Εουγ ΟΠδρίθγβ οὗ ἐμ6 (ἀοβ8ρ6] δοοογά- 
ἵησ ἴο δί. Μαίίμον. ὙΠ οπθ οἡ ΟΒδρ. ν. 2]1---26. ΒΥ {86 ον. ὙΥ. 
ΒΙΆΑΘΚΙΕΥ, Β.Α. ΤΙ οπάοῃ, 1842. 1] 2ΤηοΟ. 

84. ἘΠρη  ΒΟΣΤΔΟΠΒ οἡ ἴΠ6 6]θνθπίῃ ΟΠΒαρίεν οὗ 5... Μαιμον ΒΒ (Βρεὶ. 
Βγ Ἐαναγὰ Ἰβοιμαβ άυσηαν, Μ.Α. ]πάοῃ, 1840. ὅ8ὅνο. 

8δ. Το Οδίθοβῖβι β Μβδηυδὶ, ἀπά Εδια γ- 1, οίυΓΟΓ : θαΐηρ 8Δῃ Αὐταπροιηθηΐ 
8Δη4 Εἰχραπδίίοηυ οὗ δι. ΜΑΕκΚ᾿Β (ἀο8ρ6}, ἕος Ῥυγροβοθ οἵ ΜΊββιρμΑυΥ δηά 
Ἰοτμοβῦς Ἰπβίσυοϊίίοη. ΒΥ [6 δον. διαὶ Ηινυ8, Μ. Α. [πον Ὁ.}.] 
Οχίοσγά, 1829. 8νο. 

86. Ελθαὶ ἀθ Μέαϊιδιοηβ 6] Θι868 βὰν Ἐν δηρΊ]6 46 διαϊπί- πιο. ῬΑΓΙ8, 
1848. ὅνο. 

87. Τιϑοΐυγοϑ οὐ ἴμ6 (ἀοϑροὶ δοοοσαϊηρ ἴἰο [0Κ6. ΒΥ (μ6 Βδν. “8168 
ΕΌΟΤΕ, Α.Μ. ΟἸαδβρον πὰ Αβρογάθοη, 1888-9. 6 νοἱβ. 8π18}} 8νο. 

88. Τ,Θοἴυγ68 οα ἴπ6 ἀοβροὶ οὗ δι. ΦΟΗΝ, 88 Ὀθαγὶπρ Τ ΘΕ ΠΙΟΠΥ ἴο [86 
Πλν 1 οὗ ουὐῦ δανίουσ. ΒΥ Ὁ. 2. Βιόμετει, ἢ. Ὁ. [πον Βίβῃορ οὗ 1 οη- 
ἀοῃ]. Ἰοπάοη, 1828. 121ηο. 

89. Α Ῥγχδοίῖοαὶ Εἰχροβιίοι οὗ [86 (ἀ08ρ6ὶ οὗ ϑδεαὶπί ΦοΒπ. ΒΥ (μ6 Βδνυ. 
ἨοθοΥῦῦ ΑΝΘΕΗΒΟΝ. ΙωΟπηάοῃ, 184]. 2. νοΪβ. 1 2τηο. 

90. Ῥγαοῦοδὶ 1,ϑοΐαγοβ ἀροῖ 86 ἴδῃ ἢγσβί ΟΠαρίογβ οὗ [π6 (ἀὐοβροὶ οὗἁ ϑαϊηΐ 
Ψ9οη. Βγ [86 ον. “. Β. Ῥιτμαν, Μ. ΑᾺ. 1πάοῃ, 1822. 8νο. 

91. Εἰρσμίθοη ᾿ϑοΐασοβ οα [86 (ἀΛοΒρ6] δοοογάϊηρ ἴο δὲ. Φοθῃ. ΒΥ ΟἸδυ]εβ 
ΑΒ] Μουβευ, ἢ... Οχίοσγα δηά 1,οπάοῃ, 1828. 8ὅνο. 

92. ΟΟμπίοιρ δῦοπβ οἱ {86 αδβύ Π᾿βοουχβοβ οὗ οὔν Β]θββϑα ϑανίουῦ τὶ ἢ 
8 ὉΊΒΟῚΡ]68, 88 γτϑοοσαθα ὮὉΥ δί. δοῖπ. ΒΥ οδῃ ΒΕΕΎΒΤΕΕ. ΤΟπάοῃ, 
1822. ϑ8νο. 

98. Ι,οοαχοβ ου {86 ἰουγίοομί, ὐθθ ἢ, ἀπα δἰ χίθοητ ἢ ΟΒαρίογϑ οὗ βδαϊηΐ 
Φο πη ἀοδβροὶ. ΒΥ ἴμ6 Βδν. ϑοβη Β. ῬΑΤΕΕΒΟΝ. ἘΔΙΠΡΟΓΡΉ δηὰ 1 οπάοῃ, 
1840. Ζ2τ1ηο. 

94. Α Οουχβὰ οὗ 1,δοἴΏΓ68 οἢ {Π6 Δ8ὺ ηἷπθ ΟΠδρίοθγβ οὗ 5.. δο πη αοΒρεὶ. 
ΒΥ {86 Βον. Η. ΗΆβτῈΡρ. Βυσγ δ. Εἀπιυηαᾶβ ἀπᾶ Ἰμοπάοη, 1888. ϑνο. 

9ὅ. ΤᾺΘ 1,δϑὲ Πλαγ8 οὗ οὖν 1,ογα Β ΜΙΠΙΒΙΓΥ : ἃ οουτβα οὗ 1δοΐγοβ. ΒΥ 
[μ6 ον. ὙΥ αἰΐοσ. Εδγαυμδῦ ΗΟΟΚ, Μ. Α. [πον Ὁ... Τοπάομῃ, 1882. ϑνο. 

τ 96. ΝΙπο 1,οοἴυχαβ οὐ 186 Η]ΙδίΟΥΥ οὗ Ῥεΐεσ. ΒΥ ἴῃ Εδν. Ηθητγ ΒΙΌΝΤΥ, 
Α.Μ. Ιμομάοῃ, 1829. 121η0. 

97. [,βοΐυγοϑ οα {πὸ ΑΟΤΒ οὗ [86 ΑΡΟΒΙ[68, ΘΧΡΙΠΔΙΟΣΥ Πα ῥγβοῦοαὶ. ΒῪ 
ἘΙΟΒατα ὅτάσκ, Ὁ. ἢ. ϑοοομπᾶ οἀϊῆοη. 1 οπάοη, 1805. 8νο. 

98. Τιβοἴυγοϑ οα 186 Αοἴβ οὗ [86 Αροϑέ168, 46] 1 νογβα ἰῃ 1π6 ῬΑΓΙδἢ ΟΒυσΟΒ 
οἵ ϑιοοκίοη-ροη-Ἴ 668, ἀυτίηρ 1,6 ηΐ, ἴῃ [86 Ὑ6αγβ 1808, 1804, 1805, δηὰ 
1806. ΠΠ]υβίγαίοα νι ῖ τ πα ρ8. ΒΥ Φοδπ ΒΕΕΎΒΤΕΕΒ, Μ.Α. Τομάοῃ, 1807. 
2 γοϊβ8. ϑνγο. ϑοοοπᾶ ρἀϊξΐοη. Ἰωοπάοῃ, 188], 1ῃ ὁΠ6 νου Πη6 8ὅνο. 

“ΒοΙΒ {πα86 δυΐποῦβ Ῥγοῖθθβ ἰο ᾿πηϊ δία ἴμ6 ΒίΞιορ οὔ 1, οπάοπ᾽ 5 (οτίθι) Ὄχοοϊϊρης 
ΨΟΙ,Υ. ὉὋὃἑὕ 
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1κεῖυτος οἡ ὅι. Μαιίμον ΒΒ Οοδροὶ. Ἐγ ἃ τιογο οοπιραιίβοη οὗ Ὀ], ἰι ἰ6 ὀνξάοῃι ἐπδὶ τ. 
ϑιδοκ᾿ Ἰοοΐυγοβ τοδὲ Ὀ00 ΤΏΟΤΟ δἰἰσῃξ δηὰ ουτβοτῦύ ἰμδη ἴθοβο οὗ Μσ, Βιενυδβίεν ; 6 μα 
νεὶης ἱπίος ἰδ οχίοηςξ οὗ ἴα οἴμον." Ὦγ. δέδοικ᾽ 5 Ἰθοῖῃγοβ “ οοπίβὶιι {1Ππ|1|6 τπογ ἴμδῃ ἃ 
τοςσαρἰτυἱδίϊοη οὗὨ [πο 80] 6οῖ8 οὗἨ {Π6 σπδρίοτβ ἴῃ οἴπον πογάβ, ΝῸΣ μδυὰ νὰ Ὀθθη 80]6 ἴο 
ἀἴβοονθῦ 8ΩΥ σοιιδυὶ 5 ἰπ ἢἷδ ὈοοΚ ὰΐϊ τπδὲ δ΄ 80 Θχίσοτη οἷν ῥἷδίῃ δηὰ οὔνίουβ, ἐπδί {Πα Ὺ 
δθοῖὰ ἴο Ὀ6 μα ϊγ ποτ σοτωγαἱ ρ΄ ἴ0 ΡΔΡΟΓ, τηυοἷι 685 ἴο 16 ρτοῖβ.0 Μτ, Βγουείεσ ρτο- 
οοοᾶβ ἴῃ δ Ὁ Ὺ Οἱ εγθης δίγ]θ. Ηο ἰ5 [Ὁ] οὔ 1ΠΠιδίτδι!οηϑ ἔτοτα τ86 ἔδίῃοτβ δηὰ ἀϊνὶπος οὗ 
γαχίουβ αρ6β; δηὰ ἢἷδ ΟὟ τοῖηαγκα δῖα ποῖ ἔσὶῖο, θυϊ Ἰἰνοὶν 85 τ6}} δ ᾿υδῖ. τ, Β.᾽8 
Ἰοσΐιτοβ τὺ 6 05} τοοοτητμοπάρα, 85 Δρρσγοδοδιηρ τηυσῇ ΤΟΥ͂Θ ὨΘΑΥΪΥ ἴο {Π6 τηοά!] νοὶ 
ὈοΙἢ υπάοτίοοκ ἴο ἱταϊίδιθβ, απὰ δ5 ποῖ οὐἱυ ἱηείγυοῖινε, Ὀὰΐ ῥ᾽] οδαῖηρ δηὰ διγδοιίνε." 
(Βεϊείοη Οτἰεὶς, Ο. 8., νοὶ]. χχχ. ὑρ. 133,14. 136. 866 δἰβο Εοϊοοιὶς Βδνυϊον, Ὁ. 5., 
το. 11. Ρ. 408.) 

99, Τ,δοἴυγοβ οὐ {86 Αοἰβ οὗὨ 186 Αροβί]οβ. ΒΥ Φόβη Ὀισκ, ἢ... (]48- 
ον. ϑοοοπά οἀϊίοη, 1822. ϑνο. Νοην ὙσΚ, γορτγϊπιθᾶ, 1844. ϑ8νο. 

- Τὴ ἔτβε δἀϊιίοη οὗἉ ἔμο86 1, θοϊυγος νγ88 ἰῃ ἴττο νοϊυτηθβ, ἢ ἢ ποσὰ ΡῸ 18 Πθἃ δὲ ἀἰ δγοηὶ 
τἰο8. ὃγ. Ὠϊοὶς 5 δἀνδηίαβοοῦδὶυ Κπόοσσῃ 68 ἴΠ6 δυῖδονῦ οὗ δ βοηδὶ]ο δηὰ νοὶ! τὶ το 
65580 Οὔ ἴπ6 ἱπβρίγδίίοῃ οὐ ἔπ βογιρίυγεβ. ϑροακίηρ οὔ (Π6 ἔἤτγβι νοϊιπιο οὗ πὸ ἔτβὲ δαϊτῖοπ, 
ΒΟΙΏ6 ΟΥ̓ ἶο5 ἤδνο τουιδτ κοῦ, (δὲ Ὠΐδ αἰϑοιιΞϑίοη οὗ [6 ῥΥϊποὶραὶ τορίο σοϊδίθα ἴῃ ἔπ Α οἱβ οὗ 
ἴα Ανροεῖ]εβ “ ἰ5 ἔμ} }γ οδἱου]διθα ἰο 6βίδ Ὁ} 188 1Π6 ἐδ οὗἨ (ΟὨ τ δεῖδιιϑ 'π {πεῖν Ποῖγ τοὶ βίου, 
δοὰ {υγηϊδῆθα ἔποῖη ἢ βοΐ Ἔσο Ἰθης ῥγβοιίοδὶ συΐθβ ἴου πὸ τοριυϊδιΐοι οὗ ἐἰνοὲσ πιογαὶ 
οομάυοί. ἴὕύρου ἔνα τ ο]6, να οῃϑογίμ γ σοοοπιπηθπὰ {π6 ῥσγοβοηΐ νοϊυπια ἴο ἴῃ διείθητοῦ 
οὗ τῆ ρυδ]ῖς." (Εεϊοςξο Βονίον, Ο. 8., τοὶ. 11. ρῃ. 438. 440.) ΤἼα 58πη6 οὐ εἰς (ν0]. ν. 
Ῥαζγί ἰἱ. ῥ. 834.}), βρρακίηρς οὗ ἴπῸ ἵτο υο]υτλθβ οοἰϊδοιίνεϊγ, οὔφοσγυο, ἰδδὶ μον οοπίδὶη 
Διορεῖποῦ ἃ υξοίι! 1] υβίταιῖου ΟΥὗἁἨ ΤΩΔῊΥ ἱπηρογίδηϊ ραββαροβ οὗ ἴπ6 Αςίβ; {ΠῸῪ δῖα ὅ.]]} οὗ 
βοοά εοπβε δῃὰ οτμοάοχ ἀἰνιπἰίγ, οοηγεγθα ἰπ δ ροιβρὶουουβ δπὰ θαϑὺ βἰγῖθ. Τῆι βοοοῃμὰ 
οἀϊἕοη οἵ ἴμε56 1,δοΐυγοβ ᾿δ5 Ὀθθ σαΓοΪΥ σον ίθοα, 

100. νεῖν 1μβοΐαγοβ οα {86 Αοίβ οὗ [86 Αροβϑί]οϑ. Βγ ΟἾΔ ]68 “}81168 
ΒΙΟΜΕΊΕΙΌ, Ὁ. Ὦ,, ΒΙββορ οὗ Ομοϑίογ [πον οὗ οπάομ]. Ἰκομάοῃ, 1829. ὅνο. 

Τὸ [Ποδ56 Ὑ ΡῪ γ᾽ υ80]ς Ἰοοΐυγοβ 15 δΔηποχοα ἃ πον οὐϊίοη οὗἩ (πΠ6 ἥνο ἰδοσῖυτοθ οὐ ἴνο Οο6- 
Ρε] οἵ δι. δΦοῦῃ (Νο. 88.): διὰ ἴῃ δὴ δρρεπάϊχ ἰβ βυν)οϊποά Ὧγ. Τυοίον᾽ “ Βιίοῦ δοὰ 
Ῥιδραββιοπδία ον οὔ αἰ Β συ} 165 διϊοπάϊηρ ἴ[μ6 ΤΥϊπιϊαγίδη, Ατίδη, δμὰ ϑοοϊπίδη ϑγβίθμιβ." 

101. Ἐἰχροβιίζοσυ 1βοΐαγοϑ οὐ {86 Αοίβ οὗ [86 Αροβίίθβι ΒΥ 186 Βου. 
Ψομη ΨΦΌΟΝΕΒ, Μ.Α. 1οηάοῃ, 1842. 22. νο]β. 121ηο. 

102. Ἰμβοΐυγϑβ οῃ [86 ἢγϑί βεαυθηΐθθῃ ΟΒδρίοσβ οὗ {πΠ6 Αοίβ οὗ [86 Αροβί!6β. 
ΒΥ ΕΙοδαγὰ οΡαΒΟΝ, Ὁ. ἢ)., θοδῃ οὗ (8γ118106. Τιοπάοῃ, 1848. 8νο. 

108. Τλβοουγβθθ οἢ Ῥαββαρθβδ βο]θοϊθα ἔγομι [86 Βοοῖ οὗ 1π6 Αοίβ οὗἁὨ {86 
ἈΡοβί]88. ΒΥ ΗθηΣΥ ΤΉΟΜΒΟΝ, ἢ.Ὁ. Τωοπάοῃ, 1822. 8νο. 

Τῆι οδ᾽θοὶ οὗ ἐδδ8 Ἔχ ροβίίοσυ ἀἰβοουγϑθβ ἴδ, ἴτοτι βοῖϑοῖ ραϑϑαρθβ 'ἰπ (Π6 ἢγϑε βευθῃ ομαρίογε 
οὗ ἴ186 ὕοοῖκ οὗ Αοίδβ, ἴο τοδσὶ [86 μ] δἰτηεπὶ οὐἩἨ ὑσορῆθου ἴῃ ἴμ6 ηυ4}1θςδιίομβ, ἰαδουτε, δηὰ 
δυοοοβα οὗ ἴΠ6 βἤσβὶ ργοραραίουβ οἵ Ομ ΥἸ δε δη τυ : δηὰ (ἢ 5 ἀοδίβη ἴΠ6 δὐΐδπος [45 δυσοοβθ- 
ΓῸ}γ δοςουηρ) δἰ θὰ. ΕΓ δὴ δηλ γβὶβ οὐ ἔπ νοϊυτηθ, τὶ ἃ τ εἰϊ-πιοτι θὰ οοτητηθπάδιϊοη οὔ 
ἰϊ6 ὀχοουξίου, [16 τϑάοσ 15 τοξοιτοά ἰο ἰμε Εἀϊηθυγρ ΟἸτἰξεϊδη [παιτυςίοτ, ἔον ὅυμο, 1828, 
ῬὈΡ. 404--409. 

104. Οοτγποὶῖυβ [π6 Οδπίυτίοι [ΕἸ ΧΡΟΒΙΓΟΣΥ [βοΐαγοβ ου Αςοίβ Χ,]. ΒΥ 
Ε. Α. ΚΕυμμάοηξε, 0)... Ὑτδηβὶαἰθα ἔτοπι [86 (ἀὐθστηβϑῃ, τὶ Νοΐοβ, ὈῪ 
[86 Βδν. ϑοδῃ Ὗ. Εδγρυβοη, Α.Μ. Ἑάϊπουγρμ, 1888. 120. [Α]80 88 
γο]. Χ ΧΙ]. οὗ ἴμ6 ΕΙπΡυγρ ΒΙΡ]1ο4] Οδρϊηϑί. 

106. Α Ῥγδοίίοδὶ Εἰχροβίξϊοη οὗ (μ6 ἘΡ 8168 οὗὨ 51. Ῥϑὶ] [ἘΟΠΙΔΗΒ ---- (0]08- 
Β1Δη8, ἱπ [86 ἔογτα οὗἨ 1,δοἴυΓο8, ἰη δπαρα ἰο δβαϑὲ {86 Ῥγδαοίίοα οἵ Ποιηθϑες 
Τηβίγυσοῃ δηα ονοῦοῃ. Βγ Ψοδη Βιγτὰ ϑυμνεε, ἢ. Ὁ. Βίβμορ οὗ Ομδδϑίοσγ. 
Τιοπάοῃ, 1848.-.-45. 2 νο]8. ϑγο. ΟΓ 4 νοἶΐβ. 12 1ηο. 

ΤΠεβο 1, δοίιΓ68 ὅσα Ἵχοουϊοὰ οὐ ἴπα βδτηθ τουοἢ ἀρργονθὰ ρῥΐδῃ 85 ἴποξα οἡ ἴπ6 Εουγ 
ΟΘοβρεῖβ δπὰ Αςἰς, ψ  ο ἢ δσο ποιϊοοὰ ἱπ Ρ. 400. Νο. 75., δωργὰ. " 

1056." 90. ΑἸΡΒΟΙΒῚ ΤΌΎΒΕΕΤΙΝΙ πῃ ῬΔῈ}}} ΑΡοβίο!! δὰ ΒΟμανοβ Ερ βίο Ἱβδ 
οδρ᾽ΐα ῥσΐοσα ὑπάθοϊμη ῬΣΘΙΘΟΌΟΠΟΒ οὐἱτοθο, ΓΠΘΟ]ορίςθθ, οὐ σομοϊ οὨδίΟΣ 28. 
Τ,Δυβδηπο, 174]. 4ϊο. 

Τῆδ56 Ἰοσΐυγοδ, το σοσα ἤγϑε ρου] εποά δἴχον (6 αὐξιιοτΒ ἀοδίδ, ἀγα δἷδο ἴο Ρ6 ἔσυπάᾶ 
ἴῃ ἴδ Ξεοοπᾶ νοϊυτηο οὗἩ Τυττοεϊη᾽ 5 οοἸ]οςεῖνε σοῦ, ρεϊπιοα δὲ 1 δυπαγάρη, ἰπ 1775, ἴῃ 
αυᾶτῖο. ἼὙΠΟΥ ἀγα ἔγυυ οσχοο]οηῖς. ΤῊ ῥσοϊοζοτηθπᾶ ἀἴδοιβ8, ἢ στοαὶ 80} }γ, ἴΠ6 ἀδίο 
οὗ (ε ἘΡΊ816 ἴο ἴπ6 Ἠοπιδηβ, (ἢ6 ρἷδος σῆθηοο ᾿ξ ν88 τυ είθη, ἴΠ6 δἰδίο οὗ (6 Οτἰβέλασια δὲ 



ϑ'ϑοί. 1ΠΠ. ὃ 7.1 Ταροδίέονν 1,δοέμνεβ απαὶ ΘΕΡΙΟΉ8 οἡ ἐλ ϑογίρέωγεα. 403 

Ἑοταο, ἴΠ6 οαι}566 οὗ ἔπ ἀπ ου] ἐγ οὗἁἨ δ5ὲ. Ῥδυ}᾽5 δρ βὲ]6β ζϑῆθγα γ, δηὰ οὔ {})γ8ὲ το ἐπε Ἠοιδπα 
ἴῃ ῬΑ ΑΓ; [6 σοηέζουοσβῖθβ ρίἰαἰοα αἱ ἐπαῖ {ἴτηθ, δηὰ νατίουιϑ οἵαν ἰορίοβ ψὨ οὶ τὸ 
ΠΕΘΟΒΒΒΓΥ͂ ἴο ἴδε τὶρῃξ υηἀοτβίδηἀίηρ οὗ {Παὶ ορ 5116. 

106. 1,δοἴυγοβ ου 1Π6 ἘΡΊδβ116 οὗ 51. 'Ῥδὰ] ἰο [16 ἘομηδῃΒ, ἜἘχρ᾽ δημίου συ δπᾶ 
Ργδοῦοαι. Βγ ΕἸομαγὰ ὅτασκ, ἢ.. θυ], 1806. 8νο. 

107. 1,μϑούυ ΓΒ ΘΧΡΙ Δ ΔΙΟΣΥ δπὰ ῥγδοῦοαὶ, οὐ [86 ΕΡΊ5616 οὗ δί. Ῥαὼ] ἴο {86 
Ἐοιδη8. Βγ (86 Βαονυν. ϑομῃ ΕῈΥ, Α.Β. Τομάοῃ, 1816. 8νο. 

108. Ῥδυ]υ8 ῬΑσοο 8118; ΟΓΥ ἃ Ρ]δίη δηα Ῥυδοίίοαὶ γον οὗ {86 ΟὈ]66έ, 
Ασρυταθηΐβ, ἀπὰ Οοππηθοίίου οὗ δ. Ῥαυ]Β ΕΡΊ8016 ἴο 1π6᾽ ΕΟΙΏΒΏΒ : ἰῃ ἃ δ ὶθϑδ 
οὗ ϑβοσιβοῃβ, δἀαρίϑα ἴο Οουπίσγ Οὐπρτοζαῦοηβ. ΒΥ [186 Βονυ. τα. 1.18]6 
ΒογΕ8. Βαίϊ, 1826. 8νο. 

109. 1,δοἴαγο8 οἱ δί. Ῥϑὺ}}5 ἘΡρ 5116 ἰο 6 Βοῆδῆβ. ΒΥ {6 ον. (. Α. 
Μουβευ, ἢ. ἢ. [Βδΐι},7 1880. 8νο.. 

110. 1ιδοΐατοβ, ΘΧΡΙΒΠΔΙΟΓΥ δηα ῥγϑοῖῖοαὶ, οα {π6 Τ)ΟΟΙΓΙΠΑ] ραγὺ οὗ [86 
ἘΡ 8116 οὗ Ῥδῖιϊ {π6 ΑΡροβίὶθ ο {|6 Βοζιδῆβ. Βγ ᾿)αυϊ ΒΊΤΟΗΙΣ, Ὁ. Ὦ. 
ἘΔῚΏΡυΥρῺ δηὰα Τοπάοῃ, 1881. 2. νο]β. ὅνο. ᾿ 

“« ΤὨδβα ἰδοΐιγεβ ἀσβοῦνα σοτϊητηθηἀδίου ὈΟΤὮ ἔῸΣ Εἰοὶς ϑρὶ τις δηὰ Ἰπίοπέϊοῃ, θοΐηρ τι θη 
Ὑ{11}} οαπάουτ, τηοάἀογαίίοῃ, δηά ἰδ]οθηξ, δηὰ σίνιης διιρὶς ὑτοοῦ οἵ ἃ βίποοσθ ἀβϑῖτο ἴο βαί ἔστ ἢ 
πο οτδοὶος οἵ ἐσ." (Βυιεβῃ Οτιεῖς, Οοίοῦεσ, 1885, νοΐ. χυὶ!ἱ, Ρ. 825.) 

111. Α Ῥεβδοίϊοδὶ Εἰχροβιίοι οὗ δύ. Ῥδ0}}8 ΕΡ 8116 ἴο 1π6 ΒΟΙΊΔΠΒ, 1Π ἃ βου 
οὗ 1βοΐασοβ. Βγ {86 ον. Τποῖηδβ ΡΑΒΕΥ, Μ. Α. [πον ἢ). Ὁ. δῃὰ ΒΊβΒορ οὗ 
“]6τλ8104]. Τοπάοῃ, 1882. 1Ζ21ηο. 
ΤῊ οδ]οςὶ οὗὨ τῃϊ5 νοϊυτηο 15, ἰο ἔδοϊ Σἰδὲο ἔπ υπἀοτείδπαϊης οὗ (μ6 ἘΡ΄5:16 ἴο ἴμ6 Ποπιδηβ, 

ὉΥ ἰγδοϊῃρ {π6 οοπηροϊίοη οὗ [5 νατίουκ ραγίβ ἴῃ δὴ ΘαϑύΥ δηὰ ἔδυ αν ὄχροβίϊομ. .... Βυΐϊ 
του ρὴ [Π6 διιΐποσ π85 τΩ δ Υ οπἀδανουτοά (0 τοπᾶθυ 8 ττοσὶ ἀδϑῖι] δηὰ διίγδοινο ἴο ζοπογαὶ 
τοβάογα, γ8ὸ αν 11{{|6 ορρογίιἱευ ἔοσ σοηβυ ἰπρ' τότ οἰαθοτδῖα οσροϑίτἰοηβ, ΒῈ ἢ88 ποὶ 
δἰιοροίμον πορὶοοιοὰ (π6 ᾿τδηΐ5 οὔ [π6 δέυάοηϊ οὐ {π6 δαπάϊἀδίθ ον μοῚ]Ὺ ογάεσβ. Ἐθδάδτ οὔ 
115 οἶδι59 νν  }} πὰ δοποιἀοτδῦϊα ἰηξογτηδείοη 1η 6 ποίοα διἰδοῃοα ἴο φαοῖ βιιδοθεοῖνα ᾿θοῖιτο : 
διὰ [86 δηαὶγβὶβ οὐὗὁἨ 1μ6 ορίδιϊθ, απ σοιηασὶβ οὰ οοσίδίη ἰοδάϊηρ ἴθττη8, οοπίαϊῃεὰ ἴῃ ἴῃς 8Ρ- 
Ρεπάϊχ, αἴοτναά διῖρ]α τηδίέεσ ἰο 6 τόσα δἀναηοοά ἐποοϊοσίδη. (Ομ γἰβεϊδη Εσθηρ γδηοοσ, 
ΜδΑγυ, 1832, νο]. χῖν. Ὁ. 280.) 

112. Αἡ ἘχροΒίθοη οὗ 186 ΕἸρΆΝ ΟΠΒΑρίου οὗ {86 ΕΡ18116 ἴο {π6 ΒοΙηΔΠΒ. 
ΑἸ8βο, γο 1,θοἴυγοβ οα [86 Τϑηΐῃ Ομδρίοσ οὗ [86 βαπι6. ΒΥ {86 Βδν. (Ὁ. Ὁ. 
ΜΑαιτΊΑνΝΡν, Β.Α. Ἰοπάομῃ, 188]. 8νο. 

118. Α Ῥυβδοίϊοδὶ Εἰχροβίϊοη οὗἉ ϑ8:. δ] 8 ἘΡΊ153116 ἴο {πΠ6 Βοτηδηβ. ΒΥ 1Π6 
ον. Βοροσῦ ΑΝΌΕΒΒΟΝ. [Ποπάοῃ, 1888. ]21η0. 

“76 τηυβξὲ πον ἰαἶκο ἰοανο οὗ τ. Απάοσβου, τῆϊοῖ τὸ ὅο 1 Ὦ (6 οοηνίοιϊοη ἴΠδὲ τὸ 
αν Ὀθθῃ σΟὨνοσείηρ Μ 1 ΟΠ, 4}1} τι μοβο ἔβου εἶδα δι ἱπίθηβο Υ ἀονοίεα ἴο {πε ΒΟΙΥ ψοτκ οὗ 
πα τοϊηϊδίγγΥ. [{ 15 ρογθδρβ ἴοο τηυςἢ ἰο ἐχρϑοὶ ἔμδὶ {π8 ΟΥ ΒΥ Θχροβιου οὗἉ ἴΠ6 ΕΡΪ8βε]6 
ἴο ἴμ6 Ποτηδηβ 5βῃουϊὰ πιοοὶ ψῖῖμ (6 ππαυδ] βοὰ δηὰ ππδηϊτηουβ δβθεηὶ οὗἨ {Π6 οὐ Εἴ 6 8] ΟΥ 
τῃοο]ορίοαὶ που]ὰ.. ... ΟΥ̓ 16 νοεῖς Ὀοΐογθ 8, Πούουοσ, Ἧὰ δὴ ὨΟΠΘΒΕΪΥ ΒΑΥ, ἴμδὲ ἱξ 
Θχοταρ 1868, ἴῃ δἰτηοβῖ ΘΥΟΤῪ ρδρο, ἰμδὶ ΠΟΙΥῪ ξαγηοβίηοββ, (πδὶ δτάθηϊ ἀθϑῖγο ῸΥ πα 58] υδίϊοη 
οἵ Βυτδη 53ουΐβ, ψ ΐο 15 ἐπΠ6 ογόσῃ δά σἼουυ οὗ 411 ραβίοσαὶ ἰθδοῃϊηρ δηὰ τηϊηϊβέγβιϊου." 
(Βείεδα Οὐεῖο ἔον Φδηυδγυ, 1884, το]. χν. Ρ. 96.) 

114. 1,οοἴυγεβ, Ποοίσῖηδὶ πα Ῥγδοίῖοδὶ, ὁ [86 ΕΡ 8116 οὗὁἨ Ῥδὰὶ [86 ΑΡροβί]θ 
ἴο ἴ6 Βοιηβηβ. ΕΙΠΡΌΓΡ δηα Τοπάοῃ, 1888. ὅνο. 

116. Τ,δοΐυγοϑ οα {86 Εἰ 8416 οὗ Ῥδὰ} [16 Αροβίῖθ ἴἰο 1.6 Βοιθδῃβ. ΒΥ 
ΤΒΟπιΔ8 ΟΗΑΙΜΕΒΒ, ἢ. ἢ. ἘΔΙΡΟΓΡᾺ δπὰ Τοπάοπ, 1887--40. 8 νο]8. 8νο. 
ΓΑΙΒο ἔοστηΐπρ νο]8. χχὶϊ.-- χχῖν. οὗ 186 Οο]]δοῖγο Ὑ͵ οσκβ οὗ Ὁγ. ΟΒ ΔΙ μμ6γ8.1 

116. 1,βοἴαγοβ, ΕΧροβίθοσυ ἀπά Ῥγδοίίςβὶ, ου. [μ6 ΕΡίβι16 ἴο ἐμ6 ΒοιηδηΒ. 
Βγ [86 Βον. Α. ὅ. ὅοοτι, ἃ.Μ. Ῥαγίβ 1. Π1. 1ωομάοῃ, 1888. ὅνο. 

117. Τἰβοοῦγβοβ, ὌΧ ρἰδπδίουυ δπᾶ ργβοῖΐοδὶ, οὐ {86 ΝΙΝ ΟΠδρίον οὗ 
ῬΑῸ} Β ΕΡ 8:16 ἰο [6 Βοπιδῆβ. ΒΥ 2. ΦΆΈΕΟΜ. ὙΝΊΒΌΘΟΝ, 1827. 121η0. 

118. 1,βοΐατοβ ου ϑ50. Ῥϑὺ} 8 Ερίβι168 ἰο [86 ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝΒ. ΒΥ ἴμ6 εν. 
ὙΠ|δ ΠΌΟΤΗΙΑΝ. [οπάοῃ, 1827. ϑ8νο. 

ὈΡ 2 
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119. 1,ϑοἴασοβ ἀροὴ [86 Ὑμο16 ΕρΊ5}16 οἵ 8:1. δὰ! ἴο 1π6ὸ ῬΗΙΠΠΙΡΡΙΑΝΒ. 
Βγ ΗδησΥ Ατευ, Ὁ. Ὁ. Ῥχγονοβί οὗ ΘυθοπΒ ΟΟ]]1ορο, Οχίοσα. Τομάοηῃ, 1618. 
Αϊο. 

120. ΕἸΧΡΟΒΙΙΟΥΥ Ιμϑοΐαγαβ οἡ δ'(. Ῥδ0}}8 ΕΡΙ 8116 ἴο 186 ῬὮΠΙΡΡῖαπ8. ΒΥ 
186 Βδν. δομπ Ασάβτεε. Ιμοπάοῃ, 1827. ϑνο. 

12]. Τ1,βοΐυγοβ, ΕἸΧΡΙΔηδίοσυ ἀπά Ῥγδοίϊολ), ου 16 ἘΡ᾿ 8116 οὗ δαϊπὶ Ῥδὺ] 
ἴο 16 ῬΒΠΙρΡρίαμΒβ. ΒΥ Μαηίοῃ ἔάβϑτβυεν, Μ. Α. [δυθβοαυθηίγ Ὁ. Ὁ. 
δηαὰ ΒΙβμορ οὗ (με Ῥχγοίοβίβῃυ ΕΡίβοοραὶ Ομυγοι ἰπ {Π6 8βίαΐο οὗ Μαββα- 
ομυβοῖῖ8]. Νοὸν Ὑαεκ, 1888. 8νο. 

122. Α Ῥγβοίϊςδὶ Ἐχροβιου οὗ πὸ ΕΡρ 8116 ἴο (6 ῬὮΠΙΠρρίϑπβ, π΄ ἔσγοῖνθ 
ἀϊβοοιιγβθ8....... Τὸ ΒΊΟΝ δΓ6 8664, Βαν σα] ΕΣΤΏΟΏΒ ΟἹ ΥΔΓΊΟΙΒ 80] οἴ. 
ΒΥ {π6 Ἰαΐε Βον. Βοροσί Ηαλι,, ἃ. Μ. Ετοπι βῃογί- Βαμα ποίθϑ, ὈΥ Βοβοσί 
ἄγθοη. οπάοῃ, 1848. ]21ηο. ἷ 

128. Αη Ἐχροβίίίοη οὗ {86 ΕρΊβι16 οὗ 5:. Ῥδὺ] ἴο ἐμ6 ῬΒΙΠρρίδπβ, [1ἢ 
ὈΤΘΠΙΥ ΠἾΠΘ ΒΟΣΙΏΟΏΒ)]. ΒΥ 186 Εδν. 968π θΑπ,,Ε, ΜΙπΙβῖον οὗ [86 ΕὙΘΏΘΝ 
ἘΒοίοσιηθα ΟΒυγοῖ δὲ ΟΒαγοηΐοη. ΤΥδηβίαἰθα ἔγοσῃ [μ6 ΕἼΌΠΟΙ, ὈῪ (86 ΒΟΥ. 
7 81η65 Θμοσηδη. πάρῃ, 184]. Πογαὶ 8νο. 

124. Αη Εὐχροβὶ ΐοη οὗ {π6 ΕΡΙ8116 οὗ 5. 'Ῥδὺ] ἴο 116 (ΟΠ ΟΒΒΙΑΝΒ, [1 ἔογίγ- 
ΠΪΠ 6 ΒΟΙΤΏΟΠ8)]. ΒΥ {86 ον. ὅθδῃ απ .Ὲ. ὙΓαπβ]δίθα ἔγοτη {π6 ΕἼΘΠΟΉ, 
ὉγΥ Ε΄. 5. [1 1678,] τον]βθὰ δηα οογτθοίθα ὈΥ {16 έδυ. 9ἀπ|θ8 ὥ'βοστηδῃ. 
Ιοπάοηῃ, 1841. Εογαὶ ὅ8νο. 

1256. Α ἘΆΠΙΠ1ΑΡ ΕἸΧΡΟΒΙΠΙοη πα Αρρ]οδίϊοι οὗ [π6 ἘΣ 8116 οὗ δαϊπηΐ Ῥδι]} 
ἴο [6 (ὐο]οββίδῃβ, ἴῃ ἃ οουγβα οὗ ΕἸρηῦ ΟΓ 08 ; πο] υἀϊηρ Δῃ ΕἸΧΑΤα πα ΠΟ Ὴ 
οὗ 16 ἀἀθῆθγαὶ Ναίυσα δπα ἴ]86 οὗ [6 ΕΡ 51168 οὗ {6 Νον Τοβίδιμθηί. ΒΥ 
ΤὨοπ48 ΟἼΒΒΟΗΝΕ, Μ.Α. Τωομάοῃ, 1816. 8ὃνο. 
ον δῇ 8πα]γϑῖβ οὗ (815 υθὺὺ υδοίι] 116 σουκ 566 [6 Ο τ ϑβείδη Οὔϑοσνοσ ἴον 1886, νοΐ. χν. 

ὈΡ. 5624--584. ᾿ 

126. Ὠ΄βοουγβθδ, ΡΥΔΟΙΪ08] δπα ΕἸΧρου πηθηΐλ], οα ῃ6 ΕΡ᾿8116 το {π6 (ο]ο8- 
βῖδῃ8. Βγ ὙΠοῖμδ8 ῬΑΤΒΟΝ. Ἰμομάοῃ, 1884. 8νο. 

127. ϑουτθοῃβ ὁ δῇ. Ῥ80} 8 ΕΡΊ 5116 το {πΠ6 (ὐο]οββίδῃβ, [π6 ΗΠ ομαρίον οἵ 
δὲ. Ῥ0}}5 ἘΡρ᾽ 8.16 ἴο 1η6 ΤΘββα]οπΐδηβ, απ [Π6 ἢσβῖ μαρίον οὗ [μ6 ΕΡ 8116 
οὗ δ8ι. Φαιμθβ. ΒΥ {16 δυ. Φόβορῃ ΜΊΝεα, Μ. ἃ. Τομάοῃ, 184]. 8νο. 

128. ΕΧροβιίοσυ 1μδοΐυγο8. οἡ δὲ. Ῥα0]} 8 ΕἘΡ: 8:16 ἴο 016 (ὐο]οββίδῃβ. ΒΥ 
Πδηΐθὶ [Ὑπι8ον, Ὁ. Ὁ., Βίββορ. οὗ (δ]Ἱουξία. Τιοηάοῃ, 1848. 

129. Τα (δπαϊἀδίθ ἴῸγ 1ῃ6 ΜΠΗΙΒΙΕΓΥ : ἃ Οουγβα οὐ ΕΧΡΟβιοσυ 1,βοϊαγεβ 
οἢ {16 ἢγβί ΕΡ 8116 οὗ Ῥδὺ] {μ6ὲ Αροβί]α ἴο ΤΊΜΟΤΗΥ. ΒΥ [6 Βδυ. ϑοδη Η. 
ῬΙνρεῃ, Μ.Α. ]οπάοῃ, 1887. 1210. 

Τίνοβα Ἰθοΐαγοβ ΟΓα ΟΥΡΊΠΑΙΙΥ ἀο] ἱνογοά ἴο 16 βιμἀθηΐ5 οὐὗἩἨ (οάἀτίπρίοη (Ο]]οσο 'π ἐπα 
ἰβαπὰ οὗ Βαυραάοεβ, οὗ τυ βῖοἢ ἴΠ6 δ ΠΟΥ τσα8 Ὀυϊποῖραὶ ἔγοιη 1890 ἴο 1885. ὙΠΟΥ ἃγα ρἱδΐῃ, 
βασποϑῖ, δηδ ἱτηργοβδῖνο [Ι͂ὴ 1837, Μυ. Ῥιπάονυ μὰ} 156 8. βἰπη ας υϑοι] νοϊυπιο οὗὨ οχ- 
Ῥοβιίογυ Πιβοοῦγβοβ οἡ (6 Βοοῖς οὗ (ὐοτητηοη ῬΊδγογ. 

180. Ῥυ]ρὶύ 1μθοΐαγοβ οἢ ἴΠ6 ΕΡΊ81168 οὗ Ῥδὺ] [86 Αροβίὶα ἰο Τιμοί γ. 
ΒΥ [16 δον. Ηθηγυ Εορονῦ ὅγαρε, 1.1.8. Ἰμάοῃ, 1837. 12τηο. 

“«ΨΩΡΥ βτηρὶα δηὰ ρ]δίῃ ; δΌΪγ ὀχροβξὶηρ οι δα ουγοσβ, ἀπά ρον γί ν δἀνοοδέϊηρς Ῥτο- 
ἰοδίδις συ ῖ}}5." (ΟΠ τι βεϊδη Εἰ οπιοιηθσαηοοσ, 70πο, 1857, Ρ. 343.) 

18]. ΕουΓ 1μθοΐαγαβ οα {μ6 ἘΡΙ8{16 οὗ δι. Ῥαὺ] ἴο {6 ἩΈΒΕΕΎΒ: Βμονίηρ 
{6 Ηδυποπυ Ῥούνγθθη {πὸ Μγβίρσιθθ, Ποοίγ 68, ἀπ ΜΟΓΑΙ ΤΥ οὗἩ ἴπ6 ΟἹὰ 
απὰ Νοὸν Τοβίδιηθηί. ΒΥ {86 ον. ὙΥ}]δπὶ ΦΌΝΕΒ, Μ΄. Α. 8νο. 

ὙἼΠο56 ν4]0}600]6 Ἰοσξαγοβ ἴὍγπὶ ρματί οὗ 1ῃ6 ἔουγίἢ νοϊυτηο οὗ ““ Τῆε ΓΠοοϊορίςοαδὶ, ῬΏ]]οδο- 
ῬὨΐςαὶ, ἀπά Μ|Ίςοο ]δῆθουβ Ὑου Κβ" οὗ [Π6 Ἰρασπρὰ δηὰ νϑηθσϑῦϊο Νῖν. Φοποβ, οὗ Ναυ]δῃὰ. 

192. ΤῺ Αροβεθβιὴρ δηαὰ Ῥυιθϑιμοοά οὗ Ομ σῖϑὲ : βοίηρ 8 Ῥυβδοίοαὶ Εἰχ- 
Ροβιίοη οὗ δι. Ῥαι}}5 ἘΡ 5116 ἴο [868 ἩΘΌΓΘΥΒ, ἴῃ ἃ 6168 οἵ βοΐαγοβ. ΒΥ {86 
Ἐν. Τβοπιαβ ΡΆκευ, Μ,Α., [Νοὸν Ὁ. ὮὉ., απ ΒΊ5Πορ οὗ Φατηδίοα.  Ιζοπάοη, 
1884, 121η0. 
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188, Το Μραϊδίον οὗ [ιὸ ἥν Οονθηδηῖ: ἃ β'ουϊθϑ οἵ ΘοσΏΟῚΒ ἢ {π6 
ΘΘΟΓΙ οἷ] δπὰ Μοαϊαίοτίαὶ ΟΠδγδοίοσ οὗ ἴμ6 ϑϑανίουσγ, 88 χανυθαϊδθᾶ ἴῃ 1ῆ6 
Ἐρί5βι16 οὐ Ῥαὰμ το [86 Ηθῦσενσβ. Βγυ {μ6 Βδν. ὅδιμδβ ϑρϑθῃοοσ Κνοχ, Μ.Α. 
Βθ]η δηᾶ Ἰμοπάοῃ, 1885. ὅνο. 

184. Μοαϊδίίοποβ Ἡθθγαίοβ : οὐ, ἃ ΤΠ οίσ μα] δπὰ Ῥγδοίῖοαὶ Εἰχροβίϊτίοη 
οὗ 186 ΕΡί8ι16 οὗ δι. Ῥδὰ] ἴο ὑπ6 Ηθθγθυνβ, ἱπ ἃ Β6γῖεβ οὗ 1,βοΐασοβ ΒΥ [86 
Βδν. ΥΥ. Ταιτ. Τοπάοῃ, 1848. 2 νο]3. ϑνο. 

185. Α Ῥγδοίίοδὶ Ἐχροβίτομ οὗ {μ6 ρθποσαὶ Ἐρίβι]68 οὐἁ Φαϊηββ, Ῥοίοσ, 
ΦόΠη, δπα Ψυάο, ἰπ {86 ἔοσῃι οὗ 1,δοΐυΓ68 , ἰηϊοπαρα ἰοὸ β8818ὲ {6 ῬΓδοίοΘ 
οὗ Ἰοιλοϑῆο ΤΙηδίσυοίίοη ἀπά Πονγοίϊίΐοη. ΒΒ Φομη Βίγτὰ ϑύμνεε, Ὁ. Ὁ. 
ΒΊΒΒΟΡ οὗ Ομεβίοσ, 1 πάοη, 1840. ] νο]. ϑνο. οὕ 2 νο]β. 121η0. 

ΤΉοβ6 ἰεοΐυσοβ ὅτ οχοσυαϊθα οα {Π|6 βαίῃθ πηιοἢ δρρτουθὰ μἷδῃ 45 ἴῆοξο οὐ ἔπε Εσουτ 
Οομρεὶβ δπὰ Αςῖβ: (Ὁγ δ δοσοιηῖ οὗ ν᾿: ἢ 566 Ρ. 400. Νο. 75., σεερτὰ. 

186. ΕἸΧΡοΒΙΓΟΥΎ 1ωΘοίγαΒ οα ἴπ6 ὕθπογαὶ Ερ 8616 οὗ ΨΑΜΕῈΒ: ἰγαπϑαἰθα 
ἔγοτα 16 (οεγιηδη οὗ 86 Εϑν. Βογηδσζὰ ΦἌΟΟΒΙ. Τομπάοῃ, 1838. 12τ1ηο. 

186." ΑἜ ΕΆΠΙ]Υ Εχροβιίίοι οὗ δ. ΦομπΒ ΕΡρ1δι168β. Βγυ ἐμ6 Ηδν. Ἐάπναγά 
ΒΙΟΚΕΒΒΤΕΤΗ. ΠΟ Ππάοῃ, 1846. Β1η8]} 8νο. 

187. Τυιβοουγβοβ, ΕἸΧΡΙ μα ΙΟΥῪ ἃπα ῬΊγδοίῖοαὶ, οη [ῃ6 ἘΡΙβΒ|16 οὗ δι. ὅυρε. 
Βγ ὙΠΕἜἊὰδ Μσιπ, Ὁ. ἢ. ΟἸαθρον, 1822. ϑνο. 

188. ΕΧΡΟΒΙ ΓΟΓΥῪ Ὀἰβοοῦγβοθ οα {86 ἈΡΟΟΑΓΥΡΒΕ, Ἰῃ θΥΒρΟγβοα ν᾿ Ῥγδο- 
[104] Βοῆθφοιίοηθ. ΒΥ {86 ]αἴα δον. πάγον ΕὝΠΕπ. Τμοπάοηῃ, 1815. 8νο. 

ΤῊ ροβίπυμπιουβ ῥυὈ]οαιίομ, σοπβιϑίληρ οὗὨἨ {πἰτίγεοηρ ἀϊϑοοιγβοα ἀ 6] ἰνογοα ἴῃ 6 γεθῖβ 
1809 «πὰ 1810, αἴεσ υπάογροϊῃρ β8ανεσαὶ σου ιβίοηβ, ᾿γὰ8 βηϊδῃοά Ὁγ {ΠῸ δυῖποῦ 8 "δοτγί 
εἶπα οὐΪῪ Ὀοίογε ἢ ἀθοραθθ. “ἼΏογα ἰ5 πονανοσ ὕυς ᾿Πππ|6 πόνον πη τ 6 ψοτγί, Ρας ἢ 116. 
ἴο ΖΥΔΙΗΥ [πὲ δηχίοιβ συγοβὶυ οὗἉ τῃ6 ἀρ6, οὗ ἴο οἱ ποϊάδία ἴμ6 τη} 8 }1οἀ ἀπὰ πιοτὸ ἀϊ ῇῆουϊα 
Ρδγίβ οὔ της Εονοϊδιίοη. ΤῸ ρβοπογαὶ οὐ] 1η6 ΟΥ̓ [Π6 Ῥτορποῖῖο βοβθῦμο 15 ὑο α]γ δἰεοϊο μοῦ, 
δηα 115 νϑσίοιβ σα βοδίϊοηβ δ. τοδγκοα τὴ Ἐπδὶ ῥσοοϊξίοη τ Ποῖ ψγᾶ88 σοϊητθοπ ἴο [Π6 
ὙΤΙΪΟΣ ; Ὀυϊ ἴῃ σαπογαὶ (ποτα 15 8 ΘΧΙΓΟΠΊΘ οὗ τηοαοβίγ δπὰ αἰ άθποθ, νυ ᾽ε}} Βοαγ ον ΔΩ 
διϊοπιρίβ ἴο 0885 ἴ[ἢ6 υὕδ8} Ὀουπάκτιοβ οὗ τπουρῇς οὐ ἴΠ656 βυβ]θοίδ, ΟΥ ΔὴῪ δἀνοηίατγοιβ 
ἢϊσηε οὗ βροουϊκείοπ." (Μονσὶε 5 ΜΠ οπιοὶτα οὗ Μίσ, ΕἸ], Ρ. 249.}ὺ Αἢ αρϑίγεςς οἵ Μυ. 8 
βοῆοτηα οὗ (Π6 Αροσαϊγρϑβο ἰ8 σίνοηῃ ἴῃ 1Π6 βαῖὴθ ποῦὶς (ρῃ. 250-260.) 

139. Απη Εχροβίδοη οὗ [6 Βοοκ οὗ Ιονοϊαίίοη. Βοίηρσ [Π6 βιυιθϑίδησο οὗ 
ἔογιγ-ουν Τ᾿βοουγθθθ Ῥγθοδοῃϑα ἰῃ [6 ρΔ 1.181 σμυσοῖ οὐ ΟΙπογ, Βαςκθ. ΒΥ 
186 ον. Ηθησγ ΑυΝΤΕΤΤ. Ἰωοπάοη, 182]. 8νο. , 

ΤΏΙ ποτὶ “ αθοτσὰς δηιρ]6 ὑσοοῖς οὗ ᾿͵5᾽ [1Π6 δι ῖμον᾿] “ ρἰοῖν, ζοοά βθῆβε, δπὰ ἱπηάἀυβίγγ. 
Ηὶἰς ἱπιογργοίδιϊοηβ οὗ {π6 ρτορίνθοῖθβ, συ μοῖθος [16 }16ἀ οὐ Ἔχροοϊθά ἰο "6 90, γα τηοβίὶν 50Ρ- 
Ῥοτγίοα ὈΥ νϑῆθγαθ] δυϊμπουὶ 165: δηἀ γῇογο μο αἰ τ5 ἔγοπι (ἢ 6π|, 1( 15 Ψ ἘΠ ἄπιο τηοάο5γ δηά 
οδπάουν." (Βυι εἶδ Βονΐον, νο]. χυῖ!. Ρ. 396.) 

40. 1,οοἴυΓοΒ, ΕἸΧΡΟΒΙ ΟΥΎῪ δηα Ῥτγδοίϊοαὶ, οα μ6 Βοοκ οὗ ονοιδίίοη. ΒγῪ 
γόνον Ἐοθογ ΟΥΊΒΕΕΤΒΟΝ. ἰμοπάοῃ, 1828. 8νο. 

141} Τ,δοἴΓοΒ οὐ ἐμ6 Βοοῖκ οὗ Βονοϊδίίου. ΒΥ {86 ἔν. α. ΒΟΘΕΒΒ.. 
Τ,οηάοῃ, 1844. 1 2τηο. 

142. Ῥἰβοουγβαβ βμουγίπρ᾽ [86 βιγυοίιγα δπα ὑπ|ΐ οὗἩ [86 ΑΡοσδΙΎρβε, (86 
ΟΓοΓ, δηα οοπποχίοη οὗ 118 Ῥσορβϑοῖθθ. ΒΥ Παυνὰ ΒΌΟΒΕΕΤΒΟΝ. (αἰαβροῦν, 
1838, 8 νοΪ8. 12π|ο. 

148. Ῥτδοῖῖο81 ϑοστθοῃβ οἢ 186 ΕἸΡΊ81168 ἴο (π6 ϑδθνθὴ Ομ υγοθοβ, 0. ΒΥ 
ΦΌΒ6ρ ΜτΝΕΕ. ΤΙ πάοῃ, 1880. 8νο. 

144. Α Ῥχαοίίοαὶ Εχροβίτοπ οὔ {π6 ἘΡίΒ6165. το τπ6 βδνθὴ ΟΒυγοθβ ἴῃ 
186 Κενοϊδοη. ΒΥ {μ6 ον. ΗθηγΥ Βυῦντ, ΜᾺ. Ιοπάοη, 1888. 1Ζπιο. 

145. Τιοοΐαγοβ οὐ {86 Αρορσαϊυρίϊος ΕΡΙ811.0Β δαάγοββθα ἰο 16 ὅϑὅβδθυβθῃ 
ΟΠυγοΒ6Β οὗ Αβίαβ. Βγ Φ. ΝΑΡΒΟΕΤΗ. [4}]6, 1826. 1Ζ2πι|ο. 

ὮΡ ὃ 
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.. 146. Αὕ ῬΑΓΆΡἢΓαΒ6 δπά [ΕἸΧΡΟβί [ΟΣ  Οοπιτηθηῦ ἀρο {86 ΕΡΙΒΤΙΕ5 δηᾶ 
ΟΌΒΡΕΙ,8 δρροϊηίοα [0 Ὀ6 υϑοᾶ 1 {π6 Ομυτοῖ οὗ Εσ]αμα, ὁπ 411 δυπάλγα 
δα Ηο]άαγβ (Ββγουριουΐ [ῃ6 γϑαγ. ΒΥ ἀθοῦρθ ΒΊΑΝΗΟΡΕ, Ὁ. Ὁ. θθδπ 
οὗ Οδηίογθυσγ. Τοπάοῃ, 1708--] 708. 4 νο]8. ϑ8νο. δηἃ Ὠυσηθγουβ δ βοαυθηΐ 
ΘΑ ]ΟΏΒ. 

146." Α Οὐοπιπιοπί οἡ ἴπ6 ΕΡ 81.658 δηὰ (ἀοβροὶβ, ἴον {π6 ϑυπάδγβ οὗ 
{86 Ὑδδγ, δἀπὰ {πῃ6 ΗοΙ Αγ ᾿ἱπιτηθἰδίθ!Υ τοδί πρ 0 οὐσρ Β]οββθὰ ϑδν] οΌγ. 
[ΤΆΚϑη ἴτοτα ἴπ6 Ῥγθοθαϊπρ σσοσκ οὗ θη βίδημορθ] ΒΥ Αγίδυν ΗθητΥ 
ΚΕννυ, ἢ.ἢ. 1 οπάοηῃ, 1842. 2 γο]8. 12τηο. 

141. ὙΠ6 ῬΑγδθΪο8 οὔ ον ϑανίουν ῬΓΔΟΙΘΘΙΥ οχρίαϊποᾶ. ϑβοϊοοείεὰ 
ἔτοτα {Π6 ἸΑΓΡῸΓ (ΟΠ ΠΘηἰΑΡῪ οὗ ἀθοσρα ϑίδπμορο, Ὁ. Ὁ. Βγ 186 Βον. Ο. 
Μ. Μουῦνι, Μ. Ὰ. 1 πάοῃ, 1824. 121η0. 

147." ἘΧρΙΔηδίοσυ ΠΙβοουγβ68 οἢ ἴδε Ε:β[168. ἴῃ 186 ΒοΟΚ οὗ (οχισηοι 
ῬΓΆΥΘΓ, ῸΓ ΘΥΘΙῪ ΘΌΠΟΔΥ ἴπ [86 ΥΘΆΓ, δπα [86 ῥΥΙΠΟοΙρΆ] Εδβῦναὶβ οὗ [86 
Ὁπιῖοα Οδυγοῖὶ οὗ Επρ]απα δπα ᾿γοϊαπα. Βγ (86 Βδν. Φόοβῃ Ηλτ,, Β. Ὁ. 
Τωοπάου, 1839. 2 γοἱ]β. 8νο. 

148. ΕΙΧΡΟΒΙΓΟΓΥ Π᾿ΒΟΟΌΓΒ68 οἢ ἴδ6 (ἀ08ρ6}8 ῸΣ ΘΥ̓ΟΙΥ͂ ϑ':υ πᾶδγ ἰπ [86 γ6 ΑΓ, 
δηα {86 ῬΓΙΠοΙρΑὶ Εδβᾶναβ οὗ (86 ΤΠπιοα ΟΒυτοῖ οὗ Επρ]δπα Δη4 Ιγοϊδηά. 
Βγ ΦΔοβῃ Ηλι, Β. Ὁ. Τοπάοηπ, 1882. 2 γοΪβ. ϑ8νο. 

148. (Οὐὐτητιθηῖβ οἢ [86 ΕΡΊ 8.168, 88 δρροϊπίθα ἴο θ6 γτοδᾶ οῃ {86 ϑυπάδυγβ 
δη4 ΗοΙάδγ5 ἱβσουρουῦ [86 γοασ. Βγ [86 Βονυ. 4. Εὐάδσιοκ Ηονε, Μ. Α. 
Τοπάοῃ, 1842. 12τηο. 

149. διογί Βδβοοῦίοηβ ὁπ {88 (Δο8ρ6}8 ὉΓ ΘΥΟΓΥ ϑαπάδυ ἴῃ {86 γοᾶγ. ΒΥ 
Μτβ. ΡΗΕῚΡ5. 1οπάοῃ, 1887. 1 2100. 

160. Α Ῥεγβοίϊςβὶ Εἰχροβιοη οὗ {86 (ὐοβροὶβ δρροϊηΐθᾶ Ὃν 16 ϑαπᾶδγβ 
Διηα ϑαϊηΐθ᾽ Πδγ8 Γτουρμουΐ [Π6 γοᾶσ. ΒΥ {86 Βον. .. ΤΈοτΕα, Μ. Α. 
Τιοπάοῃ, 1848. 121ηο. 

151. Ῥγδοίϊοδὶ Π᾿βοοῦγβοθ ἀροη οὐν αν: ου ΒΒ ΘΈΕΜΟΝ ΟΝ ΤΗΣ ΜΟΥΝΤΊ. 
Βγ Οἥθρτγίπρ Βιάσκασ, Ὁ. Ὁ., ΒΙβμορ οὗ Εχοίοσ. 1Τωοπάοη, 1717. 8 νοἱ]β. 
ϑνο. 

152. ϑὅϑυθγδὶ θιΤΏΟη8 ὕροη (86 ΕἾΠΕ οὗ 85... Μαίίμον ; θοΐηρ Ῥαγί οὔ 
ΟὨγ βι Β΄ ϑοστηοη οα 89 Μοιηί. ΒΥ Απίβοηγ Ηόβκεοκ, ἢ. Ὁ. Ταγὰ Ἐάϊ- 
ἰϊομ. Τωοπάοῃ, 1717. 2 νο]8. ὅνο. 

Ὑμοθ6 ἀϊβοουγβαβ σγεγα ρῸ Ὁ] 5πεά δογ πε δυιῃοτβ ἀθδίῃ Ὁγ Ὁγ. Κίἀάον, Βίεμορ οὗ Βδεῖϊ 
δηὰ ΥΥ 9118, ψῃο ργεβχϑᾶά ἃ Μογιοῖν οὔ Ὅτ. Ἡογηθοῖ. Τηε ἱβηορ᾿Β ομδτδἼῖος οὐ ἔμ υυτιεἰπρε 
Ρυλ δ οα Ὀγ τ. Η. Βιπηβο 15 Θαυδ}}} δρρ  ἰθδθὶα το ἢΐα βοττθοῦβ ου Μαῖί. ΨΚ. “ἼΒοτα ἰο 
8 τεβί υοῖῃ οὗ μι εῖγ δηὰ ἀδνοϊΐοη ψῃϊομ συμ τῃγουρἢ ἔοτα : ΠΟῪ δδνοὺσ οἵ ἔμα ρῥεϊταϊεἶνα 
βἰ παρ] ΟἿ δὰ ξεαὶ, ἀπὰ δ νγ}ὶ] βειθὰ ἰο τδῖα πιθη Βείϊίον." (ἴδ, Ρ. χχχίχ.) 

168. Α Ῥτβοῖίοδὶ Ἐχροκίεϊοπ οὗ ουσ ϑανίουτ Β βϑϑυτηοη οα 186 Μουηΐ. ΒΥ 
αῖαοβ ΟΑΈΡΙΝΕΕ, Μ. Α. ]Τοπᾶοῃ, 1720. 8νο. 

1δ4. ΟὨγίβῆδα ΒΙ]ΘΒΒΘ 688 ; ΟΥ, Π᾿ΒΟΟΌΓΒΘΒ Ὅροι [86 Βοδιξτιαθβ οὗὁἨ οὺσ 
Τογὰ δηὰ βανίουῦ οβθὺ8 ΟἸσίβι. Βγ ϑόομη ΝΌΒΕΙΒ. Τιοπάοῃ, 1690. 8νο. 

“Νουτῖβ ἴβ δ ἤπθ τιον ἴον δίγϊε δηὰ ἐπουρῆξ, δῃὰ δοτασμοῦϊν ἐπεὶ." (θσ. Ὑ αιευϊδη 5 
Αἀνῖοθ ἰο δϑιμάφηϊ, ὕ᾽ οσῖκβ, νοὶ]. υἱ. ρ. 8320.) ᾿ 

16δ. Ουν ϑανίουν᾽β Ὀϊνίηθ ϑϑσιωοι οὐ 186 Μοιυπῖ, οοπίαἰηοᾶ ἐπ ἐπ6 ΨΈΒ, 
ὙΠ, δπὰ ὙΠ ομαρίοτβ οὗ δι. Μαιμον ΒΒ Οοβροὶ, δχριαἰπθᾶ : δηα τῃ6 
Ῥτδοίϊοθ οὗ 11 τϑοοιηηηθπαθᾷ πῃ ἀΐνοσβ ϑΟΣΤΏΟΩΒ πα Πἰβοοῦσβοβ. ΤῸ π οι 
18 ῬΓβθῆσχϑα, ἃ ρβδγδρῆγαβθ οἢ ἴδ Ὑ016 βϑστθοι οὐ {86 Μουηί. ΒΥ σϑῖμβθβ 
Βιαῖα. Μ.Α. [Τιοπάοῃ, 1722. ὅ γο]8. ϑνο : αἷ8ο ἰπ 4 γοΐβ. 8νο. πάοῃ, 
1740, ψ ἢ 8 ΤΘΟΟΙΩΙΊΘΠ ἀδίΟΣΎ Ῥχαοΐδοα Ὁγ ἴῃ6 Εν. Ὦγ. ΤΥ αἰοσ]δπά. 
“ἩϊΞ φοιητηθῃίασυ οὐ Μαίί. νυ. --ῖϊῖ, 15 ἐμ θεβὲ οχίδπε, Ηδθ ἈΡΡΘΑΙΒ ἰο ἴᾶνο ὍθοΩ κ 



-ἧ 

ϑοοί. ΠΙ. ὃ 7.7] Εαροβίέονν 1,δοέμνεβ απαᾶὶ ϑεγηιοη οη. ἐδε ϑοτγίρίμγοο. 407 

Ῥόσβου οὗ ἐδ υἱταοεῖ σαπάουτ, δηὰ ἢ88 50] οἰϊοιιῖν ἀνοϊἀοα 411 υκὶπὰ δηὰ οοπίετηρίυουδ 
τοβϑοιϊίοηθ οὐ ἰ18 Ὀγοίῃτθη. ---- Ηδ Πα5 δὴ δχς} ]θηΐ τὺ οὗ Ὀτίησίης ἀν οΥἰ το βηηβ ἴὸ 
ΦΟΙΏΠΊΟΏ σαρδοϊτἴ65, ἀηἀ ἢ45 ἀϊδοονεγοά δ ναβί κΚπονϊεάρε οὗ ϑετίρίυτα ἴῃ 106 ΔρρΙ]ϊοδιίοη οὗ 
πο." (οάάτι χε  οΥκβ, το]. ν. Ρ. 438.) 

166. ΘΟΣΙΏΟΠΒ 80} 16 ὨΙβοοῦγΒ 46 ποίσο ϑοῖσῃθοσ «6808- ΟΠ σὲ Βὺγ ἰδ 
Μοηΐαρῃθ. ῬᾺΣ “9}68η δοϊρίοῃ ΨΈΚΝΕΡΕ. Απιβίογάδῃ, 1779. 4 ἴοπη68 8νο. 

“ Ἡϊκ ϑοιτηοῃβ οὔ ἐπ6 Μουπὲ δγὲ σϑοοτησηθηάοῆ, 85 οοπίδ᾽ ηἰ Πρ 8ῃ δοοιιγαῖθ ἀρβοσί ριίοῃ οὗ 
186 οχίδηϊ, (Π6 Ὀοδιιῖγ, δηὰ 5. Ὁ] ἰπλ!ν ΟΥ̓ Θνδη 6}16 8] τηοταὶβ, αηὰ 1Π6 ἕογοο οὗ ἔμ τηοίΐνοα ὈΥῪ 
ὙΠ]σὴ (ΒΟΥ ἄγ ργοάἀυςεὰ, ὙΏΟΥ σομπίδίῃ ΤΩΔΩΥ͂ υδοῖι] δηὰ ρίουβ οὐδογναίοῃβ." (ΟΟΒΌΪπ᾽ 5 
Ἐτοθοἢ Ῥτόδοδοσ, Ρ. 560.) 

1δ7. 1,ιϑοΐαχοβ ὑρὸὰ οὖσ 1μογβ ϑοθοη οὐ 6 Μουπί. ΒΥ “81168 
ΒΒΕΎΒΤΕΕ. ἘΔΙΠΡΌΓΡΝ δηά 1,οπάοη, 1809. 8νο. 

Τὶς νοϊυτηα “ σοῃίδίῃϑ ἃ βἰδίοηθης οὗ Ο σϊβίϊδη τπογα! ἶγ, δ᾽ νᾶγβ οἶθαῦ, ΘΏΘΓΑΙΥ ἡυϊ- 
εἴουις, δη! δοτηοίϊηλοα βου πὶ πδιίϊης, ἰγαοθὰ υ}Ρ ἴο ΟἸ γί βεϊδη ῥρτίποῖρ]οβ, αηὰ [0] ονοὰ υρ ὉΥ 
δ Δρροδὶ ἴο {86 οομδοΐοποο, δῖ οὔσα ςδ]ουϊαῖοά το σοηνὶςῖ ἴῃ τοδάοσ οὗ ἢὶβ ἀοβοϊοηοῖοβ, δοὰ 
ἴο ρΡογβιυιδὰδ πἰτὰ ἴο δαορὲ δηὰ δεῖ ὕὑροὴ ἐπθ δυιίμοσ᾽ 5 Ξἰδιοσηοηῖ." ((Ἰ τἰβείδῃ Οὔβοσνοσ ἴοσς 
1809, νοὶ. Υἱῖ!. Ρ. 780.) 

161. Ἐογυ-Εἴνο ΕἸΧροβι [ΟΥὙ δηαὰ Ῥυχβοίζοδὶ ᾿ϑοίυγοβ. οἢ [Π6 τ 8ΟΪ6 οὗ οὔνῦ 
1, οὐ Β ϑὅδστωομ οὐ ἔμ Μουπί. ΒΥ 1μ6 ον. ΕΞ ἄοορν. ομάοῃ, 1829. ϑὅνο. 

169. ἘΧΡΟΒΙΟΣΥΥ 1,Θουγ68 οἡ {πΠ6 Βεοαϊίυθθβ. ΒΥ {6 ἤδν. Βοθογί 
ἌΝΡΕΕΒΟΝ, Μ.Α. Τωοπάουῃ, 1887. 12π|ο. 

160. Το Βοδυττοοίΐοη οὗ Ταζαεῦβ. Α ὕουγβο οὗ θυ ΠΒ οἢ 1Π6 
ἘΠΟνθητΒ ΟΠδρίοσ οὗ [86 (ἀο8ρ6] δοοοσάϊηρ ἴο δ. ὅοβπ. Ετσοτα [86 ΕὙΘΉΘΙ 
οὗ Βοδυβϑοῦγθο. ΒΥ Ηδῆσγ ΟΟΤΕΒ. ]οπάοη, 1822. 8νο. 

“ Τδοδο ἀϊδοουγδοβ αἴὸ ἃ Ῥδγβρῆτδβα τδίμου [Ὦδη δ ἐσδποϊδείοη οὗ {π6 (πἷτὰ δηὰ ἐουτγτῆ 
γ Ϊυγηο5 Οὗ ἴΠ6 ϑοιτηου οὗ Μ. ἀς Βοδιδοῦσο. ΤΏΘΥ τὸ ἱπιθπαρα ἴοσ ἐπα 86 οὗ ἔῆοϑο Ψψῆο 
αν Ἰοἴδυσα δηὰ Τὁρρογίυθπῖευ ἴο σοϊρασε ἴμ6 ᾿οδάϊηρ ονϊάθηςοα οὗ ΟὨγἰ βε δ η ΤΥ ἰῇ δ σοη- 
Ὠϑοϊοὰ 5βογίο5 οὗ ἀϊδοουγεθβ Ὁροι ομ6 οὗ {Π τηοδῖ γοιηδυκαῦο οὗ ΟΥ̓ ϑϑδυίουγ᾿ β τηΐγδοΪὶθϑ, ---- 
1:6 τεδιυγσθοιϊίου οὗ [ἀσασυβ." (Αὐζῃοσβ Ρτγοῖδος.) 

161]. Ῥνιδοῦοδὶ Πιβοοῦγβοβ οὐ 86 Ναΐυγο, ῬΓΟΡΟΓΏΘΒ, 8ηα Εὐχοο]θηοἱοβ οὗ 
ΟΒΑΕΙΤΥ, ΔΌΟΥΘ 411 1π6 ρἹ δ δηὰ ργδοθθ οὗ ἴπ6 ΗΟΪΥ ὥρ!γῖῖ ; 88 ΠΟΥ ἃΣΘ 
ἀοβουϊδοα ἴὰ {π6 {ϊγίθομι ἢ σμαρίον οὗ {π6 ἔγϑὺ ΕΡ 8116 οὗ δὲ. Ῥβαὶ ἴὸ [86 
ΟοΥπΐδηβ. ΒῪ Μαεαΐμον οι, ἢ.Ὁ. οΟχίογα, 1725. 8νο. 

Βεοείάες {818 ντοΐυτηο, τ, Ηο]6 4180 τυσοίε εχ υο]ιτηθθ οὐ Π᾿βοουτβϑοβ οἡ πο 1 Ἰυτρν οἴ 
186 ΟΒυτοῖ οὗ Ἐπρίαπά (νη ϊοῖ ἀΤΘ ὙΟΣῪ ταγοὶν ἴο ὈῈ οὈιαϊηοα οοταρ] εἴθ), ἀπά ἵττο νσλιιτηος 
οὐ ἴῃς Οδιθομίϑω. ὍΠΟΥ ὅσα αἱϊ οπδγβοίογιβοα ὈΥ χοοὰ δϑοῆδ δῃηᾶ βοῖνογ ῥ θυ. 

162. Α Πίβοουγβο οοποογηΐηρ ἴμ6 στοαί Ὠυΐγ οὗ ΟΒαγ Υ [8η ΕΧροϑιίοι 
οὗ 1 Οὐον. χἱ.1] Βυ Εἰοβαγα ΟΒΟΒβινοε, Β. Ὁ. [μοπάοῃ, 1782. 8νο. 

168. Ἐχρ]ϊοαίοη 468 (ὐλγδοίδγοβ ἀθ 1α ΟΒαγιέ βοίοῃ δ᾽. Ῥϑὰ] ἀδη8 δᾶ ὑσ- 
τηϊόσο ΕἸΡ᾿ το δὺχ Οοσ ΒΊ8:5, ΟΒ. χῖ. [Ῥὰγ ὁδοαιθ8β ϑόβορῃ Ὠσυασετ. 
6 ἐμᾶνο, 1824. 

Α ποῖ οὐϊείοη, τυ ὁ ἔον εὐἰβίησ νοτῦαὶ οοττοοίοηε, οὗἁἉ δι δπη γα ὀχροπί(οη οὗ 1 (οτ. 
ΧΙ, τ Ὠ]οἢ σεὶ ἀρρεαγοά ἰπ 116 οττηοσ μασὶ οὗ ἴπ6 οἰ χη ιθοπίῃ σδηίυτΥ, δηαὰ ὙὮὩ] ἢ 15 Βοπι6- 
ΕἸ Π165 ΘΥΤΟΠΘΟΌΞΙΥ δδοσροα ἰο Εέηέϊοη, Αὐοπυδηορ οὗὁἨ Οδιηῦταυ. Απ Πρ] 15ἢ ἰγαπβ᾽ δῖοι 
“85 ρ] 5ηδὰ δὲ Τ,οπάοη, ἱπεϊέυ]οά “ΤῊΣ ΟΒασγδοίοτε διὰ Ῥχοροσίῖοβ οἵ Ττιιὰ ΟΠδσῖγ ἀϊ5- 
Ρ]αγεῖ." Βγ7. Β. ἀδ Εγοναϊβ. 

164. Ομαγγ. Βοΐηρ δὴ Εἰχροδιοη οὗ 1 Οὐοῦ. χϑ. Βγ [π6 Βδν. ϑόμῃ 
ΒΒΑΜΗ͂ΤΟΝ, Μ.Α. Τοηάοῃ, 1885. 8νο. 

165. Ῥγδοῦοδὶ Ὀβοοῦγβοβ ὉΡρΟὴ [ἢ6 ῬΑΒΑΒΙΕΒ οὗ οὐῦ Β]οββεὰ ϑανιουσ. 
ὙΠ ῬΓΆΥΟΙΒ ΔΠΠΘΧΟα ἴο ΘΔ} Πίϑοουσθο. ΒΥ ΕἼδμοΪβΒ ΒΗΑΟσΕ, Β.ἢ 
Ἰμοπάοη, 1702--4. 2 νο]β. ϑ8νο. δηὰ ναγίουβ βυβοαιθηΐ ΘΠ 1018. 

- 166, Ῥγδοίϊζοδὶ ΟΡ βουνδίοπβ ὑροη [1πΠ6 ΜΤΗΑΟΙΕΒ οὗ ον ΒΙ]οββοᾶ ϑαν] ουν. 
ΒΥ ΕΥδηοὶβ ΒΗΑΘΘΕ, Β.Ὁ. Τοπάοη, 1702--6. 2 νο]8. ϑνο. [4.180 88 Ὑ 18. 1]. 
δᾶ ἫΝ οὗἩἨΤΠ6 Οχέοσγά Ἑαϊϊου οὗ μῖ8 ΟΣ ΚΒ, ργϊηἰθα ἴῃ 1888, ἴῃ ὅ νοἹ]-. 
ϑνο. 

Ὁ 4 



408 Δδαογοα Ῥλιίοίοσγ. [ᾧὃῬαγυ 11. ΟΒΌ.Υ. 

167. Πιθοοῦυγβοβ οὐ ἰμ6 ΜΊγδο]68 δηἃ ῬΆΓΔΌ]65 οὗ οὔὖν Β] ββοὰ 1,οστὰ δπὰ 
ϑανίουν “6808 ΟἸγδι. ΒΥ ὙΠ απ ορΡΡ, 1.1... Τοπάοηῃ, 1767. 4 τοῖβ. 
8νγο. ϑοσοπᾶ οἀϊζίοη, 1809. 4 νο]8. 8νο. 

168. Ὠ᾿βοοιγϑοβ οα [86 ῬΆΑΓΑΌΪ68 οὗ οὔγ ΒΒ] βϑβοα ϑανίουσ, δηὰ (86 ΜΊγδοὶοβ 
οὗ 18 Ηο]γ ὅοβρθὶ. ὙΥ̓Γ οσοδβίομδὶ 1] υϑίγαϊ!οη8. ΒῪ ΟΠ γ]ο8 Βυ ΚΙ ΕΥ. 
Τ,οπάοῃ, 1771]. 4 νοΐβ. ϑνο. 

169. Α Ποϊπραίίοη οὗ {πὸ ῬΆΓΆΌ]68 οὗ οὔ Βοββοὰ δανίουυ. Τὸ σ ῖὶο ἢ 
18 ργϑῆχϑα ἃ Πιββοσίδοη ὁ ῬΆΓΆΌ]65 δα ΑἸ]οραχίοαὶ ὙΥΤΙ ΣΉ ΡΒ 1η σΘΠΘΓΑΙ. 
ΒΥ Απάγον ἅπαυ, Ὁ. Ὁ. 1 οπάοηῃ, 1777. 8νο. Ἰδουιά οἀϊίοι, 1814. 8νο. 
ΤῊ “ Πεϊϊηοδέϊου τὶ]! θα οἵ στοαὶ ι.56 ἴο [6 τεδάδσ ἴῃ ἐν βίιυαγ οὗ (6 ρδγδῦϊεβ οὔ ζεσαυς, 

δηὰ νψ}}} ΘμδΌΪο Ηἷτὰ ἴο σοτηρτοποπὰ ἐποὶν {1}} ἔοτοο δπὰ πιοδηΐηρς. ΤΊ δυῖποσ 45 ὀχρ]δἰηθα 
διὰ 1]}υδταῖοα ἔποπι τὶ ἢ ροτγερὶουϊγ, δμὰ ροϊηϊοα ουὔὐ ἴπΠ6 βονοῦδὶ ᾿πηροτίδηξ ᾿ἰῃδιτυςεϊομα 
ἐμδὲ πᾶν [αἰ γν Ὀ6 ἀοάμυοοά ἔγουμι ἔποπι." (Μοπίμὶν ονίον, Ο. 8., νοὶ. 1ν]]. Ρ. 196.) 

170. 1,οοΐαγοβ οα ϑογίρίαγα Μίγαο]οβ. Βγ ὙΠ ατα Βοησο Οοι τε, Ὁ. Ὁ. 
Τοπάοῃ, 1812. 8νο. 

171. 1,δοὔατοβ οὐ δογϊρίατο ῬΆΓΔΌ]68. Βγ ὙΠ] Βοορο Ομ ΣΕΕ, Ὁ. Ὁ. 
Ι,οπάοῃ, 1818. ϑνο. 

172. ϑουωοῃϑ οὐ ἴ86 ῬδγδΌΪθ8. ΒΥ Φοβῃ ΕἌΒΕΕΕ, Μ.Α. []Τομάοῃ, 
1809, ϑὅνο. 

178. Βοσιδοῃβ οα {86 ῬΑΓΔΌΪ6Β δῃα ΜΊγδο]68 οἵ 96βὺ8 Ομ γίδί. Βγ Εναγὰ 
ΟΕΙΝΕΊΕΙΌ, Μ.Α. Ιομάοῃ, 1819. 8γο. 

174. Τιδοΐυγοβ οὐ ἴΠ6 ῬΑΓΔΌΪ68, βοϊθοίβα ἔγοτη (πΠ6 Νονν Ταβίδιθηῖ. [ΒΥ 
ΜατΥ ὅδλῃ6 ΜΊΚΕΝΖΙΕ.)] 0]. 1. Ἰοπάοῃ, 1822. ϑὅνο., δα πυπηογοιβ 80Ὁ- 
βοαᾳυοηῦ ΕαΙοπ8. οὶ. Π1. Ἰωοπάοη, 1888. 8νο. 

175. 1,ϑοῦυγοβ οὐ Μίγβο]ϑβ, βοϊθοίθα ἔγτου {86 Νουν Ταοβίδιμθηϊ. [ΒΥ 
Μδῖγ ὅδπο ΜΊΚΕΝΖΙΕ.)] Ιοπάοῃ, 1828. 8νο. ᾿ 

176. Αὐ Ἐχροβίου οὗ [Π6 ῬΆΓΆΡ]68 οὗ ουὖν 1,ογὰ, βῃονίηρ [πον Οοππαχίοη 
τ Εὶ9 ΜΙηἱβίγυ, ὑΠ6 ]ν Ῥτορμοῦο ΟΠδγδοῖοσ, δηὰ {μοῖν ἀτδάυδ) θυ θῖορο- 
τηϑηΐ οὗ {86 (ἀοβροὶ Π᾿βροηβαίΐοη. ὙΥΤ 4 Ῥ͵Ο ΣΤ ΠΑΤῪ ΠΙΒΒΟΣΊΔΈΏΟΠ ὉΠ 1ῃ6 
ῬΆΓΆΡΙ6. Βγ [86 ον. ΕΒ. Βαπευ, Μ. Α. Τπάοῃ, 1829. 8νο. 

117. ΤὈιβοοῦσβαβ οὐ {86 ῬΑΓΔΌ]68. ΒΥ [86 ον. 98:68 Κνιθητ, Μ. Α. 
Γοπάοῃ, 1829. 8νο. 

178. Πιβοοῦῦβαβ οα {86 ῥγϊποῖραὶ Μίγδοὶθβ οὗ ουὔζ. τοῖα. ΒΥ 186 Εον. 
7168 ΚνΙοΗτ, Μ. Α. 1Ιωοπάοῃ, 1881]. 8νο. 

179. Αἡ Εχροβίοη οὗ [86 ῬΑΓΔΌ]68 δηᾶ οὗ οἶμον Ῥαγίβ οὗ (86 (ἀοβροϊβ. 
Βγ Ἐάπεασὰ ΟΒΈΒΨΕΙ, Β. Ὁ. Οχίογα δῃὰ 1 βάοη, 1884. ὅ νο]8. 8νο. 

Α οορίουβ Βονίον οὗ ἐπ8 “ χτοδῖ δηὰ Ἰοασηθα τνοῦκ᾽ 18 σίνοῃ ἴῃ (Π6 Βειεἰϑ ἢ Οὐῖο ἴον 
Οεοίοδον, 1885 (νοὶ. χνεϊ. ὑῃ. 357--403.). 

180. Εχροβίου οὗἩἨ 1Π6 ῬΑΥΔΌΪ]6Β οὗ “6808 ΤῊΝ {ὐδηϑἸαίοα ἔγοπι {Π6 
Οοτδη οὗ Εἰ, 6. 1.Εβοο, ὉΥ 186 Βδν. α. Ρ. δίσθυστῃ. ἘΠ υτρὴ δηὰ 
Τοπάοῃ, 1889. ϑνο. [4180 ἔοστηΐπρ' νοὶ. χχῖχ. οὗ “Τὴ ΒΙ:Ρ]1ο41 Οδοϊποι.ἢ 

181]. Τποῖνο Πβοοῦγθοθ οἡ [86 ῬΆΣΔΌ]68. Βγ {86 Βον. ΕἾΓαμοἷβ ΟἼΟΒΕ, 
Μ. ἃ. Τωοπάοῃ, 184]. 121η|ο. 

182. Τῆς ΕἌΤΩΙΪΥ οὗ ΒοίμδηΥ : [ἃ 56.168 οὗ 1,δοἴιγο8Β Ὀσ  ΠΟΙρΡΑ ΠΥ ο Φοδη 
χὶ. ΒΥ1,. ΒΟΝΝΕΤ. ἸὙτδμηβὶαίθα ἔγομῃ ἔΠ6 ΕὙθοῆ. Ὀ0Ὀ] ἢ δηᾶ Τοπάοῃ, 
1888. 12πιο. ᾿ 

188. ΤΠα ῬδΥΆΌ]6 οὗ (Π6 ϑόονοσ. ΕΌῺῸΣ ΘΟΥΙΏΟῺΏΒ ὈΓΟΔΟΒοα Ὀοίοτο ἴΠ6 [Πη]1- 
γογϑιῖγ οὗ δι τ άρο. ΒΥ Ομ γ]68 δύ ΒΙΕΡ, Μ.Α. Ἰοπάοη, 1845. ϑνο. 

184. (ὐουγΒ68 οὗ ΕἸΧΡΟΒΙ(ΟΥΥ 1,δοΐυγο8 οα [Κα ΧΥ͂, 1]-82. νἱΖ. 



ϑιοοί, ΠΤ. ὃ 8.7 Τγοαξΐδοα ὁπ αἰϊοσοά (οπίγααϊοίοπβ ἐπ ἐλ6 ϑοτίρέωτγος. 409. 

(1.) Β᾽χ βουιῃοῃβ οἱ ἴ86 ῬΆΣΓΔΡ]6 οὗ [86 ῬΧΤΟάΙΡΑ] ὅοπ. ΒΥ Φοῆπ ΒΟΥ. 
[Θσ ΠΟ ἢΒ οἢ βὅθυθγαὶ 0] οίΒ, νοὶ. 1.17 Θυ] 1, 1708. 8νο. 

(2.) Ὀ᾿βοοῦσβθϑ οἢ ἴπ6 ῬάΆγΔΌ]6 οὗ {π6 Ῥτγοάϊΐραὶ δοη, δῃὰ οἡ [Π6 Ὑ οθδῃ 
σου πίθηδπορά ὮὈΥ͂ ΟΡ Τωοτὰ ἴῃ ἴῃ6 Ηοιδβο οὗ δίτλοη ἴπ6 Ῥἢδσῖβοθ. ΒΥ Βϑη- 
͵διαὶῃ Αι ν, ΝΜ. Α. 1ομάοῃ, 1775. 12τηο. 

(8.) Τὸ Ῥσγοά! ρα} 8 ΒΡ} ρτῖπιδρο ἰηἴο ἃ ἔδτ ΟΟῸΠΙΓΥ ἀπά ῬδοΚ ἰο 18 ΕΔΙΒΘΓ Ἐ 
Ηουβο, 1π ἴουτίδοη βίαρθβ. ΒΥ {86 ἔδυ. Τβοπιδβ ΦΌΝΕ8. Ιοπάοη, 188]. 
1 2τηο. 

(4.) 1,βοἴαγο8 οα ἴπ6 ῬάδγϑΌ] οὗ [86 Ῥτοάᾶϊραὶ ὅοη. ΒΥ {86 δνυ. Ηθῃησυ 
ϑοδνγοι ΡΓΜΤΕΕ. [ΙΟπάοῃ, 1838. 12 τηο. 

(ὅ.) Ὑπὸ Ῥγοάϊσαὶ ; οὐ Ὑου! δἀτηομιβμβά ἴῃ ἃ Ὀγίϑῦ νῖθιν οὗ οὺσ [σα Β 
ῬΑΓΔΌ]6 οὗ {π6 Ῥτοάϊρμαὶ) ὅοῃ. ΒΥ Φοδη ΤΉΟΕΝΤΟΝ. Ἰωοπάοῃ, 1888, 8πη0. 

(6.) Τα οοίτπα οὗ Εαδρϑηΐίδῃοο, 88 βού ἰουσί 1η [86 (ἀοβροὶ, δηᾶ 88 
1Πυδίχαίοα ἴῃ [16 ῬΑγαθ]6 οὗ (16 Ῥτγοάϊρδι δοῃ, ἴῃ δὶσ ᾿μδοΐυγοθ. ΒΥ 
ομδίηδη ΑΥΤΟΝ, ἢ... 1 πάοῃ, 1888. 121ηο. 

δ 8. ΤΠΕΑΤΙΒΕῈΒ ΟΝ ΒΕΟΟΝΟΠΙ͂ΝΟ ΤΗΝΕ ΟΟΝΤΒΑΡΙΟΤΙΟΝΒ ΑἸΓΈΘΕΡ ΤῸ ἘΧΙΒΤ 
ΙΝ ΤΗΕ ΒΟΕΙΡΤΌΒΕΒ. 

1. ΜΊοβδ6118 ῬΓΑΣΤΗΕΕΙ Ηδττηοηΐα ΒΙΌ] 168 ; βῖνα Ὀτονίβεύ ρίδπα ὕοη- 
οἰ] Ἰαἴλο Ιοσοσυσα Ὑὶ οἴθγ 8 οἱ ΝΝΟΥῚ Τοβίδιμθηίὶ, Δάρα  ΠοΣ Β101 σομ ΓΔ ἀἸ σΘμ}. 
Νογίθογρ, 1654. 4ϊο. 1696. ἔ0]1ο. 
ΤῊ τοῦκ ἢτεὶ δρρεοδτθὰ δἱ ϑιγαβθῦυγ (Αὐρθηίογδῖ) ἴῃ 1626, αηὰ [88 Ὀθθῃ τορθδίθα ᾿ 

Ρτϊηϊοὰ ἰπ Οοσιηδην : μα οἀϊίοη οὗ 1696 15 τερυΐοά ἴο "κα ἐμ Ὀοβδῖ δῃὰ τηοβὶ οοστθοῖ. αἱ - 
(ποτ 8 Ηδγιθοηΐα ΒΡ ϊσα ἰ8 ἃ σοσκ οἵ οουμβϑ᾽ ἀδγδ Ὁ] ᾿ϑϑυπίηρ δῆ ἱπάυδίτγ, τοι 1Πυιδἴγαίθβ 
ΤΩΔΩΥ αἰ θσυς ραββαροθ 1} στοαὶ δ πγ. Ηδς μᾶ5, βουγουοῦ, ὑπ ΠΟΘ ΒΑ ΓΙῪ δυρτηοηϊοὰ (Π6 
ΠυΏθΟΙ οὗὨ Βοοιη ΠΥ ΟΟΠΙΓΔἸΟΙΟΥΥ Ῥαδβαρθβ; ἃ ἀείξοὶ το 15 οοπητλοη ἴο τηοϑὲ οὗ (Π6 
ἩτΊΓΟΓ5 οὗ [15 οἶδδβδ. 

2. Ομ γβαπὶ ΜαττηῖΣ Απε]ορία ΒΙΡ]οΘ ; βῖνα Οοποϊ ϊδίϊοποϑ Ὠϊοζοσυχα 
δογρίυγο Κβδοσθθ, ἰὴ ΒΡΘΟΙΘπι 1Π6Γ 86 Ρυρηδηΐλιτα, Βοουηάτη 86. 16 πὶ ἸΟΘΟΓΌΙΑ 
{ΠΘο]ορίοογαπι ἴῃ ογάϊηθιι χοαάδοῖ. Ηδιθυτσρὶ, 1500. 4ϊο. 

8. ϑγιρβοηΐα Ρτγορβοίδγυσῃ οἵ Αροβίοϊογυχ ; ἰῃ αι, ΟΥΓάΐ 6 ΘΕ ΣΟΠΟΙ]ΟρΊΟΟ, 
Ιμοοἱ ϑ'δοσῷ βου ρίυσ βρθοῖὶθ ἴθηιϑ οοη γα πίθδ οομο δηΐασ, υὐ οὐ δὰ 
αυφοϑίλοηθ8 αἱ ΒΊΟἸ]ΠἸΟΓΕΒ ΟὨΣΟΠΟΙΟΡΊΟΒΒ οἵ 81188 Υ οἴθυ ΒΤ οϑίδσαθητ! γοϑροπαθίῃγ, 
ἴῃ ἄμδ8 ραγίββ ἀϊνῖβα. "Αποίοσα Ὁ. Μ. ϑοιδῆπο ΒΟΗΆΕΡΙΟ, δοοίο- ΒΥ Δ ΠΠΟ, 
Ἀπάγοδροϊῖδηο, ραϑίοσο. ὅδπονθ, 128. 410. 

4. Ψο δηη8 ἘΤΉΡΕΙ ΟΟΠοΟΙ]Σδίοσ πη ΒΙΡ]σαπη. Ατηβίοϊοάδτηὶ, 1648. 
120. Ιοπάϊηΐϊ, 1662. [0]10. 

ΤἼῆο Ἰαπὲ '6 τορυϊοὰ ἴο ὕες {πὸ Ὀοβέ οἀϊοη, πὰ ῥγοίοθβδοϑ ἴο ῦ6 σοῃϑΙ ἀΟΥΔΌΪΥ δηϊαγροά. 
ΤΊ5 σοῦ κ [Ὁ] οὐγβ ἐπα οτάοσ οἵ [6 βονοσγαὶ ὑὈοοΐβ οὗ {πε ΟἹά δεπὰ Νοὸνν Τοβίδιαοπίδ. ΤΠα 
τοιηασὶς δον τηδάθ, οἡ δ] ΠμοτΒ Ἡατγπιοπία ΒΒ δίϊοα, ια Θη }}} ἀρ] 8 0]6 ἰο {16 (οπεῖ- 
ἐἑαίογίεπι Β δίεισι οἵ Τπδάάδωυβ, πὰ αἷ5ο ἴο [Π6 ἵἔννο [ο]]οινίπρ ΡΒ] οαἰίοπΒβ. 

ὅ. Τὴ Ιὑθοοποῖ]ος οὗ {86 Β10]6: τ μογοὶπ ἀῦονο ἔτο πουβδηα βοοπιΐηρ ἢ 
Οοηίγβαϊοίοηβ [πγουρβοαυΐ {16 ΟἹά δὰ Νονν Ταβίδηχθηΐϊ ἀγὸ {ὉΠ} ἀπά Ρῥ] ΔΙ ΗΪΥ 
τϑοομο 1164. ΒΥ “[οΠη] Τ[ βαρ ῦ8]. Τπάοῃ, 1656. ϑ8νο. 

6. Το Βδοοποῖῖονῦ οὗ [6 ΒΙ1Ό]6 δη]αγρϑά, γῇ ογοῖη ἀῦονο (ἢγθα τδουβαπᾶ 
βθοιηΐηρ Οὐπίγδαϊοίζοπβ ἐμγουσῃουΐ ἴ[ἢ6 ΟἹ]ὰ δπὰ Νὸν Ταβίδιπθηϊς ἅγὰ {0]}}γ 
ΔΠἃ Ρ]ΔΙ ΠΥ τοοοη θα. ΒΥ “{ὁ0Π8η] ὙΓΒάΡρΡ 08] πὰ Τί Βοιηδ8) Μ[Αν] 
Τ,οπάοπ, 1662. [0]1ο. 

7. Τὴθ ινιάϊηρ οὗ [16 Ἡοοΐ: οὐ ϑδϑοιιΐησ Οοπίγδαϊοίίοπβ τπγουρβουΐ 
ϑύδογθα δουρίυγοδβ, ἀἰβέϊηρ αἰβῃ ἃ, τ βοὶν᾿ ἅ, ἀπ Δρρ] γ᾽ ἃ, ἴογ [Π6 βιγθη σι μοπίηρ 



410 ϑαογεοα Ῥδλεϊοίοσψ. ΓΡασγὶ 11. ΘΚ. Υ. 

οὗ 1.6 11} οὗ [Π6 6 600]16, ἀου ε{Ὁ]], ἀπ γοϑο, ἴπ ανοσὶηρ ἰἴσηοθ. ΑἾἶδο ἴοὸ 
Ὀτίηρ 116 8βοι]6 (ΟΥ̓ ῬΓΑΥΟΣΙ δπᾶ βρίσιῖ8}} ΔρΡ]Π]οα01η) ἱπίο τόσο ΤΆΛΑΣ ΠΑΡ 
δοᾳφυδϊπίαῃοθ 8 (η6 Τιοτὰ «688, [86 ΟἸΘΙΥ αν] 8- Κου, ἴοὸ τη]. Κ [Π6 
σδὈϊποῦ οὗἉ 9600 8 αοά, ἴο ἔδίο ουὐ πᾶῦ Βοοσαῖ ΠΥ μ6 Βῃου]ᾶ ΙΑῪ Ηἷ8 βαπὰβ 
[8 ΟΓΌΒΒ6 ΜΏΘΩ 6 ρσανθ ἢ18 ΟΠ] άσθα (818 Ὁ] ββίπρ. Ηρ] ἴο ΘΥΟΓΥῪ 
ΒουΒΟΒΟΙά οὗ αἰ. Βγ ὙΠ δὴ ὅτβεαν, Μ.Α. Τομάοη, 1654. 4ϊο. 

ΤῊΣ ττοῦκ 18. Οσοδϑομδ ἐγ ἰουπάὰ ἴῃ ὈΟΟΪΚ5 6] [αγδ᾽ οδίδ]οριιοβ, σβοσα ἰδ 18 τηατκοὰ δὲ ῬοΪἢ 
ΤαΓΟ δηὰ ουγίουβ. [1 ἰδ ποξοοά ΒοΓΘ ταοσοὶν ἴο ρυΐ ἴΠ6 δἰυάοπξ οὐ ἢ σιδτγὰ ποὲ ἰο ρυγοῖδοα 
ἧς. Τπμα οτιεῖοαὶ λα οστηδίίοη ἴὲ οοηίδιηδ 15 σέγῳ ταεᾶατὸ ; δπὰ {π6 αυδίπι Εἰ|6- ρασο, πιο 
Ὑ6 ἰἰδνο οορὶοα, 508] οἰοπεὶν ἱπαϊςδίοβ τπ6 οηεἰυβἰδδεὶς ςρὶτὶξ οὗ 186 δυῖμου. 

8. Φοδῃη!β ῬΟΝΤΑΒῚ ὅδογα δοσιρίασα Ὁδιαῦθ 101 οοηδίδηθ; βοὺ ΠὨιιοὲ- 
Ἰοτο8 β'δοσθ δου ρίυσω μοοΐ, ἴῃ ρθοῖθπι βοουπν ρυρηδηΐοθα, ᾿υχίϑ Βαηοίογυχη 
ΘΟ Ο]οβἰθϑ βδποίθ ραίγιπὶ ΟΟΙ ΘΡΟΥΤΙοσυσηαια ὑπθο]οβοσγαμη βοηϊθη τη Θ0Ὼ- 
οἰΠ8. ῬΑΓΙΒ118, 1698. 410. 

Μ. Ῥοηίαβ νγὰ5 ἀϊδιϊησιυϊεοα ἴοσ Ηἷδ κηονϊεῦσε οἵὁὨ Ἄοαβυΐϊβεῖςαὶ ἐποοϊοσυ. Η15 ἀοαῖση ἴῃ 
τοῖς ρυδ]οδεϊοη δα ἴο ἤδνο τεοοποϊϊοὰ 6}} {6 βοοιηΐπρ οοπίγεἀϊοιϊου οὐὗἩ ἔπε δοτίρειτγοε ; 
θυ Βα ῥτοοθοάρα πὸ ἔδείπογ [ἤδη ἑπγουρ ἔμπα ᾿επίδίθιιοῃ. [ὲ ἰβ ἃ νουΐς οὗ οοπαίἀ ταῦ ]ο 
Ἰοαγηΐϊης δηὰ ΓοβοΆσοΣ. 

9. ΤΙΘ Ηδγπιοην οὗὨ βογίρίαγα; οΥὁ 8ῃ δἰζοιηρί ἴο σθοοῃςοῖϊθ ναί ουβ ρ88- 
ΒΔ 568 ΔΡΡΑΓΘΠΓΥ οοπίγδαϊοίοσγ. ΒΥ {Π Ἰαΐθ ον. Απάτονν ΕὟῚ,..ΕῈ. Τωοπάοῃ, 
1817. 8νο. 

ΤῊΝ ροδιυτηουϑ ἰγαοΐ οοηϊδὶη8 ἢδγ- ἄνο ἰπαϊοεϊουβ οὐβογυδίίομβ ΟἹ 80 ἸΏΔΩΥ Δρραγθης 
οοπιτδαϊοίοσυ ἰσχία οὗ ϑοεὶρίυγο. ἸΏΘΥ το ΟΥ̓ ΙΏΔΙΪΥ πτϊιίο (ῸΣ ἐπα εδεἰδβεοίίου οὗ ἃ 
Ρτίναϊς ἱπάϊνιἀυδΐ, 

10. 1μδοΐυγοβ οα [86 ΗδγτηοπΥ οὗ [86 ϑοσὶρίυτοα, ἀοβίρηθα ἰοὸ σϑοοποῖ]ὸ 
ΘΡΡΑΓΘΒΕΥ ΘΟ ΓΔ οἴΟΥΥ Ῥαθϑαρθ8. ΒῪ “1η68 Ηδγίος Οὐχ. Ἰωοπάου, 1823. 
ϑνο. 

ὃ 9. ῬΕΒΕΙΝΟΙ͂ΡΑΙ, ΟΟΙΣΕΟΤΙΟΝΒ ΟΡ ΨΑΒΙΟΒ ἘΒΒΑΥΒ ΑΝ ΟΟΜΜΕΝΤΑΞΒΙΕΒ 

ΟΝ ΕΤΑΟΗΕΒῸ ῬΟΒΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΣ ΒΟΕΒΙΡΤΌΒΕΒ, ΑΝῸ ΟΒΒΕΒΥΑΤΊΟΝΒΘ ΟΝ 

ΤΗΠΞῈ ΒΟΒΙΡΥΌΒΕΒ, ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ῬΡΗΙΤΟΙΟΟΙΟΘΑΙ, ΑΝῸ ΜΙΒΟΕΙΖΑΝΈΟΤΞΒ. 

[1.1 Οοἰϊεοίδοπδ φῇ σατίοια ἔδδαψε ἀπά (οπιπιοπέατγίος ὁπ ἀοέαοδοα ρμογέϊοτϑ 
4 ἐλ ϑογίρέμγεβ. 

1. Ἐδβοῖσα!! 1. --αἰξχ, Ορυδβουϊογυμη, αυ δὰ Ἡϊβίογίαπι οἱ ῬἈΙ]οΙορίαπι 
ϑδογδτι βροοίδηί. [ΕῚ θα Ὁγ ὙΒοπιαβ Τ θοάοτυβ Οκεντσϑ. Ἠοιογοδατηΐ, 
1698--1 700. 10 ἰοτηϊΒ, 81181} 8γο. 

2. ΒΙΒ)οΐμοοα Ἡϊβίογ οο- ΡΒ]]οΙορίοο- Τμθοϊορίοα.Ό Βγοιιβ, 1719--26. 
ΟἸ488695 Υ1Π. :η 16 ἰοτϊηΐβ, ὅ8νο. 

8. Μυδοίμῃ Η] βίου ο- ΕἸ ]ΟΙορίοο- Τποοϊορίουμμ. ΒΓοπια, 1728-29. 2 
Τομιΐ8, 8ϑνο. 

4. ΒΙΒΠοΙμοοα Βγθιιθηβὶβ Νογυα, Η]βίοσϊοο- ΡΒ]ο]ορίοο- Τμθοϊορίοα. Βγα- 
τηϑο, 1760-66. 6 ἰομῖ8, ϑνο. 

ὅ. ΒΙΌΠοΟΙμΘο6 Ἡδραπα, Ηβίοσὶοο- ῬΗΣ]ΟΙορίςοο- ΤἈδο]ορίοα, δὰ οοπέϊηυδ- 
ὕοποσι Β᾽ Ὀ ούμθοθο Βγθπιθηβῖβ Νονεθ, οοπδίγυοία ἃ ΝΊΘΟΙΔο ΒΑΈΚΕΥ. Ηδρα, 
1768--74. δ τοχηΐ58, 8νο. 

6. Μαυβοῦα Ηδραηαπι, Ηἱβίοσίςο- ῬΗ]]ο]ορίοο- ΤὨΘοϊορίοιμ, 6 ΝΙοοῖδο 
ΒΑΒΚΕΥ οἀϊαπι. Ηδρα Οομίαπι, 1774--80. 4 τοπιῖθ, 8γο. 

7. ϑυταθο]α Γἀίθγαγῖ Ηδραπο, ἃ ΝΊοοΪαο ΒΑΒΚΕΥυ. Ηδρα (Οοχοίξαμη, 
1777-81. ΟἸαββθβ 11. ἴῃ 6 αβοϊοι 18, 8νο. 

8. ΒΙΌοίμοοα Η]βίοσίοο- ΡΒ]]ΟΪορίςο- ΤὨΘΟ]ορίοα, [ἃ Τπεοάοσα Ηλβο 



δες. ΠῚ, ὃ 9.}] Οὐοἰεοξίοπε 9. Οὐδοεγυαδίοηα οη ἐδε ϑοτγίρέινγες. 411 

οὐ Εὐθάοσιοο Αἀοῖρμβο ΤΑΜΡΕ, οαϊίΐα 1. Απηβίο]οάδηι!, 1725ὅ--25. 8 ἰοπηΐδ, 
8νο. 

9. ΜΊΒοΘΙ]αποα Πα ἸΒΟυΓρΘηβῖβ, δὰ ἱπογοπιθπίατη οὶ Γἰϊογασὶθ, ργθοϊρυὰ 
γοῸ Εσυ Ποπΐ8 ΤΠ θοΪορίοεβ, ρυ δ] οαΐα [ουτὰ Ὠδη 6118 ΘΟ ΕΒΡΕΒΠπ.71 Αἰηδβίθ- 
Ἰοάδτηϊ οἱ θυ ΒΡυγρὶ, 1736ὅ--86. 2 ἰοταΐβ, 8νο. 

10. ΜΊβοοΙ Ια ποα (τοί πραηα ἴῃ Μ|ΙΒΟΘΙ]ποοσυὰ Ὀυϊπθυγροηβίαση Οοη- 
Επυλίοποι, ΡρυΠ]οαία ἃ Πϑδηΐθ]6 (εγάθδιο. Απηβίοοάβιὶ, Ὠυϊβουχρί, οἱ 
Οτοπίηροα, 1786-456. 4 ἰοτιΐβ, ϑνο. 

11. ϑ'γιαθο]ρ [το γΆτῖθ, ἐσ Ηρ 18 δος Πυ ΒΟΌΣ ΏΒ68, ουσϑηΐα 8 ΠΠ6 
Ῥεοῶο ΒΕβα. Ηδρα Οοταϊΐυπι, 1788--86. 2 ἰοχῃΐ8, 8ὃνο. 

12, Τοηρο Ηοϊνϑίϊοα, 1) ̓ββογίβίοῃθβ δία ΟὈβοσνδίίοηθβ ΤἬΘΟΪορΊο88, 
ῬΆΙ]οΙορίοαβ, Οὐ εοδβ, Η] ϑίοσίοδδ, οχῖθθηβ. Τίρυτὶ, 178ὅ--46. 6 ἰοπιΐδ, 
8γ0ο. 

18. Μυδουμι Ηοϊνθίουμι, δα λυ ν η 88 1,106 Γ88 1ἢ ΡῈ Ὁ]1008 υδὰ8 δρογίμηι, 
Τὶσυτὶ, 1746-562. Ῥαγίίου] Χ ΧΊΥ. ἴῃ 7 ἰομλ18, ϑ8νο. 

14. Τμοβδυσγυθβ ΤὨΘΟΙ]ορίο0- ΡὮ:]ΟΙορ οΌΒ: βῖνο συ Πορο Ὠ1ββοσίδεουυτ δὰ 
βοἰϑοϊίογσα γοίοσίβ οὐ Νουὶ Ταοβίδιηθηθ ἰοοα, ἃ ΤΒΘΟΙ]ορ5 Ῥχοίαβίδη θυ ἰὰ 

ΤΩΔΗΪΆ ΒΕρΡΑΓΔΕΠΙ αἰ 6.818 Το ΡΟΣ θ.8 ΘΟΠΒΟΣΙΡΙΆΓΌΠΙ, ϑοουπάππι γα πο Πὰ 
ἰτίυδαια ἰδδίδιμοπίϊ ΠΙΡτοσγαπι ἀϊροβία: [οροσᾷ οὐ βίυαίο (ἀσοἀοίγ ἀϊ Μεκ- 
ΤΉΕΝΙ.7 Αἰτηβιθ]οάδπιὶ,, 170]--2. 2 ἰοτηΐβ, [Ὁ]10. 

14." Ὑμοβδυσγυβϑ πουὰθ ΤἬΘΟΪ]ορΊοο- ΡΕΣ]ΟΙορσυΒ : βῖνο ϑ )Πορο Ὠ1ββογία- 
Ποπυπι ΕἸΧΟρΡΟΙ ΔΥΌ δα βοϊθοίίοσα δία ἱπβίρηΐοσα Ὑ οοσβ δίαυθ Νονὶ 
Τοβίδιλοπῇ Ἰοςα, ἃ ΤΉ ΘΟΙ]ορ 8 Ῥγοίθβίδη θυ τα χίτηδτα ραγίθπι ἴῃ (ἀδειηδηϊᾶ 
αἰνουβὶβ ἐθαροῦ 08 Βοραγαί πη οαϊίδγυϊα; πὰπὸ νϑγὸ βοουμάυσω ]Ἰ ΤΟΓΌΙΩ 
Βούΐθῃ, οδρίζασω, οἱ οοιητηδίυτηῃ αἰ βαβίαγυσῃ, πο τη4116 Θα ΔΓ ΠῚ, ΟΧ πλυΒθ 0 
Τηοοδοτὶ ΗΛΒ4Ὶ εὐ Οοησβαὶ [κεντ. Τυράμπὶ Βαίδνοσιμι, 1782. 2. ἰοχηΐ8, 
ἴ0]1ο. 

ΤΉοδο το οοἰ]εοϊίομδ οὗἩ ἢ κδοτίδιϊοης δοιηρτὶβα δουϑῦαὶ ἢυπάγοα γδϊιδθ]ο οὐ ἢ 4] δπᾷ 
ἘΣ] ο]ορσίςαὶ ἀϊφαυϊπἰτίοπα οἡ ἀἰ οὐ] ἑεχὲβ οὐ δοσίρίυχο, Ὀγ 1π6 τηοβὲ διϊπεης βομοΐασα δηὰ 
ἱνίπεβ οὗ Ο στην ἴῃ ἐἢ6 ξευθηίθθηι ἢ σΘΏΓΟΣΥ, δηὰ ἴῃ [Π6 ἔοστηου μαζὶ οὗ ἴπ εἰ χη ίθοητα 

οοηϊυσΥ. ΤΆΏΘΥ 8Γ6 βοιποίϊτηο5 ἴο ὕ6 τηοεῖ ψ 1, Ὀουπά υπιΐοστου ἢ ἐπ ΟΥ̓ οὶ ϑδοσί, ἰὸ 
ΨὨϊοΣ στοαὶ σοῦ ΠΟΥ σοτο ἀοβισηοαά 88 8 σοπιρ]οίίου. 

1δὅ. Οοταπιοηπίδοημθβ ΤἈΘΟΪορΊο8, οαϊίΐθ 8 9ο. δβρ. ΈΣΤΗΣΒΕΝ, (Ο. 
ΤΒοορ᾿. Κσιτνοει, οἱ ὅεο. ΑἸοχ. ΕΌΡΕΕΤΙ. [1ρδίο, 1794-99, 6 ἰοχηΐβ, 
8νο. 

Τῆο ἄγει νοϊυταο οὗὨ (815 σδρ114] οοἰ οοϊϊου οὗἁ οὐ εἰς] ἐγαοῖβ (1 τεὶςοῖ νδγίου 66 οὗ 
4π6 ΟἹ Τεσίδιγοπὶ σα ρασίϊου δὺὶγ 1] υδέταῖοα.) 15 πον Θὀχσθθα ρἿΥ βοασοθ οἡ {6 Οοπεποηῖ. 
Α βυρρίοιποηὶ ἰο 1 τγᾶβ ρυ  ] δμοὰ ὈὉΥῪ Μεξείθυτβ Ροίξ δὰ Βυροτί, δἱ Ἡοἰπιείδαϊ, οπεϊε]οὰ, 
ϑγηορε Οοπεπεεπέαίέοπις ΤἸπεοϊοσίοαγισι, ἴῃ 8 γοΪβ, 8νο. 1800--1807. 

16. Οοτητιθηίαίοηοθα ΤΒθοΪορίοθ. ἙἙαιάσσυπί Ε,. Ει, Ο. ΒΟΒΕΝΜΟΙ,, ἘΠ, 
6.1, Η. ΕὕΤΝΕΕ, οὐ Εἰ Υ. Ὁ. Μαῦπεε. 1ρ8ῖς, 1825--82. 8 ἰοπιΐβ, ϑνο. 

17. Το ΟἸάββισασ, ΦΌΌΕ ΝΑῚ, 8νο. Γοπάοῃ, 1810-29, 40 νο]5. 8ὅγο. 
Ιηάδχοβ. 

Του ρείηοϊ ρα}]γ ἀσνοίοά ἴο εἾΔϑθῖοα] Ἰ:ογϑίυγο, ὈΪ0]}ς 8] σ᾿ εἰοῖσϑτηι ἔοστωδ δῇ ἷπὶ 
αὐτίοϊα ἰὴ τ ἷ5 ἠουγηδὶ; δηὰ τρϑῦν υδἱυδοΐο οἱιοιάδομδ οὗ (86 δογιρέυτεβ ψ1}} "ὰ ἑουπά ἰπῃ 

ἐι5 Ῥαρβεβ. 

18. ΤῊΟ ΒΙΡ]1641 ΒΘΡΘΓΙΟΤΣΥ ; ΟΥ ἃ ΟοἸ]οοίζοη οὗἩ ΤΥδοῖβ ἴῃ ΒΙΌ]10 4] Τλΐογα- 
ἴατο. ΒΥ Οαυϊεβ ΗΟΡραβ, Ῥχγοΐδθον οὗ Οσϊθηίαὶ δῃὰ Β.}]1.α] 1λιογαίαγα ἴῃ 
ἴπο ΤἈΘΟΙ]ορὶς81 βου ΠΑΓῪ αἱ Ῥυιποοίομ, Νονν 96 Υθογ. Ῥυϊποθίοῃ δηᾶ ΝΟ 
Ὑοτκ, 1825--28. 4 νο]β. ὅνο. 

ΤῊΐθ νοτὰ οομ 55 οὗ βοϊοοϊίοης ἔγομι ἴῃ υτιτληρπ οὔ ἴΠ6 πιοκὶ ἀϊδεϊη σι 5ῃοά Β1]1ς4] δπὰ 
Οτἱοπίδὶ βοι οἶδε, Ὀοϊ ἢ Βνγ 15} δῃὰ σοπεϊποηῖα. ΤὍῆο βυδή]οςοίδ ἀϊδουδδοα ἃγο---- ἢ (τ εἰσίδεη 
οὗ 6 ϑεαοσεά Τοχὶ, Απείθης Ψογείοηβ, Οτιὶςδὶ Εάϊΐομ, πα 1πίογρτοϊδιϊοη δηὰ 1 ΈΌΤΑΣ 



412. δαογοα Ῥλιϊοίοσγ. [ΡῈ ἢ. Ομ ν. 

Ἡ!Ἰβίοσυ οὗ ἐμ Ηοΐγ δοτρίατος, Β1Ρ]1.4] Απεχυϊτιο5, Εχοροῖιςαὶ Ὑγοδιῖθεβ ὁπ ἱπηροτγίδηϊ 
Ῥδββασοϑ Οὗ δοτίρίυτο, ΒΙορσταρ οι] Νοίϊοαϑ οὗ Β:Ό]1ςαὶ Ὑ γιΐεσβ, Ασοουπηίβ οὗἩ ἴμ6 πιοβὲ ἱπι- 
Ῥογίδης ΒΙΌ]ςαὶ νοσῖις, ἃς, 

19. «ΤΙ ΒΙΡΙ1οΑ] ΘρθυουΥ δπὰ ΤΠ θο]ορΊοα) ᾿ονίονν, οαἀϊ θα ὈΥ͂ δΔῃ ΑΒδβο- 
οἰαἴίοη οὗὨἨὨ ἙἸΘμΠ]οπιθη ἰῃ Ῥυγϊποθίοῃ δπᾶ 1ϊ8 νἱοϊηἰΐγ. ῬΆΔαΘΙρ δ, 1880.-.-88.. 
ὅ νοΪβ. ὅνο. 

20. ΤᾺ6 ΒΙΡ]1ο41 Εροβιΐογυ, οοπάυοίοα Ὁ Εὐναγὰ ΕΟΒΙΝΒΟΝ, Ὁ). Ὁ., Ῥτο- 
ἤἴδββϑου: ΕἸΧγδογαϊ ΠΑΓῪ ἴῃ ὑμ6 Τ ΠΘΟΪορ 81 μι ΠΑΡῪ δὖ Απάουθυ, δηα οὔθ 18. 
Απάονον δηθὰ Νὰὸν Ὕόοῦκ, 18391-44. ΤὙΤνο δογίθβ, ἔοσιηΐηρ 24 νοἱβ. ὅνο. 
ἢ ἃ. σΘΏΘΓΆΙ [ηἀδχ [0 {Π6 ΘπΈ ΤῈ ΟΤΚ. 

ΤῊ γυΐν να] ]6 “ ΒΙ 1.4] ΒΘΡοβιλΟΣΥ " (85 115 παπῖθ ἱτηρογίβ) 18. ἃ οο]]οοϊίου οὔ 
Ἐπβαγβ δπὰ Ττδοῖδ οὐ ρεγτηδηθηΐ ν]016, ΟΥ̓] ΠΔ] πὰ ἰγδπβ]αιοὰ (εβρθοΐδ!ἶγ ἔγοτῃ ἴῃ 6 τσὶ εἰπρ5 
οὗ ἴπ6 τηοβὲ αἰβξεϊπρυ κιοα Οὐ Υπηδη οΥι[16 8}; ὑΒ ἢ σο δῖα ρσϊποῖ ρα} ]γ ἴο 186 ᾿ϊτογαΐογα οὗ [Π6 
Β1016. Τδο {ἰ|6 οὔ εἴν (ἰτὰ βογῖθβ, τ μϊοῖν 15 οἀϊοα Ὀγ Φοῦπ Ἡοΐπιεβ Ασπον, ἰ5 αἰϊογεὰ ἴο 
“ἢς ΒΙΡ] 1.41] Ἐδροοϊΐζοτυ δηα ΟἸδββιοαὶ δνιον." [15 ρυ 1564 ἴῃ ἀὈΔΥΙΟΤΙΥ πυτθογ5, δὲ 
Νον ΥὙοτκ, σοτητηθποίηρ ψῖ ἢ 96 ηυάΣΥ, 1845. 

21. ΒΙΒΙΙοίμθοα ὅδογα: οἵ, Τγδοίβ δηὰ Εββαγβ οὐ ΤΌΡΙςΒ. οοπηθοίθα νγ] ἢ 
ΒΙΡ11ςο4] 1ὐϊογαΐασο δπὰ Τβθοίοργ. Ἑαϊΐον, Εἀνταγὰ ΕΟΒΙΝΘΟΝ, ἢ. Ὁ. ΝΟΥ 
Ὑοὐκ δπά Ιοπάοηῃ, 1848. 8ὅνο. 

22, ΒΙΒΙοίμοοα βδοσα δηά ὙΒοοίορίολὶ Ἰονίου, οοηπαυοίοα Ὀγ Β. Β. 
ΕΡΥΑΒΙΒ δπὰ Εἰ. Α. ῬΆκκ, Ῥυοΐδββοιβ δ ἀπάονοσ, Ὑ{1{} {μπῸ βρϑοῖϑὶ οο- 
ορογαίΐοη οὗ Ὦγ. Βοδίμβοη ἃπὰ Ῥγοῖ. δίυαγι, Ὑο]8.1. Π. Νὰ Ὑοσκ διηὰ 
Τωομάοῃ, 1844--45. 8νο. 

ΤΉΪς τνοτῖς ἰς οοπεϊπυοὰ, Τα ἀγίῖςοϊοβ υἱοὶ ἴτοαῖ οα ΒῚ οὶ {1|{ογαξυγο σὰ ραγιςυ αυῖν 
να υδ 0 ]6: ἱπάθοα, 89 τη δά ἰο Ὀ10]16 4] βέυἀοηΐ8 νῖιο σδῃ δθοτσαὰ ἴο ρυγοῖδβο ἰξ, 'ξ 15. ῥδυ- 
Πδρ5 ἴπια πιοβὶ νϑ] υδ 0] ρογίοάΐοδὶ ουτπαὶ ἰὼ {π6 ΕΠ ΟἸ ἸΒἢ Ἰδηριαρα. 

28. Εββδγβ δπά ἢ ββογίδιοη8 οα ΒΊΌ]104] Γλίοσγαίυσθ ΒΥ ἃ δοοϊοίυ οὗ 
ΟἸεγργηαθη [οὔ {86 Ῥγοίθϑίδην Ερίβοοραὶ Ομυγοῖ ἐπ {π6 ΤΠ πιο διαῖθβ οὗ 
Νοσί Ατηογὶςα.} Ὑο]. 1. Νὸν Ὑοσῖ, 1829. 8νο. 

Τῆηϊς σοῦ, τυ ῖσἢ Πᾶ5 ποῖ Ὀθθη οσοπίϊηιποά, οοη5815[5 ΘὨ ΘΗ. οΥἁ ἐγϑη 5] δ! 0}}8 ἔγοπι ἴΠ6 τυ ἰηρβ 
οὗ σογηηδη οὐἰεἰοϑ; αραϊηβὲ τ1πΠ6 ποοϊογσίδη ἰθηθίβ ρα] 156 ἀ ΠΥ βοπηθ οὐὗἁἉἨ τ ποῖ τῃ6 ἐγδηβἰδίοτβ 
Βᾶνα βυρρ]ϊοά «ποῖς σοδάογ ψ τ 5διἰβέποϊοτυ δπιιἀοῖθβ. {. Ὁ. ΜιοΊδο]18, δίογγ, (πὰ δ᾽ ἀοτ᾽ 
“Γιιτδηη, Εἰοπῆοτη, δὰ ΘΟ οβοιῖυβ, αγο ἴἢ6 δ ἢ οΥ85 ἔγογη συ ἤοότῃ ἔπ τηδίουαἱ5 οὐ [815 νοϊυτηθ 
δανο Ῥϑοπ ἀογίνοα, 

24, ΤῊΘ ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΟΑΒΙΝΕΤ : ΟΥἹ Ηδυ θη ου 98), ΕἸΧΟρΡΟΙΣΟΆ4], πὰ ῬΏΣ]ο- 
Ἰορὶςα] ΤΑ γαγυ. ἘΠῚ ΠΡΌΓΡΗ 8πα 1 οηάοηῃ, 1882--44. 46 γο] Π168, 81.811 8νο. 

ΓὨΙς5 σουῖς 15 οὗ βἰῃρυϊαγ ὉΠ ἴο Ὁ] 1οαὶ βιάση. [ε΄ 18 ὙΟΤῪ ποδῖϊνγ ῥυϊηϊοα, 
αηὰ ἰ5 ΡΟ] δηθὰ δὲ ἃ τοαϑοη δ] 6 ῥγίοθ [ὉΓ οδοῦ σοΐϊυμηα : δηὰ ἰδ οοῃίδιηβ ἰγϑηβ]8- 
οηβ οὗἁἨὨ {6 πιοβὲ υϑϑ] ἴογοῖμιι του Κ8 οὐ βδογοὰ Ὠθυτηθηθυ 68, οὐ! ἰοἶβαι, ἀπὰ οχορεβὶβ, 
τ δυο δαάϊτίομβ δηὰ 1] υβέγατ!οπβ ὈΥ ἴῃ6 ἰΥΘΗΒἰΔίογβ 85 ΤΏΔΥ δ6 ΠϑοθβδασΥ, δὰ 
ψ ἢ δυο ποῖοβ 85 ΤΩΔΥ οομπηίογδοϊ δὴν ΤὨπρ οὗ ἃ προϊορίδη οὐ ᾿ηῇάἀο] ἰοπάθηογ. ΤΈο 
[0] ον 15. ἃ Βυπορδὶβ οὗ 115 τιυεϊίασιουβ οοπίθηῖβ. Ὅ0]8. 1. δηὰ 1. δουυρτῖθα ἃ ἰγβΏ5]8- 
«ἴοη οὗἨ Ἐτηοβοὶβ ᾿πϑετυτῖο Ιπιογρτοῖῖα Νονὶ Τοβίδταθπε, ἡ ποῖο5 Ὀγ πα λον. Ο. Ἡ. 
Τεττοί. ὸοϊὶς. 1Π1.ὄ [Χ. δπὰ ΧΧΧΝΥΊΤΙ. ---- ῬΒΙΠ]οΙοσίςαὶ Τσαοῖβ {ΠΠϑ γαίῖνα οὗ ἴῃς ΟἹ δηὰ 
Νεν Τοβίδιηθηΐ, νῖΖ. 1. Ὧτ, Ῥίδῃπκουσμα οὐ ἴΠ6 1, τηρυδρο οὗ Ῥα]οβδιϊηθ ἴῃ ἴπ6 ἀρὰ οὗ 
ΟἸγῖβὲ δπὰ ἴμὸ Αροβίϊοβ ; 2. Ῥσοῦ, Ρ] δηοῖς οὴ ἴ1πὸ ὅσο κ Πισίοη οὗ τῇς Νὸνν Τοβίαπιοηϊ ; 
8. Ὧτ. ΤΒοϊυςοκ οἡ ἴδε [πιροτίδηςο οὔ ἴμ6 ϑιυὰγ οὗἨ ἔπεα ΟἹὰ Ταοβίδιηθηὶ ; 4. τ. Βροκῃδιβ 
οὐ ἴμο Ιηϊοτργοϊδίοη οὗ ἐπ Ττορῖοαὶ 1 δηρυάαρο οὗ (ἢ6 Νονν Τοβίατηθηϊ; 5. Ῥσγοῦ. ϑδίοντ᾽ 5 
᾿λιεεογίδίζοη οα {μ6 πλοδηίΐηρ οὗ ἐπα “Κιηράοῃι οὗ Ηφανϑῃ ;" 6. Οπ ἴπε Ῥάσγβθ]εβ οὗ (Ἡσϊδξ ; 
7. Οπ ἴμα ποτά ΠΛΗΡΩΜΑ; 8. Ῥιοῦ, Ηδηρβίοηροῦρ οὐ ἴ6 ἱπιοχρτοείδίίοη οὐὨ [1βαϊδὶ, 
οἾδΡ. 111. 12. 11.; 9. Ὧν. Οἱ]τπιδηπ οα {Π6 5.:η1655 Ομαγδοῖοσ οὗἨἩ (ῃσίκι; 10, Εὐοίκοτε δηά 
1δηρο οα ἴπῸ Ἐξ βυττοοζίοη οὗ (Π6 Τ)εδα, δηά οὗἩ τῆ Βοάγ; 11]. Ῥτγοῖ, δευδτί᾽5 Εἰχοροιῖςοαὶ" 
Ἐββδγ5 ΟἹ βΒαύθῦαὶ τογὰβ γοϊδιίϊηρ ἴὸ ἡπΐαγε Ρυ πἰβῃτηθηῖ. Ὑοΐβ. 17]. δηὰ ΧΥΠΠ]. ---- Ρτοῖ 
Τιυϊπδπη 5 ΘΥΠΟηγτη5 οὗ ἴπὸ Νὸν Ταοβίαπηθηΐ, ἰταπβίαϊθαὰ ἔγοτα {16 οτἱρσίπαὶ Ὀγ {πΠ6 Βον. 
Ἑάπατὰ (ταὶς, Μ. Α. ΜοἹ]ς. Υ. δηάὰ ΧΙΠ. .-- Ὅν. Τμοϊυοκς Εἰὐχροβίτοπ οὗ 8ι. Ῥδι}}5 
Ερίβι:]6 ἴἰο ἴπὸ Ἀοπιδηβ, τ ἱτἢ Εὐχιγδοῖς ἔσγοτη ἴη6 ὀχοβοϑῖῖοαὶ ψοσκβ οὗ ἴπ6 Εδίμοιβ δῃηὰά Ἐδ- 
ἤοσγτπουβ, ἰγϑηβδίοα ἴσοτη ἴἢθ οτὶρῖπαὶ Ὁ (6 ον. ἢ. Μρηζιοβ. Μοἶβ. Ι. δπὰ ΧΧ. --- 
τ. ΤὙΠοΙυς Κ᾿ 5 Εχροβιἐίοη, ᾿οοῖγ πα] δπὰ Ῥῃ)]οϊορὶςδὶ, οἵἩ ΟΠ τ δι δοττηοη οα {1π6Ὸὸ Μουηῖ; 
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ἰγδπϑἰαιοά ὃν ἴδ ἤδν. Πα. Μίοπζιθαβ. Μοὶ]. Ν]Π]. --- Ρ] ποκ᾽ 5 [πἰγράποίίοη ἰο ϑαοτοὰ ΡΉΪ- 
Ἰοΐοσυ δὰ Ἰπιογρσγοίδιίοη, ἰγβηβϑ)αϊθά ὈγῪ ϑαιλιοὶ Ἡ. Τιγηογ, Ὁ. Ὁ. ΜοΪβ. Ν111. διὰ 
ΧΧΥ.---Ῥαγοδιυβ Ῥυίηοῖρ!ο5 οὔ [ηϊογρτοϊδιίοη οὗ ἔπ ΟἹά Ταβιδιηθηξ, ἐγαπβ]αιθὰ Ὀγ Ῥαίσι οἷς 
Βοτθοβ, Ὁ. Ὦ. οἱἹ. Χ.--- χοῦ διυδτγι᾽ 5 Ττοδίῖβο οα (ἢ 6 ϑιηίαχ οὔδο Νὲνν Τ᾿ οβίδτηδπε Ὠ]αϊοςῖ, 
φιτἢ δὴ Αρροπάϊχ οα ἐμ στοαῖς Ασιῖςϊο. Μοΐβ. ΧΙ., ΧΥῚΤῚ., ἐμὰ ΧΧΧΤΌΥ.--- Ποβοητη}]ον 8 
ΒΙΡ]ῖςα] Οθορσγαρῃν οὗ (οπῖγαὶ Α8ϊ6, Ῥῃωηίὶςοϊα, αηὰ Αγαθῖα, τυ ἃ βοπογαὶ ἱηιγοἀποιϊοη ἰο 
πε διυάν οὗ ϑαοσοὰ σϑοζγαρῇγυ, ἰσαπϑδίοα ὃγ (πα ον. Ν. Μοσσε, Α. Μ. ψΜοΐβ. Χ]11.. 
δὰ ΧΊἼΊΝ, --- Ῥτοῖ. διεϊροτ᾽β Εχροβιίου οὗὨ ἴπε 181 Εριβε]α οὗ ὅ8ι:. Ῥεῖοσ, ἐγαμβίβαὰ Ὀγ 16 
Ἐν. Ῥαίγιοκ Ἑαϊγθαῖγη. 2 νοϊβι οὶ. ΧΥ. ---- ν᾿. Τυιϊοκο5 Οὐτησποπίασυ οὐ ὑπῸ ΕἸ 5168 
οὗ ὅ8ι. Ζ7οἷνη, ἐγδηβίδίοά Ὀγ ΤΠοσὶοῖ συδιησπάβοη ΕορρΡ. οΪ5. ΧΝῚ. δὰ ΧΊ͵ΊΧ..--- Ῥτοῖ 
υιαῦτει 8 Νὸν ψεγβίοη οὗ ἔμπα Βοοῖκ οὗ Φοῦ, νι Νοῖοϑ, ἰγαπδἰαιοὰ ὃν ἐπ ον. Φοῆῃ 
δι ίοη ὅταν, Μ.Α. ο]β. ΧΧῚ. δαπὰ ΧΧΙΠ]. --- ΒΙΠγοι ΒΒ Οοτηπιθηίδσυ οὐ ἔμ ΕἸ ρί5:165 
οὗ Ῥαι] ἰο (πε (οσϊηΐδη58. ΧΧΊΙΙ. --- Καυιπηπιδομβοτ᾿β Οογπο 5 (Ὡς Οοπίυτοη. ΧΧΙ͂Ψ. --- 
γυϊβιυ8᾽5 ϑδοτθά Ὠ15βοσίδίϊομβ οὐ ἔπὸ Τογὰβ Ῥτγάγοσυ. ΧΧΕΥ͂Ι. -- Υγειηγ γε 5 ΚοΥ ἴο 1ῃ6 
ϑγιαθο οὶ Ιδηρυάᾶρε οὗ ϑοτίριυγο. ΧΧΥΤΙ. --- Ἠοβοθησαυ ον Β ΜΊΠΟΓΑΙΟΡΥ δπὰ Βοίδην 
οὗ 16 Β΄ 016, ἰγδῃϑιαῖϊοά Ὁγ 1. Ο. δρρ δπὰ ἴπε ἤδον. Ν, Μούγοῦ. ΧΧΥΙΠΠ] .--.. Ργοΐ, 
ΤΠοΙυςκ 1,106 δπα ΟΠατγδοίοσς οἵ δι. Ιαδαυὶ, ἄο. ΧΧΙΝΣ..---- 1, 1660 5 Ῥδγδ0 105 οὗἉ 965. οχ- 
Ῥἰδϊ ποᾶ ; ἰγδηβὶδίθα Ὀγ ἔπ ἤδν, Ῥ, Ἐδιγραίτι. ΧΧΝΚΧ. -- (αἸνίη Οοιηπθηῖαγιθβ οὐ 1ἢ 6 
Ερί5ι165 οὗ Ῥαὺϊ ἰο ἐπε Οαἱδίϊδῃβ δηὰ Ερμῃοβίδηϑ, ἰγδηβίδίοα Ὀγ ἴῃ6 Εου, Ὕ. Ῥυϊηρίθ. 
ΧΧΧΙ. ---᾿ 6855 Εονοϊαιίοη οὗ Οοα ἴῃ δ15 σοσὰ βγη, ἃ Οτάρῃϊο Βοϊϊποδιίϊοη οὗ. ΗΟ 
ϑοτιρίυγο, ἰγδηβίαιϊθα ὃγ Μ. Βτονη, Μ.Α. ΧΧΧΦΙΙ. ---- Ἀοβθηταυ  ογΒ ΟΟτητηθηΐασυ οἡ 
Βοῖη6 οὗ ἴπὸ Μοββίδηϊς 8] 5, [γαῃβὶαιθα Ὁγ Ἐοθοτὶ Φοπηβίοη. ΧΧΧΙΠ]. --- (συγ 
ϑουτθοηβ οἡ ἴπε 186 οὐ ΟὨγιβεϊαη.: ἀυτὶηρσ {πὸ ἢνβε ἴῆγοα οοπέισίοβ, ἰγαηϑὶαιοά Ὁγ [,. 
Βεῦπαυβ. ΧΧΧΥ. δμὰ ΧΧΧΥΙ!.--- Νοαπάογβ Ηἰβίοτυ οὗἩ {πὸ Ρ]απιηρς οὗὁὨ ἴπ6 (γι ςιίδη 
Ομυτοῖ Ὀγ {ΠπΠ6 ΑΡροβί]εβ, ὑἰγδῃβϑδίβα Ὀγ 42. Ε. Ἀγϊαπᾶ, ΧΧΧΨΝ]Π δὰ ΧΧΧΙΧ. --Ἔ Ῥχτοῦ, 
ὙΒΟΪυο κ᾿ 5 ΟΟΠΙΠιοΠΆΓΥ οἢ 1[Π6 ΕΡ᾿Ξῖ]6 ἴο ἴη6 Ηρρτονβ, ἰγδηβίδίθα Ὀγ Ψ294τ|ὸ5 Ηδιη]ίοη, 
Μ.Α. ΧΙ, -- Ομ νη β δηὰ δίοιτ᾽ 5 Εἰχροβιεἴουβ οὗ ἴῃ Εὐρ βίο οὐ Ῥδι] ἴο ἴῆ6 ῬΠΪ ΠΡ δη5 
δηὰ (Οο]οββίδηβ, ἰσϑηβίαίθα ὃὉγ Ἐοβροτὶ Φομηβίοηθ. ΧΙΪ. δπὰ ΧΙ],1].---- δοιη βο 5 Ψυϑιΐη 
Ματγίγσ, ἢἰς 106, ΤΥ ΣΙ ηρ5, ἀπά ΟΡ οη5, ἰγδηϑαιοὰ Ὁγ 2. Ε΄. Ἀγϊαθπα. ΧΙΠ111..-- ΒοΠτΒ 
Ηἱἰἰϑτοτῖοο- Οθοργαρῃϊοαὶ Ασοουηῖ οὗ Ῥαϊθβδίῖπθ ἴῃ ἴπ6 Τίπια οὐὗὁἩ (ὮἩγτιβὶ, {γαηβὶδιθα Ὀγ ἐπῸ 
Ἐδεν. Ὁ. Επάδ:.. ΧΙ Ι͂Ψ. δὰ ΧΗ. .--- Ῥγοῦῖ, Τιιηδπη᾿ 5 (ὐοσαηθηΐατυ οὐ ἴΠ6 Οοθρεὶ οὔ 
ϑι. Φοδη, ἐγαῃβϑἰδιοαὰ Ὀγ «Ζ241τ265 Ὑουηζ. 

2ὅ. Τ᾽ ΟΥγθπῦ δποίθηπο οὗ ΤΟ ΓΘ, ΡΟῸΓ ΒΟΣΥῚΓΡ ἃ 1᾿ΟΧρΙοαἰζοη 68 ϑαϊηΐοβ 
Ἐοσ 68. ΟΠ] οδῦϊοη τθη886}16 46 ὃ. ῬΕΕΙΒΘΧΕΕΚ, ἰσαάυϊ 6 1᾽ΑἸ]οπιδπά. 
[2 ὙγαΆΣΒ, ἰῃ 2 γο]Ϊ8.1 ῬαγῚΒ οἱ Τγου, 1842--48. 8νο. 

[1.1 Οδεογυαζίοτδ οπ ἐδλε ϑοτίρέμτεδ, Οτἰοαὶ, Ῥλιοϊοσίοαϊ, απὰ Μϊβοοῖ- 
ἰαποοιί8. 

1. Ετ, κι. ΑΒΒΈΒΟΗ, ΑΜ Δαν ουβϑίομ 8 δὰ Ζ  βοθγ μι ; δοοοάμππί Αά- 
ποίδυϊομθϑ δὰ αὐθάδη [οο8 ΝοΥνὶ Ταοβίδιηθηϊ. Μααϊορυτχρὶ, 1748. 2 νο]8. 
8γο. 

2. ΟὐΟγ6 1} ΑΡάμὶ ΟὈβογνδίίοποβ ΤΒΘΟΙορίςο- ΡΒΣ]οΙορίοε : ααϊθυβ8. Ρ]ὰ- 
Ττίτηδ ΟΣ ΟΟα1ο18 ΝΝονὶ Τ᾿ βίΠΊΘ Ὁ ργφ βου η ΟθᾺ ΣΧ τοῦθ οὐ τυ 
αἰνουβαγασα σοηυπι Π]υβίταπίυγ. Ατδηίηρθ, 1710. 40. 

8. ΟὐΓΠΘΙΙ Αάμὶ Εἰχογοϊαοποβ Εχοροϑίϊοθθ 46 18γ8618 ἰη Ζργρίο Μυ}- 
Εἰρ!Π]οαοπο οἱ Ορργοββίομα ; Ναινιδαίο οἱ πε ϊτυϊοπο Μο5818 ἴῃ ϑδαρθηῖα 
Ἐ σγΥρίίογυτω : ΟΠ Υ υβίο πα βδηοῖ ΔῈ] ΔΙ ΟΥΌΣΠΑ16 ΤΠΔΡΟΓΤΌΙΩ ὈΘΟΟΔΙΟΓΌΣΩ ; 

ΤΆ] 1546 Βοχηδ ρᾶρσδηθ οὐ μοάϊοσπα Μουρυ8. Αοοράυῃηι ϑ ἢ] 18 δα ἀδοθῖη 
Ἰοοδ ὁχ ἀοἕβ Αροβίοϊοσυμπι. (ἀσδηΐηρα, 1712. 4ϊο. 
Δ] ομἶυ5 σρθὰκς 1ῃ ΨΟΥΥ Ὠἰ χη ἴογη5 οὗ ἔπ6 ογιιαλεϊοη οὗὨἨ Βοίἢ τη 656 ρυδ]οδιίοηθ. (ΒΙ6]. 

Τμοοὶ. ϑαϊοςῖ, νο]. ἰν. ῥ. 336.) 

4, ΨοΆΔΠηΐ8 ΑἹΒΕΒΤῚ ΟὈΒοσυϑύοποβ ῬΒΣ]ΟΙορίος 'ῃ ὅδοσοβ Νονὶ ΕΌαΘΙῚΒ 
Τλῦτοβ. Τὰᾶρ. Βαί. 172ὅ. 8νο. 

ὅ. Φοδπηΐβ ΑἸΙΒΕΒΤΙ Ρουϊ σα] απι Οὐ ουσα: ἴῃ 4ὰο ἰοοᾶ αυεράδπι οὑπὶ 6- 
[6 Υ8 8Ὧς Νονὶ Εὐάογίβ, ἰὰπὰ Ηθβγομ οὐ Δ] όσα, 118 τη αγ, Ὑἱ Πα σΔ ΠΟΙ, 
Θποπἀδηίαγ. Τπράπηϊ Βαίανοσγυῃ, 1787. 8νο. 

6. ὕδγοῖὶ Αὐξινπιπ Π᾿ββογίδομοβ δὰ ὅδοταβ [1|6Γ88 εὐ ῬΒΙ]ΟΙ ρα 
Οτὶθηίδίθτη ρου ϊποπίθβ. Οοἰηρε, 1790. 8νο. 
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Ἴ. Μιδοο] πθα βδοσγα; οοπίβ εἰ πρ' 8ῃ δρδίγαοϊ οὗ [πΠ6 δοτίρίαγο ΗΙΒίΟΣΥ οὗ 
ἴπ6 Αροβίϊδβ ἰῇ ἃ πον τηϑίμοά, ὙΥΠῺ Εὐὰγ ΟΥ 104] ΕΒΒΑΥΒ ---- 1. Οἱ [86 
ὙΝ 1.688 οὗ [80 Ηοὶγ ϑρίτγι: 2. Οκ 1Π6 ἀἰδϑιάπούοη θεΐνγθο ΑΡροβί!θβ, ΕἸ άθσβ, 
διὰ Βγϑίμγθ : ὃ. Οπ ἴδ6 Τα σθη Ῥϑὺ] δῃα Βδγηδθα8 ὈδΟδπιθ ΑΡΟΒί]68 : 
4. Ου ἴδο Αροβίο!οδὶ Ὥβοσθο, ὅς. ὅς. [Βγυ ϑοβπ ϑδδυΐο, ιβοουπί ΒΑΕ- 
ΕΙΝΟΤΟΝ.7 Αὶ πον οἀϊθίοη, τὶ ΙΑΓρο δ αἸ ΠΟ ἢ 8 πα ΘΟΥΤΘΟΟΏΒ. [ΟΠάοη, 
1770. 8 νοὶβ. ϑνο. ΑΪβὸ ἴῃ ἰδ Βδνυν. α. Τόονῃβοη Β ϑαϊοη οὗ γ᾽βοουηΐ 
Βασεϊηρσίομ᾽ Β οοἸ]θοῖνο οσκβ. ἸΤωοπάοπ, 1828, ἰῃ 8 νοἷβ. 8γο. 
ΤῊ ταοτὶϊ οὗ {Π186 ψοτγὰ 15 ζΟΏΘΓΑΙΪΥ αἰ] σε. Ὧγτ, Βοιβου δοκπονϊοῦ οὰ ὨΣηβο ταῦ ςἢ 

ἰηἀεδιοὰ ἰο ἱὲ ἴῃ μἷα ἰδίογυ οἵ τη ἢτγβε ρμἰδηιίηρ οἵ Ομτὶ διϊδηϊέγ, ἀμὰ ἴπ δοῦλα οἵμοῦ οὗ [ὲ8 
ψοσζε. 

8. ὅο. Ηοεταδπηὶ ΒΕΝΝΕΕ Οἷα ὅδοσγα, ἀ6 Ὠὲνὶπῖ8 φυ υβάδσο ΟΥΔΟΌ15 οα- 
δυραία. Οἶβ8α, 1786. 8νο. 

9. Το βεαοσϑά ΟἸδβδϑῖοβ ἀοΐοπαϑα δηὰ 1]]υϑ γαίθα, ὈῚ ΑΠΊΠΟΥ ΒΙΑΟΚΎΤΑΙΙ,. 
Τ,οπάοῃ, 1737. 2 γο]8. ὅνο. 

ΤΗῖς τοτῖς “ αἶνθϑ ΤΏΔΩΥ νν6}]-οπόβθη ᾿πείδησοος οὗ ρδϑεαρος ἰῇ ἰὯ6 οἰδθοῖσα, Ὑγοἢ ΤΩΔΥῪ 
᾿ δεν τοδὴν οὗἉ ἴβοθα ἴῃ βογιρίυγα {πδὶ δυο ὕθοη δοοοιπίοα βοϊθοίξπια, 'ΓΒΟΥ 1] υεἰταῖο εἰν 6 
Βεδυυ οὗὨ πιδην οἴμοσβ, δῃὰ οοπίδιη χοοὰ οὐὔβεγυδέίουβ οὐ ἴδε αἰνίδίοῃς οὗ οἰαρίοτα διὰ 
γεΓβο8, Ὁ. τοῖν [Π6 δθῆϑα οὗ βοχιρίυσο 15 οἴδη οὐϑουτγοα." (γ, Βοάαάνϊάκε.) 

10. Ζαοβαγίς Βοαὰν Ηοιηθγυβ 'Εέραιζων; βῖνα Οοτηραγαίῖο Ηοσμοσὶ οὐπὶ 
ϑογιρίοτί 8 ϑ'δοσὶβ, αυοδὰ ποστῆδῖ Ἰοαπθηαϊ. Ογχοηὶϊὶ!, 16ὅ8. 8νο. 

πῃ ἴδε ῥτοΐδοο ἴο {815 ἰσρασηθα ψψουκ τπ6 δυΐδον δἴδϊεβ ἰδδι 1 15 ποῖ ᾿ιἷ5 Ἰπίοηξίοη ἰο ἰῃεὲϊ- 
τυΐα ΔΩΥ σοτηρδγίδοη δεΐνγθθῃ ἐπ6 βϑογαα τ σίζουβ δηὰ {ποῖγ ορ πο δῃὰ Ηοπιοσ, θυ αἰ τρὶν 
Ὀεΐτοοη ἐποὶν ἰάϊοτηβ διὰ ταγϑ οὗ βροακίησ. ὙΤῃο δυΐμος δά ἀϑὰ ἰο ἢἷβ θοοῖκ Ἡοεϊὶοάυβ 
Ἕβραιζων ; ἴῃ ψ Ὠϊσἢ 6 δονβ ἴον Ἡδαοά δσργθδδοβ Ὠΐπ,δε ἢ ὨΘΑΣΪΥ δογ [Π6 5516 ΤΊΔΏΠΘΣ 
δε ΗἩοτηεοσ. 

11. θὲ Οοηδίαπι οἱ ΖΕ ΟΔΌΣ: 9698 ΟἸτΙβὰὶ 1π4ο]6, Ὠοοίγίηδ, 86 Ποοθμαὶ 
Ἐδίίοηθ, βῖνθ (οιμηηθηΐαίίομθδ ἀθ Εὔὐνϑηρο]]0 ΦΟΔΠ 518 στὰ Μδιμοὶ, Μαγοὶ, 
οἱ [πιο Εὐυδηρο 118 οοπηιραγαΐο. ϑογσιρϑὶὺ Εν Α. ΒΟΒΟΕΕ. [[ἀρ. Βαΐ. 1816. 
ϑ8νο. 

Α νοεῖς οὗ ἄθορ τγεββρασοῦ. [5 ἀδεῖρῃ ἰ5 ἰο ἀδιηοπδίγαϊα ἔμ σγϑά 1} οὗἩἨ {πὸ ἴουν εγδη- 
Κοἰϊδῖα ΌΥ ἰπίο ΓΔ] ἀγχυτηθηῖς, ἀοἀδιιοοά ἔγοτι [6 τηυζυαὶ οσοτηρατίβοη οὗ {πεῖν τευϊεϊηρπ. 

12. 1,λταθογὶ Βοβ Εἰχοροϊ ύϊοηθα ῬὮΣ]ΟΙορίοο πὶ ααυΐδυ8 Νονὶ ΕἸ οσῚβ ̓ οςδ 
ΠΟΠΠΏ]Ϊα 6Χ δυοίοσιθυ8 ασϑοὶβ 1 υδύσδηίασ, δ οσυσηαυθ νογβίοθθ οὖ ἰηΐοσ- 
ΡΓοίδ 68 ΟΧατπδηγ. ΕὙΔΠοαῦθγ, 1710. 8νο.; οαϊί. 2. 1718. 8νο. 

18. Τϑιθοσι Βοβ Ορβοσνδίζομοβ Μ|βο}] ] ηθο δὰ ᾿οοα αὐδράλτα οὑπὶ Νονὶ 
Ἑαράογὶβ, ἤὰπλ ὀχίθγοσιπι δοσιρίοσυτα ἀσεοοσυμ. ΕὙΔΏΘαΏΘΓΕ, 1707. ϑνο. 

14. ΤΑΙ ΘΓ Βο8 ΕἸ] ρθο8 ατθοθ, οαϊΐθ ἃ Φομδοίοσ. 1ρβῖ8, 1808. οὗ 
ΟἸδδρυα, 1818. 8ὅνο. 

1δ. Οτιοδὶ Οοπ)θοΐυσοϑ δὰ ΟὈβογυδίζοηβ οἡ 1Π6 ΝΟ Τοβίδιηθηϊ, 60]- 
Ἰοοείοα ἔτοπιη νδυϊουβ ΑὉΥΠΟΣΒ, 88 061] ἰπ ταραγὰ ἰο ὕ͵οσβ δβ Ῥοϊηῆηρ, τὴ ἢ 
[86 ΤΟΒΒΟῺΒ ΟἹ ὙΠΙΟὮ Ομ ἀγῸ ἰουμάθά. Βγ ὙΥ1]] δὴ ΒΟΎΣΕΕ, ΒΕ. 5.4... 
Βίβῃορ Βαγγϊησίοῃ, Μτ. Μαγκ]δηά, Ῥγοΐδββοσς. δομ}2Ζ, ῬΓΟΐΘΒΒοΟΣ. ΜΊΟΒΔ6118, 
Ὧγχ. Ὅσθη, σ. ᾽Υοίαε, Ὧν. οεβοῖ, δηὰ Μσ. Υοβίοῃ. Α ὅϑϑῦῖϑβ οὗ Οου- 
)οοίυτοβ ἔγοῃ ΜΊΘἢ 6118, απὰ ἃ ϑ'ρθοίσηθπ οὗ Νοίβϑβ οἱ ἴμ6 ΟἹ Τοβίδιμοηΐ, 
Ὀγ Μτ. ΥΝ οβίοῃ, ἂῦ δα θὰ ἴῃ δι Αρρεπαᾶϊχ. 41} δαϊΐ. Ἰωοπάοῃ, 1812. 4ϊο. 

Ἐον δῇ δεοουηῖ οὗ {6 ἴοστηοσ ἱπηργοββίοης οὗ τἰ}18 υδ] δῦ] 6 ᾿σοσῖς, ᾽'δεα Μοθίν Ἐονίον, 
Ο. 8. νοῖὶβ. χἰνὶ. Ρ. 8555. δηὰ χἰνὶϊ ᾿. 118. δηὰ Ὁ: δῇ δοοουηὲ οὗ πα ρὑγοβδοηὶ ϑαϊεου, 566 
156 Βεϊίδῃ Οὐεὶς, Ο. 8. νοΐ. χὶ. ὑ. 507. εἰ δεῳ. [ἴῃ ἴδε ργεῖποο ἐο Ψψἱοῖ Ἰουτηαὶ (Ρ. νἱ.) ἷξ 
ἴδ {Γ}}γ οὐϑοτνεά, ἰμδὶ Με. Βονυγογβ σου “ς 15 ἔοσ {Π6 Ἰεασηθὰ ΟὨ]Ὺ ; δπὰ ἴῸὉγ (μοδ διωοῃ 
16 ἰοαγηθὰ ψο σδῃ αἰδογι τη πδῖα δηὰ ἰπάρο ἴον ἐμοιηβαῖνεθΊ, (οπίθοϊυτοδ οἡ ἴΠ6 δαοσγοὰ ἰοχὲ 
ἃτα δὶ δοτῖ οχίσζουλοὶυ μαζατάου; ποποα ἴὲ ἰ5 τ10δὲ [86 τοτῖς, ἱπουρ νυ δυο, ἐαη ἄοβοσνο 
ΟἿΪΥ ἃ Ραϑσίϊδὶ σθοοτησηθηδδίϊοη." ᾿ 

16. Τλιβθοσίαζίοηὶ ΒΙΡΙΙομα. θὲ Οἴσβορρα Βαύνατι. Μίϊαπο, 1888. 8νο. 



« 

βοοῖ, ΠΙ. 8.9.1] Οὐϊϊεοοίξοπϑ 9. Οὐδεγυαξίοπδ ὁπ ἐδε ϑοτίρέωγεξ. 418 

17. ΟὈδβουνδοηβ ὑροη ἐμ ῬΊαρσιθβ 1ηΠϊοίοα ρου 1Π6 ΕΠΥΡΔΠ8; ἴῃ ὙΠΟ ἢ 
18 Βῃον ἢ [86 ΡΘΟυ ΑΥΤΥ οὗ [086 }υάδρτησηίβ, δῃὰ ὑμὶν σοσσοβροηάθηοο τ] 1} 
186 τΐο8 δηᾶ ἰΔοἸδίσυ οὗ {μδΐ ὑββορὶθ, ὅς. ὅς. ΒΥ 8000 ΒΒυάντ. Τομάοῃ, 
1794: 298 οἀϊομ, 1810. 8νο. : 

“ Τῃο βαίῃα ἀδρίἢ οὗ ἰπουρθξ, [Π6 δαᾶγαὸ Ὀυ: Πδθου οὗ ἔδπου, δὰ ἰδ εδῦλε οσίεηῃξ οὔ οσι» 
ἀϊεῖοπ, δγ ργορογε δῦ οοπδρίοιουβ ἴῃ (Π8 βτωδ ον ὑγοάἀμυσίίοη, δα ἰῃ δα ἰασροσ πνόογκ οὗ 
ἴδο Αμδὶγεὶβ᾽" οὗ Αὐἰλοηὶ Μγιμοίοσυ. (Βυι εἶδε ΟΥἱεῖς, Ο. 8. νοΐ. ἱν. ῥ. 85.) 

18. ΟὈβοσυδίοῃβ ὍΡΟΙ ΒοΙὴθ Ῥβββαρθβϑ οὗ βοσιρίασο τσ ῖο (ἢ6 ΕΠΠΘΙΩΐ68 ἴο 
ἘΙρίου μανο ἹΒβουρ}ιῦ τιοϑί οὈποχίοιυβ, πα αἰϊοπαρα τι ἀ 1 Που}0165 ποῖ ἴο 
Ὀθ βυγιηουπίοα, Βγ δοοὸῦ ΒΒυαντ. Ι͂οπάομ, 1808. 40. 

“ Οη ἴθ σῃοΐο, νσθ Ὦδγο ἀϊκοονογοὰ ἴῃ (Π15 ψοσκ τουςΐ ᾿οαγηΣηρ, τουο ἢ ἰηροηυ γ, δηὰ 
δ Ὀπίΐοστω βοοὰ ᾿πιοηξίου ; Ὀυϊ ἰΣΌ οοτηροῖδ υ5 ἴο δὰ, εαὶ ἰξ ἀἰπρίδγε ἃ ἀοσίδει ἴῃ ἰυὰρ- 
τηθηΐ, δῃὰ 8 ἴοο δυλάθηϊ ὑσορϑῃδὶυ ἴο βυρροτὶ 8 ἰδυουσιία Βγροίμακια." ( Βιυλιίδη Οτεῖς, Ο. 3. 
γο]. χχυ. ". 58.) 

19. θᾶν. Βϑῃδαϊ ΒυυἘῈΠ Ὀ᾿ββουίδι πα πι ΘΘΟΥΆΓΌΤι ΘΒ ]]οθθ. Αἰηβίθ- 
Ἰοάδπι;, 1750. 8νο. 

20. Βέροηδοβ (τ ααδβ ἃ ρΡ᾽ υδίουγβ ΙΒ ου]68 ργοροβέθβ ρδγ]68 Νουγθδυχ 
Ἱποτόδυοθ ΒῸΣ ἀΐνουβ Επάγοιβ ἀ6θ8β 1ἴντεβ βαϊηῖβ. ΔΓ “9}068η Βαρίβίθ 
ΒυΤῈΕΥ. Βεβδήφοι, 1819. 4 νο]β. ϑνο. δὰ 121ηο. 

ΤΌοϑο νοϊυπιοβ σοσα Ρυ] κῃ θά. δὲ αἰ δγθης (ἰπη08, ΤΏΔΩΥ γοασβ βίποο: [ἢ6 δυΐδογ οὔ (Π6 
ουν νοΐϊυσηο 16 ηοὶ Κῆοση. ΝΜΙδηΥ ρδεβαροα οὗ δοχιρίυτο, τ δΐο ἢ τοσθ [8)6 δυδ)οσέ οὔ οανὶ] 
ἴο Μοϊεαῖτε δηά {πὸ ἰπῆάο]ς οὗἩ 1μ6 δεῖ σα πίΌΣΥ, δῖ ἤθσο οἱ υιοἀδιοα ; ἀπὰ {πεῖν βοοριΐσαὶ 
οὐϊοοϊίοιβ δτὸ βδῃονῃ ἴο Ὀ6 υἱέουγ ἀοδεϊτι οὗ ἰουπάδίϊοῃ. 

21. Φοδμηὶβ ΒυΧΤΟΒΕῚΙ Π)᾿8βου Δοποβ Ῥ.]οϊορίοο- ΤΠ ΘοΟΙ]ορίοβ, οἱ ΑΡδγ- 
Ῥαη 6118 δψυοι Ὠ᾿ββουίδομθβ. 481}, 1662. 4ϊο. 

22. Αἡ Εἰχατηϊπαίίοη οὗ δοσιρίυσο Ὠ1ΒΊου 168. ΒΥ ὙΠ] πὶ ΟΑΕΡΕΝΤΕΚ, 
Τωομάομ, 1828. ϑνο. 

28, ΟοἸημηοηίδο ἀθ6 ΕὉ]166, υάξεο Ῥχοσυσγαίοσθο. Αὐοίοσο Ἅδη ὴθ 
Πδηΐθὶο Ουάῦθιο. {6π8, 1787. 4ϊο. 

24, ῬαυΪ ΟΟΙΟΜΕΒΠπ ΟὈΒοσυδοποθ ββδοσθ. [πα ϊ]ηϊ1, 1688, 12 πη|ο. 

25. ΕουΣ Ηυπάτοα Τοχίβ οὗ ΗΟΙῪ ϑογιρίαγο, τὰ ΠΟῚΓ ΘΟΥΤΟΒρΡΟηἀϊηρ᾽ 
Ῥαδββαρθβθ, δχαρ δἰ πᾶ ἴο {Π6 Ὁπαθγβίδηαϊηρ οὗἨὨ ΘΟΠΙΤΩΟη ΡΘΟΡΪΘ, δῃᾶ ἀστδηρθα 
ὉΠάΟΡ (86 [Ὁ]]ονγίηρ, ΠΟΒ68 : ---- 1. ΤΟΧΙΒ τ ΕΙΟΙ ΡΡΘΑΓ ΘΟ γϑαϊοίοσγ. 2. Νοίΐ 
ἴο Ὀ6 υπάογβίοοα 11 6 ΓΆΠ]γΥ. 8. ΤΔΡΓΙΟΡΟΓΙΥ ἰγϑηβ]αίθα, 4. Βοίίοσ ἰγαμδὶαίθαά 
οἰ οσυγὶδο. ὅ. Βοαυΐγίηρ οχρίδπδίίοη. 6. Υ γθϑίθα οὐ ρογσυοσίβα. 7. ΤῈΘ 
ῬΡΑΥΒΌΪ]ΟΒ. --- ΤῊΘ Ὑ016 σοταρ 64 τὶ ἢ ἃ νἱονν ἴο ῥχοϊηοίο το] ρίουβ Κπον]θάρο, 
δια ἐδοὶαῖο 186 τοδάϊηρ οὗἩ [86 Ὠίνίμα Υ τι ηρθ. ΒΥ ΟἸῖνον 5... Φοδη 
ΟΟΟΡΕΕ, ΑΜ. 1 οπάοῃ, 1791, 5118]] ϑνο. 

26. ΤΙ Ῥγδοῖίοδὶ Εὐχροβίζογ οὗ 186 τόσ αἰ" υ] Τοχίθ τῃδι 8Γ6 οοη- 

ἰαἰποά ἴῃ τμ6 ΗΟΙΪΥ ΒΙ1Ρ]6: τὰβογοίῃ 186 ἀγθϑιηβ ἴῃ Δ η16], ἀπ [6 ν᾽ βίοῃβ 
οὗ 411 (86 Ῥτορβιοίβ, δπᾶὰ [86 πὸ ταγϑίϊοα] ΒΟΟΚΒ οὗ [86 (ὑδηί10168 δπὰ [86 
Ἐονοϊδιίϊου ΓΘ 811 οἰθαυγ οροηθά. ΒΥ Βίομαγα ΟΟΟΒΕ, Ὁ... 1ωπᾶοη, 
1688. 8νο. 

27, ϑαϊοιιοηΐδ ΠΕΧΙΝαΙ ΟὈβοσυδίζομθθ ὅδοσθ. 1081, 1785. ὅ γοἱβ. 
Α4ϊο. 

28, ΑἸ τοδὶ ΠΟΚΒΟῦΤ, Αἰ Δαἀνογβίοπθϑ πῃ 1.0.8 οϊοοία ψοίοσὶβ Το8- 
ἰδιηθηϊὶ. [Γοοναγάϊΐς, 1766. 2 γο]8. 870. 

29. Φοαμηΐϊβ ούθητδι Απαϊοοῖα ὅδογα, οἱ Νοτγίοῃ: ΚΝΑΤΟΗΒΌΙ,Ι 
Απἰδνοζβίοηϑβ ἢ [ὐἰῦτοβ Νουὶ Τοβϑίδιμθηί,. αΑπηϑίοϊοάδιὶ, 1694. ϑ8νο. 

80. ῬΕυϑι (θοδπηΐβ) Απἰπιδαάνογβίομυσῃ Γ1ὉΣ1] θυ0. Απιδιοϊοἀδιηὶ, 1684. 
4ϊο. 

21. Τορίς ΕΟΚΗΛΑΈΡΙ ΟΡβοσυδίοηθ ῬὨΣ]ΟΙ]ορσίοθ οχ Αὐὶβίορδη8 Ε]αίο, 



416 ᾿ϑαοτοά Ρλιϊοϊοσν. ΓΡατὶ Π. ΟἿ. Υ͂. 

Βιοοπὶ Νονὶ Εαάογὶ8 1] υβίγαπάδο ᾿ηβογυϊθηΐθθ. Ἀσοθαϊ 6) υϑάθιῃ ρΌΠΟΓΪ8 
ϊββοσίδίϊο, θχ Ἡοχσλοσὶ ΠΙδάθ. Ουθα!  ὈυΓρΡῚ, 1788. 40. 

82. Απ παυῖγυ ἰπίο ΤΟῸΓ σοιμδυκαῦϊα Τοχίβ οἵ 186 Νὸνν Ταβίϑιμθηΐ, 
ὙΓΒΙΟὮ σοη ἴδ! βοῖη6 αἰ ΠΟ] ἴῃ [6 πὶ, τ ἢ ἃ ΡΓΟΌΔΌΪ]6 ΓΘβο] υὐϊοη οὗ {μοιὰ. 
ΒΥ Ψοδη ΕΡΆΚυΒ, Ὁ... Οδμρτίαρο, 1692. 8νο. 

33. ΕΧΟΓΟΙ ΔΓ ΟΗΒ, εὐδοο ῬΒΙ]οβορῆϊοαὶ, Η!βίουοαὶ, ΤΠρο]ορίςαὶ, οἡ 
ΒΕΥΘΡΑὶ Ππηρογίδηϊ ῬΊΔοοΒ 1 186 ΥΥ τ πρ8. οὗ [μ6 ΟἹ]ὰ δῃὰ Νὸιυν Τοβϑίδιμηθηΐ. 
ΒΥ Φοδη ΕΡΤΑΕΡΒ, ἢ. Ὁ. Ιοπάοῃ, 1702. ϑ8νο. 

84. Η. Ἐ᾿ ΕΠΒΝΕΒ Ῥδυ]ὺ5 Αροβίοϊυϑ οἵ «“6881818 Ῥσορποία ᾿πον 86 Θοπ- 
Ῥδγδι. Ὑτδ βίαν, 1821. 4ϊο. 

8. Ψαοοῦὶ ΕΒΝῈΚ Οὐβογνδίϊομοβ ϑὅβδοσα ἴῃ Νουνὶ ΕὈἀογ8 ΓΑ τΟΒ, αυϊθυβ 
Ρίυγα ΠἸοταπὶ ΤΠ γογιπὶ 6χ δυοίοσι θιι5 μού βϑίσα μη ατοῖβ, οὐ Απιαυϊίαίο, 
δχροηυηίαγ, οἵ 1]]υβίγαπίυγ. ΤΓΑ)ΘΟΙ δὰ Βμθηυμ, 1720. 1728. 1Ιη ἵπο 
γΟΪΏΤΩΘ6Β, ὅν. 

86. 9ο. Αυρ. ΕἜΝΕΒΤΙ Ορυβουΐα ΤΠθοϊορίοα. 8γο. 24 6α11. 1 ρ818, 1792. 

81. ϑγπορβὶ8 ϑοιθοὔογυπι ὃ ῬΒΙ]οΙορα βδογὰ φυδδβίίοπυμῃ. Ὀἰβρυίαίῖο 
1.-11Π|. χυδ ργϑϑ. Μ. Αὐυρυβίο ῬίεΙἶδγο ρυθ]οθ συζητησει δἰ8Β10 δδιιθθὶ 
ΕἸΒΟΗΕΒ (πῃ ορρ. Ῥίε 6 γ:). Τ]ιγα)θοῦ, 1704. 4ϊο. 

38. Εσεοκ (Ε. ΕΝ) 6 Βορπο ΟἸ ΙΒ Τὐθογ, υδίυοῦ Ενδηρο 1 Β(ΑΓΌΠΙ 
Ποοσοίτ πδπὶ ΘοΟΙΔΡ]θοῖθη8. Οὐπὴ Θσουγδι 8 ΔΓρυτθηῦ! οΟΥΙ οἱ, ἀχοροίοὶ, 
δία μἰδίοσιοὶ. [ρ818, 1827. ὅνο. 

39. Οὐ] Εδβαγβ οὐ (ἀδθηρβῖβ, Ομδρ. ΧΙ Χ., δηὰ οὐ ϑδαϊηΐ Μαιίμον, 
Ομιδρ. Π1|. 17, 18.: σὰ Νοῖθβ. ΒΥ (μὲ Βδν. Ομαυΐοβ ἘΌΚΒΤΕΚ, Β. Ὁ. 
ὨυὈ] ἢ δπὰ Τ,οπάοῃ, 1827. 8νο. 

Ὑῆ6 Ῥγοίεεβεὰ δίταὰ οἵ Μτ. Εογβίεσγ, ἰπ {}|6 μι] δέου οὗὨ {6868 ΕΒδΒαΥ5; ἰ ἴο ἰονγοσ [Π8 
ταοάθγῃ σοὶ προ ίδ] βυβίθπὶ οὗἉ Ὀ10]1ςα] ἱηογρτεϊδίίου. ὙΜΉΝ (ἢ 8 νον, ἴῃ ἐπ6 τι θββαγ, ἢ 
ΘΧϑηλΐμ64, δηα τηοϑὶ 5815 δον τοξιζο8, [Π6 ΠΥροΙΠοεὶβ οὔ Εδεέμοῦ δίτηοη, οὐ ἴμῃ6 βξὰρ 
ἐγδηβιοοαϊίοη οὗ (πε ἱπεπεθῖ σἤδριοσ οὐὁἨ Οεηθϑῖὶβ, ἴῃ ἴα βοοοῃά θββδυ, ἴ86 Ἰοασγῃοὰ δυῖποσ 
σοπίάοτβ ἴπε οοπηροίίοη θοΐνοοη (ἢ Ρσορῆθου οὗἩ Ζεγοπλίδῃ (χχχὶ. 15.) τε στοβροοὶ ἴο ἴΠ6 
νοΐοο οἵ ψοθρίηρ Ὠοαγὰ ἴῃ Πδπιδῆ, δηὰ ἴπα δοοουης δίνει Ὀγ ϑαῖπὶ Μαίῖμεν (ἰ}.) οἵ πὰ 
βἰδυρηίες οὗ [88 Ἰηποζεπίβ δὲ Βϑί] μοι. Ηΐβ μυροιμοδὶς 15, “" ἐμδὲ Ψϑγεπιϊδη ἀϊνογῖοά ἔγοτι 
ϊ8. ῥτοόρογ οἰδεῖ ἰο 1.8 ἐπγτηράϊαία ρυσροβο ἴΠ6 ρσορδοῖϊς ἴγρθ, ὅθ. χχχν. 16--19., ἰὴ 1Π6 
ὙΓΑΥ οὗ δοοοπιιηοάδίϊοη ; πὰ {π8ὲ {ἢ 6 ουδηρο  ἰβξ, Ὀ. τείογγπρ [86 ργραϊςξίοη ἴῃ 76Γγ. χχχὶ. 15. 
ἴο ἐπ ταββόβοτθ δὲ Βϑίῃ!εθπὶ ἕο 115 ἔσο 1] πποπὲ, 88 δοσοιαρ] 5ηῃθαὰ ἴπ6 ἤη4] ἀοεδῖσῃ οὗ 
186 Ηοἱγ ϑριγὶξ ἴπ ρεγπιηρ τμ6 ἰδ ΡΟΓΑΓΥ αἰνοτβίοη οὗ {π6 ἔογεροίπρ' ρ]δοα οἵἉ σθπεβῖβ ΒΥ 
ἔα ῥσορβοῖ; νἱζΣ. ἴπ6 διξπογιδεϊνα γο-υπΐοη οἵἉ {π8 Ῥσορδεῖὶς ἔγρε τῖτἢ 15 τοδὶ ΔΗ ΥΡΘ, 
{πγουρ [Π6 ταϑάϊιπι οἵ ἃ ργορἤθου, οουσμθὰ ἱπ ἴθσπιθ βυ ἘΠ οἰ οπεὶν αϑδοιϊηρ ἰο ἀο ἡμείῖοα ἴο 
1η6 ἀφΟΡΙΥ ἴγαρίοδὶ ονθηῖ, ἴο τ Βοἢ ᾽ξ νγὰ5 πιοδηξ υ]εἰπιδίογ ἰοῦ θα Δρρ] θα." .---“ ΤΠ6 νἱονν, 
ἰδίκοη Ὀγ Μῖγ. Ἐογσδίογ,᾽" οὗ ἰῆε οοπηθδοϊίοη Ὀοΐνοθη .6τ. χχχὶ. 15. δὰ Μαιί. 1ϊ., “" ἰ5, σὰ θ6- 
Ἰΐονο, οὐ βίηδὶ ; δῃὰ Ὄυθῇ ἴποϑθ, γῆο ἥπά ἀϊ Που]Υ ἴθ βυ Ὀϑογ ᾽ς ἴο ἘΠ18 ἱπιοτρτοϊδιϊοη οὗ 
ϑαϊης Μδιιμον ΒΒ δ υδίοῃ, τν}}} ἤδτα ἤοῦθ {πὸ {πη}, ἴῃ δάμη ηρ 18 ἱηροπυ εν, οὐ ἐμ 
ΔΌΝ γ τι τ! ἢ ΘΥΟΥΥ κυρβροβίίοη ἰῃ 18 δυο 15 Ὀγουρὶς ἰογνσαγα." (Βυϊειδη Οσιεἰς δηά 
ΤΠ οοϊορίοαὶ Ἰϊονίεν, νο]. 1. ῥ. 845.) 

40. Νιοῖοβ οὐ {μ6 ῬΆΓΆΌ]6Β οὗ οὐῦ οσά. ΒΥ ΕἸομβαγα Ομοπονὶχ ΕΈΕΝΟΗ, 
Μ.Α. Τιοηάοῃ, 1840. 8νο. 

41. Ο. Ἐ. Α. ΕἙΈΙΤΒΟΗΕ Οὐοπ]δοίδποϑ ἴῃ Νοναπὶ Τοβίδιμθηΐυπι. ρθοϊπηθῃ 
1. Τλρεῖα, 1825. 8νο. 

. 42, ΝΘ οΪαΙ ΕὝΙΕΕΙ Μ|ΊΒΟΘΙ]Δηθοσιπὶ ϑαογόσαμη Γὐδτὶ 00. Πυράσῃϊὶ 
1625. ὅνο. 

48. Ὦ. α. ἀΟΕτΖπ γα (δ θτίοσαπι Μοαἀϊσογαμ ΟὈΒΟΓΥ Δ ΟΠ68, αυΐθαβ 
τ]ὰ Ἰοοα Νον! Τοβίδιηθ "Ὦ ἀοοίδ 1Π]υϑίγαπίαγ. ΑἸιαοτί, 1740. 8ὅνο. 

. Ομιοκίϊοῃ5 οὗ σοῃβίἀοταῦ]6 αἱ ΠΟ] Υ τα ἰπ (}}8 σοσῖκ Ὀτοβθγ θὰΐϊ ᾿υἀϊοϊου51]γ 1]]υπἰγαιοα, 

44, ὅο. “4οοῦ} ἀπ ΕΒΒάσηπ Ορυβοῦϊα Αοδάθμοϑ. Ἐδιάῖ 9ο. ῬΒΣΠΡΡυ5 
(δ ]οσ. ϑοπα, 1824--25. 2 νοΐΪβ. ϑ8νο. 
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45. 6 Φ9οδππηθθ ΟἸτίβίοϊοσί [πάο]6 Ῥδυ] πη σοΙῃηραγδία Οοτητηθηΐδίϊο. 
ϑοτρδι Ο. 1, Υ. απιαμ. 1ρβῖ, 1888. 8νο. 

46. Β10]1641] Νοίοβ. δπὰ ἢ ββουίδίίοηβ, ὉΠ ΘΗ ἱπίθηαθα ἴο οοπῆτστῃ πὰ 
ΠΠυδίγαϊα (86 Βοςίσπο οὗ [86 Ποῖ οὗἩ Ομ γῖβῦ: τι βοπια ΠθΑσΚΒ. οἡ [868 
ῬγδοΙοα] Ππηροτγίδηοα οὗ {πὶ Ποοίτηθ. ΒΥ ΦΌΒΈρῃ Φοβῃ ΟΟΚΝΕΥ. Το πάθῃ, 
1880, 8νο. 

47. ΤΠδοάοῦ ΗΆσΚβρανπ Νοίς ῬΒΙοΙ]οσὶςο- ΤὨΘΟ]ορίος ἴῃ γασγῖὰ οἵ ἀϊ- 
0114 Ὑεῖοτ8 Τοβίδιπθης. ΑἸαογί, 1664. 8 νο]β8. 8νο. 

48. Α ἴτϑο δηᾶ ᾿ππηραγίαὶ δίυαγ οὗ π6ὸ ΗΟΙΥ δουιρίαγεβ σθοοιτηθπαβα ; 
Ὀοηρ᾽ πΠοΐθϑ Οα Β0Π16 Ραγ ΟῚ ἰοχίβ, ἢ ἀἰϑοΟΌΓβ68. ἀπα Οὐ βουν 08 ΟΠ 
γϑγίοιβ Βυ )]οοῖβ. ΒΥ 4008. ΗΑΙΤΕΤ, Ἰυηῖοῦ, Ιοπάοη, 1729, 1782, 1786. 
8. γνοΪβ. ϑνο. 

ΜδηΥ ἱπιρογίδῃς ἰορὶος οὗ ϑογιρίυτο οτἰεἰςίστη δηά ἱηϊογργοϊδεϊου δγὰ αἰβουββοά 1η ἔπ 686 
γο]υπιο8. [ΕΠ 6 τοδάογ 15 ποὶ αἰννγαγβ οοηνϊησοαὰ Ὀγ (ἢ 6 δγρυτηρηῖς οἵὗἉ πε ἰρατηρα δυΐβοσ, Β6 
σδηποὲ ἴΆ1] οὗ Ὀοϊηρ ρ]εαςθὰ τε {πε ἱπρεη Υ δηὰ δρὶσὶξ οὗ σδῃάοιι δηὰ μι εἰ το ροσ- 
ναάο ἴποιη. Ὑδοβο ἀϊθοουγβος τ ϊοἢ ἰτοδὲ οα ἐμ ονϊάθηςοβ οὗ ΟὨΥἸϑ.ἸΔΏΔΥ, δΓῸ Ῥοου ἰαΥὶν 
γα] 40]6, ἕν (6 Ἰυαςϊά δηὰ ἔοτςοϊ 0] γοδβοηὶηρ ἀἰβρ᾽αγεοὰ ἴῃ ἴποπι. ὍΤμα παίαγα οὗ ρμοσβομδὶ 
ἰἀοηείγ, ἴῃ ραγείου]αγ, τι 118 ἀρρΙσδιίοη ἴο {Π6 τϑβιγγθοίίοη οὔ ζοβὺς (δτίδι, ᾿ς δα τη ΐγβ Ὁ Ϊ 
1]υδίταϊοα ἴῃ ἔνο ἀϊδξοουγοεβ ςοπίαϊπεα ἱπ ἔπ 6 βοοου ἁ νοι πλ6. 

49. 9.0. ΟἸμιεῖιϑί. ΗἩΆΑΒΈΝΒΕπα Οἷα Οδηἀουβῃοιμθηβὶα ὅδοσα, δχροηθη 5 
σοῦ Γλεογῖβ οἱ Ηϊϑίοτίς Εδο]οβιβίϊο ἀϊσαία. ῬΓσα)θοῦ δὰ ἘμθηυτΩ, 
1740. ϑνο. 

δ0. Ὁ Δη 6115 ΗΕΙΝΒΙ. ΕἸΧοσοιϊ δ οθοθ ὅλο δά Νονυὰ ΤοδίβιηθηζΌχ. 
Οδηίδυϊρία, 1640. 4ϊο. 

δ]. Απποίδίᾳ ἴῃ 1068 ΠΟΠη11]4 Νονὶ Τοβϑίαιηοθηῦ. ἘΜΙαΙ ὙΥ 6586] ΑἹΡοσίυβ 
γδὴ ΗΈΝΟΕΙ.. Απηβίο δι, 1824. 8νο. 

ΤΠ δυΐῖδον οὗ τπἷς γι άϊξο νοϊαπιο 15 84 ραβίου οὗ {1Π|πΔ θυίςι Ποίοτπγχρα ΟΒυτοῖ, δηά αἷἶδο ἃ 
Ῥτοίξβϑοσ δἱ Αιηβιοσάδιῃ. ΤΠ6 ραϑβαρσοθ ὙΠὶοἢ ἀχὸ (Π6 βυ]θοῖ οὗὨ Π15 γοβθαγοῖ88 ἃγὸ βενθῃηΐθοῃ 
ἴῃ ὨυτΆ ΘΓ, απ αὐλός ἔμ πηοβὶ ἀμ ου} τ ΐον οοσὰγ ἴῃ ἴΠ6 Νὸν Ταβίδπηοηῖ. Νῖ. γδῃ Ηθη- 
βεἷ'Ξ τηοίποὰ οὗἉ ἱπιογρτγοιδίοη 18 νΕΓῪ βονοῦὸ δηά τἰροτουβ. Ηο ἤτβί ὀχαιηῖηθβ εαοὴ νοσζὰ ἴῃ 
ἐσέ νοῖβο; ἢ6 ἴΠ6η ἴσγδοθβ ᾿ξ ἰη οἰδϑβῖσαὶ δ ποῦβ δὰ ραγ8}16] ραββαροϑ; ἀἴβοι8565 1[{5 νδγίουβ 
Το Δ ΠΡ,5 ; δηά εἰαΐοθβ ἴΠ6 σγουηαάβ οὗ {6 βἰσπιβοδίϊοη τ ]οἢ Πα δάἀορίβ; δπά, δϊοσ μανὶηρ 
ἴλυις ἀγαῖνῃ Ὁρ 8 αἰοϊϊ πάνυ οὐ ἴπ6 νοῦβο, ἢ γο- σοῃβίΓ 65 1ξ πῃ} 1{}} δοσαρυΐϊουβ Βά6]1γ. Τηθ 
ΤΟΞῸΪ οὗ 4}} εἶθ86 Ἰαυοσγίουβ ἱῃηυϊτγιοβ 18, ἔπ ὁ  Ἰρ οὗὁἨ ἃ οἶθασ δηὰ ξἰρ]Ὲ τηθαπίης ἴο 
ΘΟΥΘΟΓΥ͂ ραβθαρο ὙὨϊο ἢ 6 δ85 Ὁπαογίδκϑῃ ἰὸ οἰυοϊάαῖο. (νι Ῥτοί(οβιίδηΐο, οτα. ἱ. Ὁ. 254.) 

δῶ. Α. ΤῊ. ΠΟΕΕΜΑΝΝ ΟΡ βογναίϊοηθβ ἴῃ ΠΗ ΠΟΙ]ΠΙοσα γοίοσὶβ Τβίδιθηίξ! 
Ποοα, Ῥατγίίουϊα ῥεῖα. «Φ6μῳ, 1828. 4ϊο. 

δ8. Βογρέιτο Τοβε λοηο8 ἰο {π6 Π᾿ν ΠΥ οὗ οὖσ 1,ογὰ δηα ϑανὶουῦ “6808 
ΟἸ τἱβί, οοἸ]δοίοα δὰ 1ΠΠυβίγαϊοα Ὀγ {[πΠ6 βδν. ἄθογρ ἤουρεν, Μ. ἃ. 1,οη- 
ἄοῃ, 1820. 8νο. 

ὅ4. ΤΊΘ δοιρίυγο ΤΩβε ἸΟΩΥ ἰο ἴμ6 Δἴθβϑιδῃ: δὴ Ἱπαυΐγυ, ΣῈ 4 ον 
ἴο ἃ βε[ἰδέκοίοτυ [οι ογιηϊπδίίοη οὔ {86 Βοοίσίηθ ἰδυρὩΐ ἴῃ ἴπΠ6 ΗΟΙΥ δουιρίυγοβ 
ΠΟΘ ΠΪἢρ [86 Ῥογβοη οὗ ΟἾγῖϑὲ. ΒΥ Φοῆπ Ῥγθ ὅμιτη, ἢ).1. Ἰωοπάοῃ, 
1818-21. 2. νο]5. ἰῃ 8 ματί8, ϑνο. ϑθοοπά ΕΟ, 1829. ΤῊϊγα Ἑά  ἴοπ, 
ΘΎΘΘΙΥ ἱπηρτονϑά πα τ πο} Θη]αγροά, 1887. ΕὐαΡ ΕΣ οη, 1846. 8 νο]8. ὅν" 

δὅ. Ὀ᾿βοοῦΓβο8 δηα Π᾿ββϑογίδεϊοηβ οὐ ἢ 6 δουρίαγαὶ Ποσίτ 68 οὗ Αἰοπο- 
τηθηΐ ἀπ Κ'δουιῆοο ΒΥ ὙΠ] πὶ ΜΙ ΑΘΕΕ, ἢ).10. [Παἴ6] Ασομ ῖβηορ οἵ θυ] η. 
Α ποῦν οαἀϊοη. ]οπάοῃ, 1832. 8 γοΐβ. ϑὅγυύο. ΑἾβο ἴῃ ἴδ δοιμηρ]οίθ δἀϊ θη 
οὗ Ατοβθῖβμορ Μαρθοβ ον 8, ̓οπάοη, 1842, ἴῃ 3 Ἰαγρο γΟ]8. 8νο. 

53--.55. ---- ΕΔΟ ἢ οὗ ἴΒσεο γαΐγ σα] 8 0]6 τγογῖκβ τνὰ5 ΡΠ 15ῃεα ἴῃ ἀφίδηςο οὗἁὨ παῖ ςαγάϊπαὶ 
ἀοςεῖτίπο οὗ ἐπὸ Ὁ τἰδιϊδη σονοϊδιΐοῃ, ---- [ῃ6 δυρτγοῖηα Πεῖν οὗ οὖν [μοτά δηὰ ϑανίουν 96βυ8 
ΟἸὨγῖβὲ ; Ὀὰϊ τΠ ον οἰδῖπι ἃ ἀϊξεῖπος ποῖῖσο ἴῃ (15 ρ]δςθ, οὐ δοοουηῖ οὗ {π6 ὙΘΥῪ ὨΌΓ Θσουβ ρῥὶνἱ- 
Ἰοϊορσίοαὶ! δηὰ οτιεἰσαὶ οχρ  αηδίϊοῃβ οὗ ἱπηροτίδπε ρβϑβαρθβ οὗ δογρίυγο τυ] ἢ ΤΠΟΥ οοηίδίη. 
Ετοπι ἤγοαι θην σοηϑηεῖηρς {Πόπὶ, ἴπ6 τεὶῖον οὗὨ {1.656 ραβεβ σδὴ τ} σοηβάθηοθ εἰδίο, [Πδῖ- 
ἘΠΟΥ δ΄ ψοτῖ5 οὗ πῃ ϊοῦ τ βιμάδης τυ} } πόνος τοστοῖ (ἢ ΡΌΓΟΠΔΒΕ : οδοῖ οοῃίβι ηβ τηρεῖ 
γ᾽ υΔὉ]6 τοδί ρϑου αν ἰο {56}; δηά, ἰοροίμογ, {ΠΟΥ ἔοττα Π6 πιοδί οἰδρογαίθ ἀθέδβπος δπά 

ΨΟΙ,. Υ, ΕῈ ͵ 
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Ῥτοοῦ οὔ ἴπε Πεϊΐγ οὗ ϑοδυβ ΟἾγῖδὲ οχίοπε ἴῃ οὖν ἰδῆρυδρο. «ὙἼῆὸ νδῖυδ οὗ δυοδβοβπορ Μα- 
ξ6ε 8 δῃὰ τ. διε ΟσΚ5 15 Θηῃδηοοὰ Ὀγ τμοὶγ Ἰοαγηθὰ νἱπαϊοδίίοη οὗ τῆδγ ἱτηρογίδηις 
Ῥαββαρεβ οὗ [με ϑδεγβὰ ϑογίρίυγεβ ἔγοτι ἴῃ6 δγγοπθουβ ἱπίογρτοίδίίομβ οὗ [Π 6 τηοάδγῃ ϑοοὶ- 
ὨΪΔΏ5, 85 γγ6}] 45 [6 τϑοοηϊ προϊομίδη οοτητηθηϊδίουβ οὐ Οδγιηδην. : 

δὅ6. Φοἢ. ΕὐΙἀογῖοὶ ΠΟΜΒΕΚΟΚ Ῥάγοῦρα ὅδογα ; βῖνο ΟὈΞΟΥ  ΔΓΠΊΟΏ 68 αι ϑοδτῃ 
δὰ Νονυπμὶ Ταοβίασηθηΐυη. Ττγα)θοῖὶ δὰ ΕΒοηυπ, 1712. 4ϊο. 

δ7. ϑρβοίγηθη Εχοσοϊδῦϊοπυτῃ ΟΥ̓ ΕἸ σΔΓΌτΩ ἴῃ Υ ουβοηθῃ ΠΧ Χ, Τηἰογργοίαπι, 
οσ ῬΒΪοπθ. Αὐοίοτα ΟἸδιαϊο ΕὟΘοβΒ ἩΟΠΝΕΜΑΝΝ. --- ΒΡΘοΙ θη ὈΥΙΊΌΤΩ, 
αοιἰίηρα, 1773. ϑρθοϊπλθῦ βοουπάσμι, Ηδυηΐα, 1776. δρθολπιθη ἰογίυ τι, 
Ηδυμ]8., 1778. ὅνο. 

ὅ8. ἀἰὐογασγαὶ ἩΌΟΕΒΕῚ Απἰπιδαάνοσβίομθθ ὅ'δοσθ- Ῥγοΐδης δὰ βοϊοοία ΝουΣ 
Ἑωἀογῖ8, βδογϊρίογυμμαιια δσίθγογυσα ασεοοόγυμ, [,ος8. Ηδη) ηρδ, 1749. 8το. 

δ9. Ῥειγὶ ΗΟΒΒΕῚΙ ΜΊΒΟΘ]]δηθοόγυσῃ Οὐ ἰσογαπὶ Γἰδτὶ ἄπο : αυοτὰπι Δ] 6 Γ 
ἘΣ ΥΔΓ}18 Οσῶοῖβ, [,α{1π18, νασῖα β'δοσοσγιπι, Ἔχ ίθσόσυμῃ ϑοσὶ ρίοσιμι ΘΟ ρ]Θο- 
Εἰζα: ΔἸῦ6Σ γοσαθ}}}} φατκη Οτὶρίποπι), []βυτα, ἀρὰ βοηΐογαβ οἵ σϑ]αυοβ, δὶ 
Ἰοοὶ ρ]υγοβ 1 Χ Χ. ἄσ. "Π]υδιγαπίυγ, ολοπάδηζυσ, νἱπαϊοδηίαυγ, ἰγϑοίαῖ. 1,80- 
γΑΥ Ὁ οἱ Ηδυ] προ, 1788. ϑὅνο. 

τς 60. ΒΙθΠ1641 ΟΥ̓ οἴϑηυ οα μα ἢγβῦ Τουγίθοη Η] βίου 8] ΒοΟΚβ οὗ ἴμ6 ΟἹά 
Τοβίδιηρηΐ ; 4180 οἡ ἴδ γβι ηἷἰπα Ῥσορμοίῖοαὶ ΒοΟκβ. Βγ ϑαπιιθὶ ἨΟΒΒΓΕΥ͂, 
1717,.Ὁ., Βίβιορ οὗ δ. Αβαρῇ. 1ωοπάοῃ, 1820. 4 νοΪβ. ϑνο. ϑϑεοομῃά βαϊποῃ, 
Τομάοῃ, 1844. 2 γο]β. 8νγὸ. . 

Βεβι θα 18:6 οὐ εἰσὶ ρίθοοβ τηθπιϊοπρὰ ἴῃ {86 ἘΠ] 6- ράσο, ἐπο56 νοϊυ πο (τὶς ἀγὸ οἀϊοὰ 
ΌΥ {π6 δυϊπογὶ βοη, ἔπ ον. Ἡθηθαρο Ηοτγβὶου) οοπίαίη ἴἤγοθ νυ δθ]ς ἀϊκηυϊοϊίουβ, ρυὉ- 
Ἰι5ῃοὰ ἴῃ [86 Ὀ1ΒὨορ᾽ 5 {{δεϊπιθ, νἱζ. 1. Α ρεῦοσαὶ νον οὗ 6 ἤτξί ἰῆγθο ομαρίετβ οἵ Ο'θῃϑϑβῖς, 
τοροῖθοῦ ψῖ1ἢ} δὰ ΘΠΘΌΪΓΥ ἰηΐο (ῃ6 οἴ ΟΪ ΟΟῪ δηὰ ἱιηροτί οὗἉ ἴῃ Ὠϊνϊηθ Ναπλοβ οὗ ΕἸοδῇ, 
ἙΠομίπι, ΕἸ, Ζομονδῃ, δηὰ «ψ6}}; νι ϊοὶ οΥΙσῚ ΠΑ ἀρροατοὰ ἴῃ τπ6 Βειε 5} Οτιεῖς, ἴον 1802, 
ἴῃ 8 τονῖον οὗ Ὦγ. σδάάθϑ8᾽5 γοίηδυκβ οὐ ἴῃ Ηοῦτγον δοτὶρίυτοβ. 2. Α Οσιεοδὶ Ὀιβαυ βι το 
οὐ ἴῃς ΕἸρῃίοοηιἢ Οἰδρίοσ οἵ 1βαἰδῇ; δηὰ, 8. Τῆς Τυδῃβδιίοη οὗ ἴπ 6 ργορἤθου οὗ Ἠοκεοα 
(ποιϊςοά ρΡ. 8343. Νο. 5. φωργὰ). Ὑπαβα ἀγὸ ἱπβογϊοαὰ 85 τονϊδοὰ ὉγῚ τποῖγ δυΐμοσ. Αἱ τΠ6 
εηὰ οὗ {πὸ ουτί νοϊιπηα ἀγὸ ἐγϑηβίβι θη 5 οὐ βονοσαὶ ϑιδογοὰ ϑοηρβ, νι ὶῖ Οτιτἰςαὶ Νοῖοα οἢ 
ἴ6πι, δῃἀ ὁ ἃ ἔδν οἴμεγ ϑαογοὰ Ρίθςεβ, οἵ νον [Π6 ὈΙβῃορ [85 ποὶ φίνθῃ νϑυβῖ οη8. 

61. 90. 946. ἩΟΤΤΙΝΘΕΒΙῚ Ορυβουΐα, ρΡὨ]οϊορίςοα, οὐτςα, δία μουτηθπθὺ- 
[1.ἃ. 1 ρβῖς, 1817. ϑνο. 

62. Οοητγαάϊ [κεν )1ββογίδίϊομοθ ῬἈ]]Ο]ορίοο- ΤὨΘΟΪορΊοθ 1π ἀν γα 
δου Οοαϊοὶβ υἱσιπβαὰ Τοβίαπιθηιὶ ἰΙοοα. Τωυράμπι Βαίδνοχιμ, 1749, 1760. 
2 γ0]8. 4{0. 

63. ῬΑ} Ἐπ οβα ΘΛΒΙΟΝΒΚῚΙ Οραβουΐα, αὐἱδὰ8 Τύηρυδ οὐ ΑπΕαυ 88 
ΖΕ ρσγΥράογαπι, αἱ ΒΟ 1116 ΓΛ ὑτόσαπι δδσοσοσαπὶ Τωοοᾶ, οἱ Ηἰβίογιθ ΕἸ Ο] Θβ᾽ αϑ[1685 
οδρ᾿ία 11υβίχαπίαν. ἘΜ] δίαθπα ΑἸἰπηδ ἀν γβίο 68 84] 6 οἱ Ὁ ο0η88 (116 ] πὰ 
Τὸ Ὑ͵αίοσ. Τυράυπὶ Βαίΐατογυμ. 1804-6-9--18. 4 ἰοχ8 8το. 

Βεβιοβ πἰἰβ Ῥδηίμοοη Ἐ υρίίδουπι, Μ. “ 40] Οπβκὶ τοῖα πυπιθγουβ (ἰἸββουίδίϊοπβ Οοἢ 
νασίουϑ ἰορὶςβ οὗ βδογθὰ δηὰ οὐἹθηΐαὶ ᾿τοσαίυγο. ΑΝΟΣ 5 ἀδδιῇ σογσεςοιοα σορίο5 οὗ ἴῆθβα 
(τδὴΥ οὐὗἔἨ τ ϊοἢ δὰ Ὀοοοτηθ οχίγο Π 6] Ὁ 5οδτοθ), ᾿οροί μου τ ἢ πυτηθτουβ ἱποαϊιεὰ ἀϊδηιντὶ- 
κἰοη8, τότ βοηΐ ἴο σοί. Ἀυβηκθϑηϊιβ δὲ 1 ογάθῃ; δηὰ ἤηδ!}γ τότ οαἀϊτοῦ Ὀγ Ῥτοῖ. Τὸ 
Δναίοσγ, στ υτηθτοιβ γ᾽ δ Ὁ]6 ποῖο5 δηὰ ᾿μάθχοβ, ΤὨς ἤτγβι νοϊυτηθ σοηίδιης ἴπΠ6 Εἰρσνυρί δ 
ΟἸοβϑατυ, αἰγοδάν ποιοθὰ ἴῃ ρ. 256. Νο. 8. ΤῊ βοοοπὰ νοϊυτηθ σοσηργῖβοβ δἷχ αἰβηι 15: 008 
ου Εγχυριίαη Απεϊχυΐεῖοβ, οὴα οἡ ἴπα ἱπηιροτί οὔ (6 τνογτὰ Διαθηκη, δῃὰ τἤγϑα 1} υἰταῖίοης οὗ 
ον χὶχ. 25. Μαῖῖ. χίϊ. 86. διὰ Ματὶς ἰχ. 49. Τίνα {πϊγὰ νοϊυπια σοηίαΐης ξονοσαὶ αἰββοτίδ- 
ἐἰοηβ οἰ πε δίῃ αἰ ἔσο ράββασοβ οἵ ϑογίριυτο; δηὰ εἰχ, οὔ βιι)εθςῖβ οὗἩ δος] οβι δϑεῖϊςα)] 8δῃ- 
εἰφυϊςγ. ὙΠ6 ἔουγί ἢ νοϊυτηθ 18. νυ μο ἢν ἢ]]οὰ πὶ} αἰππογίβιϊομθ τγοδίϊηρ ἴο Θοο] βϑἰδδιῖοδὶ 
Β᾽βίογυ δῃὰ δπιχυϊγ. ΑἹ] ἔἤθβο ρίθσοβ δ: γορ᾽ ϑῖθ ν᾿ ἢ Ῥγοίουμα Ἰδασηΐησ. ΤΙΝ 5 σοἸ]εοιοα 
οὗ 9 Ὀ]οη εὶς 5 Ορυδουΐα 18 οὶ οὗ σοτῃτοῃ ΟΟΟΌΓΣΓΘΏΟΘ, 

64. θε ΒΙ’Ὀ]1ςἃ Νοίζοπα ΖΩῊΣ ΑἸΩΝΊΟΥ. δϑδεσίρβιε 7. Εν ΒΕ. ΚΑΕΕΕΕΕ. 
Ὀγοβάς, 1888. 8νο. 

6ὅ. (δγ. Αυρ. ΤΒΘορλ. Και Ορυβουΐα ΑἌοδάστηϊοα δᾶ Ν,. Τὶ Τηίογργο- 
ΤΌΘ πι ΟὙΑΙΠλΔΓ100-ἰϑίογίσδμ, οἵ ΤἈὨροϊορί ΟἸ τ βεϊαηφ ΟΥΡΊη 68, ροσγίὶ- 
ποηῖα. Ἑδιάϊ Ψ. Ὁ. (οϊάμογη. 1᾿ρ5βία, 1521. ὅνο. 



ϑοοῖ, 1Π. ὃ 9.1] Οὐοἰϊοοίιοπϑ οὐ" Οὐδογυαέίοηδ οἡ ἐλο ϑογίρίμγεδ. 419 

66. Βοδιλαγ κα οἢ ϑοϊθοῖ Ῥαββαροθ ἰπ {μ6 ΟἹά Τοδβίδιηθπξ; [0 τ ΒΙΟΝ δΓῸ 
δΔαα6α οἰρηῦ βϑυωοηθϑβ. ΒΥ ἴμ6 ἰαίβ Βϑη)δπιη ΚΈΝΝΙΟΟΤΥ, Ὁ. Ὁ. 1οπάοῃ, 
1777. ϑνο. ᾿ 

Ἐογ δὴ βδοοουηί οὗἉ [Π1|5 ψοσκ, 5.66 Μοπί]γ Πονίον, Ο. 8. νοὶ]. ᾿χχυὶὶ. ὑρ. 477-489. 

67. Ῥοίγὶ ΚΈΧΟΒΕΝΙ Αππηοίδία πη Νονὰπὶ ΤΙ οδίδιημθηΐυχ, οατὰ ῬγείδίΣο. 6 
“οδπηΐβ ΑἸθοσῖ. Πυρά. Βαί, 1776, ϑ8νο. θεβί θα! ]οη. 

68. Μοτβε]5 οὗ Οὐ ]οΐ8πὶ, ἑθπαΐηρ ἴο 1ΠΠυϑίγαΐθ Βοπλ6 ἔθυυ ῬαββαρῸΒ ἴῃ {86 
ΗοΙγ δεγίρίυγο ἀροὴ ῬΒΙ]Οβορ θοαὶ ῬΥΙΠΟΙΡΙο8, ἀπ δῃ δηϊαγροὰ Ὑ ον οὗ 
ΤΗηρβθ. ΒΥ Εαναγὰ Κινα, Ἐδα., Ε. Ε. 8. δπὰ Ἐ᾿. 5.4. 4ῖο. 1ομάοη, ρασί 1. 
1784, ραγὶ 11. 1800 ; 4180 ἃ βθοοῃπᾶ δαϊίοῃ, 8νο. ἴῃ 8 νο]8. Το πάοῃ, 1800. 

“Μώτη. Κιηρβ ραυίουϊασ δἰτὶ 18, ἰο ῥγονίἀθ δηβινογβ (0 {Π6 τῆοσο βις}}]6 Ορρομπθηΐβ οὗ 
Ομ τι μ Υ, δὰ ἴο ἔγασα 1π6 σοτηρ]οιίοη οὗ ἔπ6 5δογοά οτγδοῖςβ," “γε Ἵοδηηοὶ ἰδία οὖσ 
Ἰοανθ οὔ τΠϊ5 νϑ υϑὺ]ς σσοσκ τ πουΐ Ἔχργθββϑίηνρ ΟἿΓ δάτηγαίίοη οὗἨ 186 βἰηρσυϊαν υῃΐοῃ οὗ ἰη- 
οΏΜΥ δηὰ ρῥἱοῖν τ ῆοἢ ἀρρθᾶγβ ἢ ΘΥΟΥΥ μῆσθ. Εδν σοδύφγβ ρβοσῆδρβ ψν}}} 20]]ὸν 6 
δυο 5 δἴορᾳ νι {Π6 5416 8 δου Ὑ τνῖιἢ τ ΠΊ ἢ ἢ ῥτοοοθάβ τπτουρῇ ἴδ τηοϑί ουτίοι δηὰ 
ΒΌΡΓΙ6 δηαυΐγιοβ; δυϊ 41} πγυδί τον σταπξ, {πᾶΐ βυ οἷ δὴ Δρρ]εδίίοη οὗ ἱπροπυγ, ἀ}}}- 
ἔδηςοο, ᾿δαγηΐηζ, δηά ῬὨΠΟΞοροδὶ Κηον θάρο, 15 ᾿Ώ ἃ Εἰ σἢ ἀορτοο ῥγδιβουγογίῃγυ." (Βυϊδἢ 
Οὐἰϊεῖς, Ο. 8. νοὶ. χυὶ. ρσγοίαςθ, Ρ. ἐν, δῃά ρ. 667.) 

69. ἀδθο. ΟἸν. Κναρρπη ϑοσιρία νδυὶὶ Αγρυμθηῖ, χυοδὰ τηδχίτηδπι ρᾶγ- 
ἴοα δχοροῖῦςαβ. Ηδ]α, 1806. 2 νοΐϊβ. ϑὅνο. ΕΙΠο αἰΐοσα, Ηδλ]α, 1828. 
2 γ0]8. ϑνο. 

70. 4ο. Βογῃ. ΚΟΕΒΗΙΕΒῚ ΟὈΒΟΥ ν ίίο 68 ΡἈ]]ο]ορίοε ἰῃ Ἰοοᾶ βο]θοῖα οοάϊοῖβ 
ΒΟΥ. [Γυράυηϊ Βαίανογαμι, 1766. 8νο. 

71. ὙΥΠΒοΙπιϊ Κοου ΗΑ 8 ΟΡ βοτυδίϊοηββ ῬΠΠ]ΟΙορΊοο- ΕΧορδεῖςθ ἴῃ χφυϊπαυθ 
Μοϑ158 ΤΑ Όγοβ, δίοβαιο 1ἰῦτοβ Η] ϑίοσίοοβ Αὶ δἰ} σ]β Τ᾿ δδίδιηθητ. Αὐηϑίθ]οαδιηὶ, 
1751. 8νο. 

72. Φοαδπηῖϊθ Οὐ! 61πι:: ΚΠΑΡΕΤΙΙ Οὐ ΒΟΥ Δ 0Π68 ὅ'ΐδοτθθ : αυΐδυθβ τνατίδ 
ϑογρίυτ Ιοο8 1] υβίγαπίγ. Μαγρυτρὶ, 17568-ὅδ. 2 ραγὶβ ϑ8νο. 

78. ὅο. Τοῦ. ΚπΕΒΒπ 6 ἴδ οἱ Ῥγϑίδῃθα Βοιηδπηθ Ηϊβίογίς ἰῃ ΝΟΥΣ 
Τοβίδιηθηῦι [πἰοσρσοίδίοπο 11061108. [ἀρβς, 1748. ϑνο. 

74, (ἀγ. Εὐϊά. Κβύμβηοι,Ζε ρογ ϑυρβοοῖνε; βοὰὺ ΑὨἩἰ ἀν 9, ΟΠ 68 
ὅβοσῷ ἴῃ [0608 αὐθάδη Νονὶ Εοάογὶβ ϑοϊθοῖδβ.Ό Νουϊθογροθ, 1787. 8νο. 

δ. 6.6. Κύὔσησεε 6 Βμρ!Ἰοἱξαία δουιρίοσγιπι Θϑογογυση ἴῃ ΟΟΙΏΠΊΘἢ- 
1 7118 ἀ6 λα “688 ΟὨχῖϑ. 1 ρβῖα, 182]. 8νο. 

76. ΟΒγιβϑεϊαπὶ ΤἬΘΟΡΕΙΙ Κυτνοει, ΟΡΒαυυ δ οη 68 δά Νονυτῃ Τοβίδμπηθηΐζυτη 
6χ [ἀῦτὶ8 Αροοσυρβὶβ Υ. Τ. 1άρβίς, 1794. 8νο. 

"Ἴ. (Ὁ 6. Κὕττνεει Ηγροσιποιιδία ἰπὰ Νονυπιὶ Τοβίδπιθηΐυσω. [1 ρδῖῶ, 
1780. 8νο. 

8. α6ο. αν. Κυρκὲε Ορβοσναίίϊοῃθβ ϑ'δοι ἴθ ΝΟΥΪ ΕἸ ΟΥΙΒ ΓΑ χΟΒ. 

Ψιτβ βανῖα, 1755. 2 γοΐβ. ϑνο. 

79. ὅο. Ἑαοἰδοῖν. ΑΚΕΜΆΘΒΕΕΙ Οὐ βογυδίϊοηθβ ῬὨΣο]ορίοξ; σαΐθυ8 Ν᾽ σὶδ 
Απεαυϊψι9 Ηδρταΐο δίαθε ασθοβ οαρὶΐα δὲ πομπ}}]Δ 8. Οὐοαϊοὶβ 1,οο8 
πονὰ ἰπο6 ΠΟ] υδἰγαμίαγ. ΕΗ πηβίδαι!, 1729.-58. 10 ραζίβ, [οσταῖηρ [ὮΓΘΘ 
γοϊα)68 ὅγο. 

80. ΕΥϊάοτὶοἱ ΑἀοΙρμῖ ΓΑΜΡῈ Π᾿ββοσίδ οπαπι ῬΒ]]οΟ]ορίοο- ΤΠΒΘΟΙΟρΡΊοΔΓυτΩ, 
ἔστη δῦσα αυ8 84 υἱτουίϊοσαπι ουϑηρ 6 }}} «ΟΠ ΔΠΠ18 118 ὙΠ] θὰ Ρογ ποηΐ, 
ἴατη ΤΟΙ αυδταπλ ναὶ ροπουὶβ οἱ ΘΡῸ α [0518 τα Ὁ] ΕἸ Ασῖθ, ϑγπίδρτηα : ουχα 
ΤΔη16118 ἀὐογάθϑὶὶ ργβδιϊομθ. ἀπιϑϑεϊοάδηιν, 1737. 410. 

81]. Οὐγοῖϊ Ηδησίοὶ Γὰναι ΟὈβοσυδίϊζομθθ ὅδοσω, αυϊθὰ8θ ναγῖα Ν. Τοδί. 
Ι,οο8, ὁχΣ δημαυϊίδεθυβ οἱ ῬὨΠοΟΙορία ὅδογα 1ΠΠυβίγαπίαγ. Τυθοορο, 1787. 870. 

ΕΒ2 



420 ϑαογοα λιοίοσψ. ΓΡατὶ Π. ΟἹ. Υ. 

82. Το Οοτμρ]οίθ Ὑογκβ οἵ γ. ΤΑΕΌΝΕΕ. Ιοπάοῃ, 1789. 1] νοΐ. 8νο. 
Τιοηάοῃ, 1817. ὅ γο]8. ἀῖο. ]Ἰοπάοῃ, 1827. 10 νο]β. ϑ8νο. 

Ιη τ δρρίδιε οὗ Ὦτγ. 1 ἀγάποσ 8]} ραγίϊος οὐ (γί ιϊδηβ ὅσο υηϊτοα, τορατάϊηρ Ηἷτη 85 1Π6 
οδατηρίου οὗ (δὶς σοτητηοῦ πα οἷν αι. Αὐοῖδπορ ϑροκοσ, ΒΊβῃορβ Ῥοτίοιις, δ᾽ δἴβομ, 
δηὰ Τοι]ϊηο, απ Ποοίοτε Φογίη, σου, δὰ Ῥδΐουγ, οὗ τὸ εἰυτοῖ οὗ Ἐπρίαηά. οςσῖοτβ 
Ἰοάάτϊάχο, Κὶρρί5, αηα Ῥτίοβι! ον, διἰποησϑὶ ἴπο Ὠιπβοπίοτβ ; δηὰ δἷϊ ἔοσγοῖρῃ ὕτοϊοβίδης Ὁ10]:- 
οαἱ οτἰεἰςβ, πᾶν σοιιἀθγρὰ ρυῦ]ῖς ποπιαρο ἴο Π18 Ἰοατπίηρ, ἷ8 ἔδιγηθεβ, δηὰ Ὦϊ]5 στοδὶ τγοῦ 18 
85 ἃ (γι ςτδη δροϊορίϑῖ. ΤΏ Ἄοδηαϊὰ οὗ ἴπ 6 [1ογδῖὶ οὗἁ {||ὸ ἘΠ οτηϑὴ σοτηταυπΐοη πᾶνο ὀχῖο θὰ 
Ὠῖβ ἰαῦουτε; δὰ ὄνθὴ Μοσρδη δὰ Οἱυῦυοη, ὑτοίδεβθα πη οἰΐονοσθ, ἤᾶνο δινασαθα ἴο Ὠΐτη ἔπ 
τηθοὰ οὗἉ (Ἀ1Έ 1} Π 685 δπὰ Ἰτηραγι δ! ῖγ. ὙΠ [}15 δηλ 15 δϑβοοϊδίοα (6 ρῥγαϊβο οὗἩ ἀδερ δγι- 
ἀϊιίοι, δοσυγαῖθ τοβθδγοῆ, βοιιη δηα ἰτηραγίῖαὶ ᾿ἀσιηοπῖ, απ ἃ ἀμ] τη ϑῃθαὰ οαπάουτ, Τῆι 
Ρυυ]!οδιίοη οΥ̓ μἰς σσοῦκβ σοηβιϊζυϊοα ἃ πον δῖα ἴῃ 16 δηπε]5 οὗ (γι ἰδηλῖν : (οσ, ὈΥ οο]- 
Ἰεςξῖπρ ἃ πι858 οὗ βοδίϊοσθά ονυϊάθῃςθβ ἰῃ ἔννουν οὗ [Π6 δυο ποῖ οὗ [86 ουδηρο!  οα] ὨϊξίοτΥ, 
ἢ οείδὈ βῃθά ἃ θυ ϊναγκ οὐ πα 5166 οὗἉ ἐγ ἢ} ἢ] ἢ 1 Π 6} }ν Πα8 πον σ ργοβυτηθα ἴο δίϊδοκ. 
Η!9 ““ Οτρά 1 γ,᾿ δηὰ ἢ18 “ Ο(ΟἸ]δοῖίοι οὗὨ 76 νεῖ δὰ Ηραΐμοη Ταςεϊ πη 6 5,᾿" τᾶν 6 5αϊὰ 
ἴο δδνθ γίνθῃ {Π6 ἀφἰβιοδὶ σΟὨΙΤΟΥΘΙΒΥ ἃ ΠΟῪ [ὑτῃ, δπὰ ἴἰο Πᾶνα ἀσγίνθη {6 8558] ηΐ8 οὔ 186 
Οοβροὶ ἔγτοτα ἔνια βοϊά οἵ Ὁ} ιγιβείδη δε αυϊῖν, ἴῃ τυ Ὠ οὶ ἘΠΘΥ ϑβιθοπηοὰ {Ποαηβεῖνοβ βοουτγεῖν δη- 
τσοησῃοά, πο {πὸ Ὀγ-Ρδ1}}8 οὗ βαγοδβϑπὶ δηὰ ἴσον. Ηον βδιρὶν ἴῃ6 δυΐθοῦ 15 ἱπάουτοά τὸ 
(ἴα. οἰδϑοσαία γσοβϑᾶσγοΐ 68 οὗ {πῸ ἰραγηρὰ απὰ δοουσαῖο Ὦγσ. [δγάπον, {μὸ ΠΌΤΉΊΘΓΟΙ5 τοίογθηθοβ 
ο 9 νυ εἰπρϑ ἴπ 1ῃ6 οουγδο οὗὨ ἴπ6 ῥγοδβοηΐ υγοσὶς νυ} }} βυ η  Ἰ ΘΏΠΥ δἰίοσὶ. ὙΠ6 αυδτίο εὐϊξίοη 
85 οοττοοϊοα ἱπάοχοβ. 76 οςίδνο οἀϊίίοη οὗ 1827 ἰ5 Ξο]ὰ δ ἃ ὑϑσύ γΘΆΘΟΠΘΌΪ6 ῥτῖςο, δηὰ 
1ϊ8 ἐΥροζταρἤίοαὶ ὀχθουίζίοη 15 {τ Ὺ Ὀοϑυτι}. Οὐτ τοίδσοηςοβ ἴο .γγ. 1δγάποιβ σουκβ ἃγὸ 
τωδάδ ἴο ἔῆα αὐυατίο οὐ! ίου, δηἀ δἰδο ἴο {πε οοἴδνο βὐἀϊίϊοη οὗ 1789. 

838. Α (ομοη Ρ͵δοα- ΒΟΟΚ ; οὐ (ὐοηραπίοη ἰο ἴῃ6 Νοεν ᾿Γοβίδιηδθπε; οοῃ- 
βἰϑίϊηρ οἵ Π]ΙυΒίγϑ[οη8 οἵ αἰ σα] Ῥαϑβαροβ; Δρραγθηῦ ΟΟη Γαι οη8 δηᾶ 
Τποοηββίθῃοὐθϑ ΓΘΟΟΟ1]6α; δηὰ {π6 ΟὈΒὈΣΣΥ οὗ βοπα πτηροτίδηϊ Εδοῖβ 
τηθηἰ]οποά 1ῃ ϑογρίαγα, τ ἢ [86 δίαίθιηθηίβ οὗ Ῥτγοίδῃβ Αὐΐμοσβ. ΒΥ (6 
ΒΕον. 5. ΟΝναησβι, Β.Α. ἸΘΒοηά δηὰ ],οπάοῃ, 1838. ϑ8νο. 

ΤὨ15 σοτηρ ἰδίϊοη ἐοηϊδὶπβ ποσί οὗἩ ἴπ6 ραββαρος ἰη ἴπ6 Νὸνν Ταοβίδιηθηξ, ἢ ]ς ἢ ἤν αγγοϑιοα 
[8:6 δἰίοπτίοη οὗὨ 16 σαρίϊοιι5 ΟΡῬΟΒΟΓ ΟΥ (ἢ ἰπροπυοιϑ οτὶτϊς. ΤῊ σοπρῖϊοῦ δ85 πη ἀοτίδίοῃ 
1ε “ον τ Επρ] ἢ Πρδάογ, απὰ ἴον ἴποβθ το τᾶν ἢδνο Ὀμὲ 1 ||6 δοαιυδϊηΐδπος τ] ἢ τδ6 
(ΘΟ ΒΟ ΠΠ ΠΥ δηὰ Ἰηϊτίοδοῖοβ οὐὗὁὨἨ ΒΒ] 1οα] τὶ εἰς δπι,᾿" ΤῊΪ5 ἱπιτοἀυσιίου ἴο ἐπ6 οτἰεἰςδὶ βευὰν 
δηὰ Κηον)οάρο οὔ ἢ ΗοἿΥ ϑογιρίυτοβ μα5 ὕθεῃ Ἰαϊά ὑπὰοσ 8 ἰαγσε σοπίγι δυΐίΐοη. ὉΠ τοὸ- 
Τηδίηοσ οὗὨἩ {πὸ σοιλρ!] τ᾿ 5 τηδίοσὶα]8 15 ἀογινοὰ ἔγοῃ Μν. Βυτάρτ᾽Β Οσίθηΐαὶ (υκίοπης, ἐπ 6 
Οοχτητπηεηέίασξος οὗ Οϑβίεσναὶ ὰ, Ποάατιάρο, δς., Μῖτ. Ψα]ργ οἀϊξίοη οὗ ἐπα Οτθοῖς Τοβίδιιρηῖ, 
δὰ {πὸ ψοσ 8 οὗ Φοβερῆυδβ; δπὰ ἴθσ {ἰἰοδο ραββαοϑ ψῃοῖ ἀγὸ φυοῖοά ἴῃ (ἢ Νὸν Τοσία- 
τηθῃΐ ἴγοτῃ ἴμε ΟἹ, {Π6 σοτῃρὶϊοσ βιαῖθβ ταὶ {1πῸ Οτθοὶς ϑερίυδρίηξ δηὰ ἴμ6 Ηρορτοῖν Τοχὶ 
Βανθ θθθῃ Το ἢ γ σοτηραγοά. 

84. 9 οΔηη18 Ηδητὶοὶ Μῆαπ (411) ΟὈΒογυδίϊοηοϑ β'δσγθ ; αυθὰ8 αΐνογβα 
αὐτίυϑαιθ Ταδβίϑιμθπεὶ ᾿οο8 6χ ᾿ἰηρθλγιπι [πᾶ0]6, οὐ Αππαιυ βιθ5 ροῦλδ551- 
ταῦμὰ 1]υδίγδηΐτ. ΕὙΔΠΟΟΪΌΓΙ, 1718--1 δ, ἴῃ 4 ὈΟΟΚΒ οὐ ραγίβ8, ὅ8νο. 

8δ. ΟΥ̓ 64] ἸΝοΐθ8 οἢ βοῖηθ Ῥᾷββᾶρθδ οἵ ϑοσιρίαγο, σοι ραγῖπρ μοῖ τ ἢ 
186 τηοβύ δηῤθηΐ Ὑ βυβίομϑ, ΔΠα γϑϑίουϊπρ [6 τὴ ἴο [6 ὶν ΟΥἹΡΊΏΔ] ΓΘ] ρ᾽ ΟΥ 
ἴτιιθ ὅθιιβθ. [ΒΥ ΝΊΟΒο]α8 Μανν. Ιοπάοῃ, 1747. 8νο. 

86. Ο. Β. ΜΕΙΒΝΕΒ 1)6 Νομῳ Ῥαυ]πο Οοτητηθηίδίϊο Εἰχοριοο- Πορταδίϊοδ. 
Οαταίζ, 1880. 8νο. 

87. 50. θέαν. ΜΙΘΗΑΕΙῚ85 (Οὐομητη [0168 ἴῃ Βοοϊοίαία Ηδρα ΒΟ ἸΑΓΌΤη 
Οοοϊθηροηδβὶ ΡῸΣ ΔΠΠ08 17568--1762, ρῥγϊοοί ἘΔΙΠο ϑϑουπάα, Βγοπλο, 
1774. 4ϊο. 

88. “0 Πη18 θοΥρῚ ΜΙΟΗΑΈΙ15 ΟὈΒΟΓν ΔΙ ΟΠ 68 ὅδογϑ, ἴῃ αυΐθὺβ ἀϊ γοβὶβ 
ϑϑοσθα ΘΟΥΙρίαγο αἰτίαδαια ΕὉΘαΘΓΙΒ 1,0018 βο] οι οσῖθ8, ἐσ Πϊηρσυς ΕὈτθς 
ΔΙ γυστηαιθ Οὐ Θπτ ] τὰ 1Π40]6, ᾿ΓΙΒοοσΌ ΤΩ ̓ ΐοτα ροριυ]οσαηι τ θυ. οἵ 1η81}- 
τυ(8, ἰυχ δαΐῃπαϊίαγ: ΠΟΠπι1]8 οὐΐδπι Απιϊχυλίαίαχῃ “ αἀδἰσαΓατη οαρὶϊα ΟΣ 
ρὲ Μοβαῖοβ οἱ Μέαριβίγογαμα ρ]8ο 118 Θχουϊ απίυγ, δἄααθ ϑθηβαμι ϑρὶτὶ- 
ἴμ816 πὰ ἰγαθυοαπίυγ,. ΤΓΑΊ]οοῦ δὰ ΒΠιδηυτω, 1738. 8νο. 248 βἀϊο. Ατη- 
θη, 1752. 8νο. 

89. 90. (ἀδογξ. ΜΙΟΒΑΕ ΙΒ ΕΧογο [Δ 1068 {Π6Ο]οςα]σΟ-Ρ]]ο]ορίο. 1,ρά. 
Βαῖ. 1757. 8νο. 



ϑεςί, ΠΙ. ὃ 9.1] Οὐἰϊοοίίοπς οΥ᾽ Οδεογυαζίοπϑ οὐ ἐδε Θοτίρξιτοδ. 42]. 

90. 06 118, απ δα σορῃοβοθηᾶδη «“υἀξογαμη ΑἸ βΕ] Ποηβί απ, αἱ 7688 
(απ ροῦα νἱναρθαηί, ΟὨ ΓΙ βίο] οσίδπ Εὐνδηρο] α ΠΟ ]8 Θχῃϊοηί, ἄθασθ Τ,οοἷ8 
Μεββίϑηϊβ ἴῃ 11}18 816 σδῦ18, Βουρ810 Αἀδπλιδβ ΜΌΒΑΗτ, Οοἰηρα, 1828. 8νο. 

91. Ονβογναίίϊζομθϑ ϑεϊθείβ ἴῃ σαγὶα ἰοοῦ ΝΟΥ Τοβίδιηθηζὶ, : βῖνα [,8ΔῸΓ. 
ἘΔΠΓΟ511 46 ῬΈΑΡΟ Ῥδηςθοομίδγοδιιϑ, ΑἸοχαπασὶ ΜΟΕὶ ἰῃ Νονυμ Εὐάὰσβ 
Νοῖε, εἱ Ῥεοίσὶ Ῥούβινι ϑοοίβίδι 18. 968 ϑριο]ορίη Ενδηρο]ίουτα : ουπὶ 
Ργϑΐδίοπα 60. ΑἸΡΟγ ΕΔ το οἱ ἰΔὉ. θη. Ηδιμθυγρὶ, 1712. 8νο. 

Οπε οὔ {πε ταγϑβὶ {{{||6 θοοΐκβ οὗἉ ξδογϑὰ οτιἰοῖϊβα, Ὧν. ΗἩδσγποοὰ ο8}}5 ἐμ ἷ5 ἃ νοσὺ ὑδοῖι] 
οοἸ]εοιίοη, σοπίρίπἰπρ τῆδγ Ἔχοθ ]θηξ ἢοῖο5 οὔ ρδγίϊσυϊαγ ράββαρεβ οὔ ἴῃ Νὸν ᾿Γεβίδιηθηϊ. 

92. ὅδπι. Ετϊά, Ναίμδη ΜΌΕΙ Π᾿βϑογίδιοποϑ ΤὨθοϊοσίςς οἱ ῬΒ]]ο]ορίοδ, 
γο]. 1. Τλρδβῖϑ, 1787. νοὶ. 11. 1014. 1794. 24 οἀϊίίοῃ, 1014. 1798. 8νο. 

93. Εν! ογιοὶ Μύντεαι [ΕΡ βοορὶ βοϊδηβῖα ] ϑυταθοΐβ δὰ 1 ργοίδ ]οη θὰ 
Νονὶ Ταοβίδιηθηϊ 6 Μαγιποσίδυβ, ΝΒ, 1Δριἀ!αδαιθ ΟςἸδἰϊ8, πα χίτηθ 
ατεςοῖβ. [Ι͂ἢ {86 θγϑί γοϊυπηα οὗ μἰ8 ““ ΜΙβοθ λπθα Ηδίπίοπβῖα ΓΒ θο]ορίοἱ οἵ 
ἘἈΙ]ΟΙορτοὶ Ασὐριμαθηῇ. ἩΗαΐηϊα, 1816--24, 2 ἰομιΐβ ϑνο. 

Τνοηγ-ἴγοα ράββαροϑ οἵ 6 Νὸν Ταοβίαπηθηὶ ἀγὸ ποτ 1] υϑέταϊοα ἔγοτη δηξθης τυρὶ, 
οοἴῃ5, ἕο. ὅϑοπια δχδπιρἾοβ οὔ ἴπε αἱὰ ἴο ὕῈ ἀογινϑά ἔγοιῃ ἔπθ56 γϑιιδίῃβ οὗ δητίαυ γ, 5 60]- 
Ἰαίθγαὶ ἰθϑει πη πίθδ ἴο {Π|6 ογρά Ὁ} γ οὗ τῃ6 ϑαογοὰ νγίϊογα δῃὰ αἷθο 88 ἃ δβουγοο οὗ [Ϊηίοσ- 
Ῥτείϊδείοω, τν}} "»α ἑουῃά ἐῃ Ὗο]. 1. Ρρ. 190---199. δηά ἴῃ Νοϊ. 11. Ρρ. 4831---4393, 

94. (Δ5ρ. Ετϊα. ΜΌνΝτΗπ Οὐβαγνδίϊομθϑ ρἢ}]Ο]ορίοδα 1η ὕὅδογοβ Νονυὶ Το8- 
(Δα ητὶ 11 ΓΌΒ, οχ Ὠιοάοτο δίσιο οο]] οί. ἩΗδίηϊ οἱ Πρβῖς, 17δ8. δ8νο. 

96. Η. ΜυνΝτΤΊΙΝΟΗΕ ϑγ]. ρα Ορυδβουοσατη δὰ ἀοοίνΠδηὴ βϑογϑιη ρδγί- 
ποῃΐλα. 1πρὰᾷ. Βαί. 179]. 1794. 2 νο]8. 8γνο. 

96. Αὐρυβὲ Ηουηδηηὶ ΝΊΕΜΕΥΕΠΙ 46 Ενδηρο] Ἰδίατιι ἴῃ παγτδηᾶᾷ 680 
ΟἸσΙΒΕ ἴῃ νἱΐατα σοάϊία Ὠ᾽βϑοπβίοπμθ, γα βαια Υ᾽ δἴοσυμι ΕΟ] 6818 θ)οοίογυτα 
ἴῃ οἃ αἰλυάϊ!οαπάᾷ οἱ σοιηροποηδᾷὰ δα 4118, Ῥτοϊαβῖο. Ηδὶϑ, 1824. ϑνο. 

97. ὅο. Αὐρ. ΝΟΕΒΒΕΣΤΙ Οραυβοιϊοστατα δὰ 1πίουργθίδ οπθῖη ΒΔΟΓΑΓΌΙΩ 
Θογρίυγαγαση, Εαβοϊσυϊαβ 1. ϑνο. Ηδΐβ, 1785; Εβοϊου]υϑ 11. 1014. 1787. 
--- ὐ) υδάρηι, Εἰχογολ δι οηθβ δὰ β'δοσω δοσι ρίυγ ᾿πίθγργθίδ θη. Ηζδ]δ, 
1808. 8νο. 

98. ὅοο. 1,4, (ρει ΟὈβογνδίϊοπιπι ΘΔΟΓΑΤΌμ Ογπίδρτηα, ϑνσο. Ὑ εἷ8- 
ΒΘ οσρ, 1729. --- Ἐ͵ υϑάοτα, (ὐοπ) οἰ τάττῃ ἀ6 "ΠΟΙ οσ θὰ5 5.5. Ἰοο 18. σθῃ- 
ἰυγῖα, 8ὅνο. 1081, 1788. --- Ἐ) βάθη, ΑΠἰτηδαν ΒΟ ἢ 65 β80 8. ΒΓΌΠΒΥΤΙΡΒ, 
1747. 8νο. 

99. ἘΠ ῬΑΙΑΙΒΕΤ Οὐ βογνυδίίοποβ ΡΠ] Ο]ορ! οτ-ου το ἴῃ Β8ΟΤῸ85 ΝοΥϊ 
ἘσἀοΥ8 Γἀῦτοβ. Τμυσά. Βαί. 1752. 8νο. ---- Ε) υδάδπι ϑρθοϊπηθη ΕἸΧΘΡΟ ΔΙ Ο τα 
ῬΆΣοΙορίοο- ον  ἰσαγιμι ᾿ῃ ὅϑοσοβ ΝΟΥ Ες 6.18 [λΌγοβ, 1775. 8νο. 

100. Αὐυρυϑίὶ ῬΡΕΙΕΕΕᾺΙ Οροτὰ ΟἸηπῖα. Ἀπιβίθοάδπι, 1704. 2 γο]β. 4ϊο. 
Τῆς ἄτϑε νοϊ πη ςοπίαϊ πα Πὶς Φεδία Ῥεξαία ϑεγὶρέωτα, 400 ποῖοβ οπὶ αἿ βου" ῥαββαροβ οὗ 

δογρίυγο, Εὐγαῖσα αἰχμε Επτοίϊοα ΝΝουὶ Τεδίαπιεπέϊ ε τιῖε γοπεῖδιι5 ἀεγὶναία, Δι Ἔχρ δηδιίϊοη οὔ 
Ἡεῦτεν δηά οἵμον ἰοτοΐσῃ ὑγογὰβ οοσυττγίπρ ἰπ ἴπ6 Νονν Τοβίδταθηΐξ, ἀπά ἴβθη ἀἰββογίδιϊοπβ οα 
Ῥαββαρεβ οὗ ρϑου αν αἱ σα ΠΥ ἴῃ 1Π6 βδοτοὰ νυ εῖηρε. ὙὉὙΠα βοοοπά νυ] απο σοπϑβιϑίβ οὗ ἰγθα- 
εἰδε5 οα 1Π6 οΥἰ Εἰςίϑτ, ᾿πιογρτοίδιίοῃ, δηιφυϊ 65, ὅς. οὔ ἴδε ΒΊΌ]6. 

101. Βοπιδ Κ8 οἢ 86 6 γᾺ} Ραββῆσοβ οὗ δου ρίαγο, Γοου ἔγρ᾽ ΒΟΠῚ6 ΘΓΡΟΥΙΒ ἴῃ 
186 ρῥγϊπίθα Ηρῦγον Τοχί, ροϊπῦησ ουὖ ΒΕΥΘΓΑΪ τα βία κο5 ἴῃ [Π6 γϑΥΒί ἢ, ὅζα. 
ΒΥ Μαίμον Ῥιικινατον, 11... Οδιδυί ρα ἀπά Τοπάοῃ, 1769. 8γο. 

102. Εἰγχίτγβδοίβ ἔγοτῃ ἴπ6 Ῥοπίδίθυ ἢ σοιῃραγοα τ ἢ 5, τ] ΑΓ ῬΆΒΒΑΡ68 ἔγοτ 
ατεοκ ἀπα 1,δεἰπ δυΐμοῦβ, τὴ ποίθ8. ΒΥ Εάἀπαγὰ ῬΟΡΗΑΜ, 1).. Οχίογάα, 
1802. ϑνο. 
Οὗ εὶς ψοτῖκ τς τοδάον τ ἱ ἤὅπά δὴ δῃδῖγϑβ ἴῃ ἴΠ6 Βγι 8} Οτὶς, Ο, 5. νο]. χχ. ὑῃ. 

289---294. 
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422 ϑαοτοὰ Ῥλιϊοίοσψ. ΓΡατγὶ 11. ΘΚ. Υ͂. 

108. ῬΟΒΒΟΗΒΕΒΟΕΕ ((]ιγ β[14η1) ΤΠοοογ 5 ϑογιρίυγατα 18 ΓὙ8}8 : εἶγθ 
ϑοηξθηλ δ. ῬΉΓαβ68 6 Ῥοθῦβ σοὶ β δὰ 1]υβίγαη δα δ'δοσὶ (οάϊοϊβ ΟγδουΪᾶ. 
Ὀγοβάρ οὐ 1ρεῖ, 1744. ϑγο. 

104. ϑογρὶὶ ΒΑΡΗΕΙΠ, ΕἸΘΟ]οβίσυστη ΤΟΙ ΘΠ: τὴ ΘαρΟΓΙ ΘΠ ΘὨΓ8, 
᾿Αππηοίδίομοβ ἰῃ ϑβὅ'δοσδπι δου ρίυγαμα ; Ηἰβίογιοθ ἴῃ γείυβ, ῬὨΣΟΙορίοθ ἴῃ 

. Νονῦμπλ Τοβίδιηθηΐυτα, αχ Σ θηορδοηΐο, Ῥοϊγθϊο, Αστίδηο, οἵ Ἡοθγοάοίο ς0]- 
Ἰοοεῖ;. Ταράυηιϊ Βεαίδνοσγιμπι,, 1747. [πῃ ὕτο νοϊυπλθβ, 8νο. 

106. ΒΕΙΝΕΟΚΕ (Ὁ. Ε. (.) 6 Οοπϑίδηξ οὐ ΖαυΔ Ὁ}: 968ι ΟἸ τ 501 [η40]6 
οἱ Τηροηϊο, οοίτηδ οὐ Ποσοηαϊὶ Βδίϊοηα: βἶνα Οουημηθηίδιο 46 Εὔὐνδηρο]ῖο. 
“2 0Π8πη18 ουπὶ Μαίπὶ, Μίαγοὶ, οὐ [θῶ Ευδηρ6}118 ΘομοἸ]αίο. ΗἩδηπονυοΓθ, 
1827. 8νο. 

106. Ετ. Υ. ΒΕΙΝΗΑΕΡΙ Ορυβοῦϊα Αοδάσπῖοα, [1 ρβίθ, 1808--9. 2 γο]8. 
8γο. 

107. Απ Φοαπηθθ ἴῃ δχβ θη 7εβὰ Ναίυτὰ το αυΐβ Οαποπὶςοὶθ Πρ τὶδ 
Ταρυρηθῖ, ΘΧΘΤΩΪΠΑΓΟ σοῃδίιβ 6ϑί Εἰ, Ὑ. ἘΕΤΊΒΕΗΟ. Οοίίηρο, 1826. 8γνο. 
Τα νυίϊος βίδίος (ῃ6 ἀοοίϊτίπο οὐὗὨ 8:1. Ζοὔπ τοϊίϊνα ἴἰο [6 ἀϊνὶπθ δπὰ ἢυπιδη παίυτοι οὗ 

9 6δὺ5 ΟΠγὶδῖ, αηὰ 1Π 6 π οοἸΏραγοβ ἔποτ ἢ (Π6 τυ τἰηρβ οὗ ἔΠ6 ἤσοα ὅγε ονδηρο δίς, ἀπά 1ἢ6 
τοῖηδιπῖηρ θοοΐ5 οὗ ἴἰπ6 Νεοῖν Τοβίδιηθηί. Τῆδ οοπο]υδίοη ἴο τῆϊοῦ ἐδ δυῖῃοῦ δσγῖνθϑ ἰδ, 
ἐπδὲ [π6 Ἔνδηρο 15 18 ποὶ 80 πη ροβίοσ, δημα σοηβοαιθηῖν (πὲ (Π6 ττὶτησε Ὀοατὶπρ 18 Πδπι 
8.6 15 σοηιηο ρτοαἀυσίοῃβ. 

108. Οὐτγθοίϊοηβ οὗ γαγίοιιβ ραββαρ88 ἰὴ [Π6 ΕΏρΡ]15}} Ὑ δυβίοῃ οὗ {μ6 ΟἹά 
Τοβίδιμθηϊ, ἀροη {Π6 ΔυΥΒοΥ ἐγ οὗ δηθηΐ ᾿πΔη βογρίβ, δηἀ δηιθηΐ ν ΓΒΊ ΟΉΒ, 
Ὀγ ἴδε Ἰαΐο Ὑ. Η. ΟΒΕΕΤΘ, 1). Ὁ., Ῥτονοβί οὗ Εἴοη (Ὁ]]6ρο. Ῥυθ]βμοᾶ ὉΥ 
Ὦ18 βοῃ ἯΥ. Βορογίβ, Μ.Α. 1 οπάοῃ, 1794. 8νο. ͵ 

“Τηα Ὁ] ςΑ] βομοϊατ 0 1}} 1η}} 10} τοοοῖνα ψ ἱτἢ Ρ]δαβυγα ἢ 656 τϑιηδγῖκς, ἔγοτη ἃ τηδῃ οὗ 
υπἀουδιεά Ἰοαγπὶηρ δὰ ἱηροπυϊν. ὉΠ σΠΙ οἵ ἰητοπίϊοη οὗ τ, Ἐοδοτγὶς βθοπ8 ἴο ἤᾶνθ ὕθθῃ 
ἐμαὶ οὗἉ Ἰεσδεπῖης {Π6 ὨυτΩΡΟΓ οὗἁ τνγογὰ8 βυρρ] θα ἴῃ [ἰ4]ῖς ἴῃ ον ρῈ]ῖς νοτβίοῃ, 85 ποῖ δῃ- 
δΡΟΓΙΠρ ᾿ἰζογα!ὶς (ο δὴν τγογὰβ ἴῃ {πὸ Ἡεῦγαν, ΒῪ βμθννίηρ ἴμδὲ ἴῃ δοπία οϑϑθθ [ΠΟῪ δ ΓΘ 
ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂, δηα [ΠδΔὲ ἰῃ 5οπιθ, 116 5Β6η56 ἸΏΔΥ 6 ἢ] ]6 τ ΌὉΥ Οἴον τῆραπα, ΤἬΘΓΟ ἃσγὸ αἷδο 
ΤΩΒΩΥ ΤΟΙΠΆΓΚΒ οὗ 6 τηοτα βθπεσζαὶ κί." [Ιἢ Π656 οὐβογναιτίοηβ, “ οδπάουγ, πιοάεοβίυ, δὰ 
ἸΠΚΘΘΒΝ. ΟΥ̓ θ6 ἔσοιιπά δαογηΐῃρ ᾿θαγηϊηρ," Βτιεἰβῃ Οττῖς, Ο. 5. νοὶ. ἐν. Ρ. 648. διὰ 
Ρτοῖ. ὑ. νἱ. 

109. Ὠίβοοιτβ Ηϊ]βίουαυθβ, Οτίαιιθϑ, ΤΒόο]ορίᾳαθβ, οἱ ΜΟγδυχ, Βὰ. 168 
Ἐγέποιηθηβ 168 ἢ]0.8 Τηέ ΓΆΡ 168 ἀὰ Ψίουχ οὐ ἀὰ Νουνοαὰ Τοβίδτηθῃΐ. 
ῬᾺΣ ἀαλντις ϑΑΘΕΙΝ. Αυνο ἀθβ μ]δποθεβ. Α ἰὰ Ηαλγο, 1738ὅ--1789. 
6 γο]8. ἴο]1ο. 

Μετ. νδὴ ἀον Μαγοῖ ἰουττηθὰ ἃ ἀδϑῖρῃ οὔ γργ}βθῃεϊηρ ΟἹ ΘΟρρογ- ]δἕθβ {6 τηοϑβὲ τποπιουδὉ]Ὸ 
εν οπίβ ἴῃ δδογοὰ Ὠϊβίοσυ ; δῃὰ ἢδ οηραρσοὰ Μγ. δϑιυγίῃ ἴο ψτῖῖα δὴ ὀχρὶ ηδίίϊόη οὗ ἔπ ῥ]δίεζ ; 
(δὶς ζᾶνο στὶβθ ἴὸ ἴπ αἰβοοιγβοβ ἤδτο ρυδ δ ῃθὰ. ὍΏοσα ἰ5 δὴ οαἀϊίοη οὗ ἔθη ἱπ 11 νοΐϑ. 
ϑ8γο. ὍΤΟΥ δγὸ ἀθϑογυθαϊυ Βα] ἴῃ 16 πὶ σίιοβε οβίθειη, 

110. Πλιββογίδιοπβ, ΗΠ]Πϑιοσίοδὶ, Οὐ ἶσα], ΤΠ ΘοΪορίοδ], ἀπ ΜΟΓΑ] οἡ [Π6 τηοβί 
ΤΩΘΙΏΟΓΑΘΪ6 ονθηίβ οὗ (6 ΟΙἹά δπά Νον Τοϑίδιηθηί. Τγδηβ θα ἔγοτη 1ἢ6 
Ετοηοῖ οὗ Μ. δεαυγίπ Ὀγ Φοιη ΟἸΒΔΆθθυαγηθ. Υ]. 1. [411 ρα] 188647 1,οη- 
ἄοη. 1782. [Ὁ]10. 

111. ιββογίδιοηθ ῬΆΙ]οΪορ οο- Εἰχοροίίος Ενογαγάὶ ϑόπειρπ. Ηδγάοθ- 
τονῖοὶ, 1769, 1770. ὅνο. 

112. ΒΙΌ]164] Εγαριηθπίβ. ΒΥ Μ. Α. ΒΟΒΙΜΜΕΙΡΕΈΝΝΙΝΟΚ. ΙΟπάοῃ, 182], 
1822. 2 νοΐβ. 8νο. , 

ΤΠ686 ἤγαβτπθη 8 ἀγα ποῖ οὐ [1ο4] ο] οἰ ἀδίΊοἢ5 οὗἉὨἁ ρατίίσυ αν ἑοχίς ; θὰ ΤΟΥ ἀτο τυτϊ ἔθη τ ἢ 
τυ Οἢ οἰερβδηοο, αηὰ {Ππ6 δι ἤογαβ5 Ὧδ5 ἰηἰγοάτιοοα 80π16 οΥὗΓ τη6 ἤπαϑὲ ργδοίϊοδὶ δηά ἀδνοιϊουδὶ 
τδουζπίθ οὗ 18  Δηθϑδηϊδὶ τυγ ἴθ γβ, ραγ συ] σ] γ ἴΠ 6 δοοοτηρ ἰ5η 6 ἀπὰ τηυοἢ)-τδάιιοοά τϑοΐ 565 
οὗ Ῥοτὶ ἤογαὶ. Βαϊ μοὶ οὐ 164] γϑηπμαγκβ ου [Π6 δυιμοτιβοὰ Ἐπ 5 Ψογβίοη ἀγὸ ποῖ αἶγα 5 
ςοττοοί. 

118. οδηπῖὶδ ΕὙἀθσοὶ ΦΟΗΓΕΌΒΝΕΕΙ Ορυβουΐα Οὐἰτϊοα δἂ Ὑαγβίοηθβ 
ατϑοδβ οίοσῖβ Τ᾽ οβίδιμθηί ρογ ποία. [Γρδῖα, 1812. ϑνο. 



ϑεοῖ, Π. ὃ 9.1] Οὐἰϊεοξίοης οΥΓ᾽ Οὐδογυαξίοπδ οη ἐλο ϑοτίρίμνγοε. 428 

ΤΡο Τυδοῖβ οοπίδὶποὰ ἱπ ε15 υοϊυσηθ δτο, 1. Οὐδεγυαίΐοπεε ποπηπἶ ὧε Ῥαίγεση, Οταοονισς, 
“πείογίἑαίε ἱπ σοπείἐίμεπάα Ῥεγδίοππι Οταοαγμπι Ῥείετὶε Τεείαπιεκίϊ 1,εοίΐοπε σεκπμῖπα. ἴδ6 
οδίοοϊς οὗ ν]ἰοἢ ἀϊδαιυ ϑἰκίοπ 15, ἴο ργονϑ τἰιαῖ, ἰπ εἰσ [Π6 πογάϑβ. οὔ ἔς ΟἹ ὰ Τοκίδιηθηΐ, [Πα 
Ἐδίθουβ Τ᾿ ΓΘ 1Π ΤΏΔΠΥ ταβροοῖβ ἐπδοσυγαῖθ, ρδεΕΪν ἤγοτο τποὶν υδὶπρ ἔδυ! ἐγ Μ85., ἀπὰ ρδγιγ 
ἕτοτι ἃ ἔδι!υτὸ οὗ πηθπιογυ, το ἰοὰ ἐΠοπὶ βοπιθίϊτποβ ἴο δι θβιϊ αἴθ ποὶ ΟὨΪΥ ΟὯΘ τοσζὰ ἴοσς 
ΔΠΟΐΠοΥ, Ὁ ονθῃ ἴο οἴδηρα ν᾽ ΠΟ0]6 ΤΩ ΤΌ Γ5 οὔ ἃ βεπίθηςο : δῃὰ 2. δυδοσε Οὐεεγοαέξϊοπιπι εἰ 
Ἑπιεπααξίέοπεπι (Ὀη)εοί. ἵπ Ῥέεγβα. ΟὟ. Ῥείετίς Τεείαπιεπέϊ. 

114. Τ)ιββογίδιεϊομοβ ῬΑΕ)])οϊορσίοο- στ σφ. δίηρυϊαβ ρυϊπχασα, ὰης σαποῖδϑ, 
οαϊάτι Ομ γιϑύίδηυβ Εὐϊ θάθγίουβ ΒΟΉΝ ΕΒΕΕ. Οοἴμα, 1790. ὅνο. 

Τῆς ἀἰδοοτίδιίουβ οοἸ]οοϊοὰ ἴῃ 1Π15 νοϊυτοθ γεγο, ἴοσ ἴΠ6 τηοβὲ ρατῖ, μι.) Ξμ6α βορδγαίοὶν 
Ὀεοΐνγοθη ἴη6 γοδῖβ 1772, 1775, 178], τ ἤῖρεπ ἴθ Ὠυταῦοσ, δηὰ ἀγὸ ὨΙσἢΪΥ να] ρα οὐ 6 
Ο(οπίίϊποης. ΤΈΘΥ σοτρτγίϑα ΡΒ] ο] ορίςο- ΟΣ ς] ΟὈΒΟΓν δ ΟΒ οὐ (Π6 Ἡγτηη οὗ ΠοθοΥδὴ 
( υάγ. ν.}, οῃ ναγίουβ ρββϑαροϑ οὔ [πε Βοοκα οὗ Κβδὶ πηβ δῃὰ Ζοῦ, οἡ 1βαϊδὴ χχυὶὶ., Εἰζεῖκῖοὶ χχὶ. 
ἩΡΑΚΚΟΚ 11]., ἀπὰ τπ6 ργορῆθου οὗ Οδδάϊδῃ ; θεβῖαδβ το ν᾽ 80]6 ἀϊβεογίδιουϑ, ου 1ῃ6 
ἀμ ου εν οὗ ἀοιοτπιηΐπς ἴΠ6 ἀρ οὗ Ηοῦτον Μαηιυβοτγρίβ, δά οὐ ἰπ6 Ατδρὶς Ῥοηίϊαϊθιςἢ 
ἴῃ Βίδῃορ Ῥαϊιοη᾿ 5 Εἀιεου οὗ μα Ῥοϊγρίοι Βι ἷα. 

11ὅ. Ορυβουΐα Εχοσοῦςα, Οτοα, Πορτηδῦοα. δου ρβὶῦ, τϑοορπον ΐ, 
νΑΓ 8416 ΔΔα᾿ ΔΙ 6 ΠΕ18 Ἰοσυρίοίαν! Η. Α, ΒΟΒΟΤΥΊ, Το]. ὨοοῖοΣ οἱ Ῥτοῖ 
Οτγάϊη. Αοδάρθῃα “66 η5818. Φθης, 1817, 1818. 2 νοἱβ. ὅνο. 

116. ΑἸΡογὶ βοησι, ΕΝ Απὶπηδάνογβίοηθθ ῬΆΣ]ΟΪορὶςβ οὐ Οὐ ος δὰ 
γΑΙἃ ἰοοδ ψοίου8 Τβίδηθηςὶ : ἴῃ αυ 8, ΟρΡα ργοϊρυὰ Πἰηρσυδο ΑΥ̓ΔΌΙΟ8, 
ται α ΔῸ ᾿πίογρυθῦ 8 ΠΟΠμ͵Ω 5818 1η.6]]6οΐα 1] 8 ΓΔ ΓῸΣ, «ΟΔΙΏΡ]υΣΊτη8 
οἰΐδπλ πονἃ Θχρ) οαπᾶδ πηοάδβίθ ρσορομαμπίατ, ΑΑπμηβίθοάδϊὶ, 1709. ϑὅνο. 

ΤῊΝ ἰγθαῖϊβα νγα8 τορτι πϑά, ἰοροίῃοσ τ ἢ ΟἾΠΟΥ ρίθοοβ οὗ Ρχγοῦ. βου] θη, υπάθν ἢ 6 {119 
οὗ Οροῖὰ Μίπονα, ᾿υσάιυπὶ Βαϊανογυτ οἱ 1 οονασάϊα, 1769, 41οθ. Ιῃ {Π15 ψοτκ ϑομυ θη 
δα5 τηδῦδ σγοδὲ υβ6 οὗ 6 Ατδαρὶς 1δηρυάᾶρο, ἴο "]υδίγαῖϊα Ἡροῦτονν νοσάβ δπαὰ ρῆταβθα, 
δἰ που ΠῸ σΘΏΘΓΑΪΙΥ δα άιιοοβ ραβϑαβοβ ἔγτοτα ἴῃ6 β͵δσητ)δσίϑη5 ἀπ ργοβο τ τίιοσβ. Τθ ρἢϊ- 
Ἰοϊορίςαὶ τηοτργοϊδιίοηβ τ ποι Π6 τ 8 ἀοάμοοβ Πα ρ͵δοαβ ἰῃ σοη γϑαϊ δε ποίου ἴο (Πο86, τ ὮἈ 
186 ἰγϑδαϊτἰοῃα οὗ {πΠ6 ταῦ ᾽η5 Πα ρσγοβοσνθα. 

117. 4ο. Κβοηυντηἷξββι, θ6 ΟΠ βυλδ δυ8 δριτι 8 σαποῖ. ῬΑΤΒ ῥτίτηβ 
6 νἱ οἵ πδίισᾶ, γαίϊοπα οἵ υὐ] δα 120 115 Τἱπρυδγυτη, ἴῃ ᾿τίτηοβ Ὀ βοὶρυ]ο8 
ΟἸὨσῖβεὶ οοἸ]δίρ, δία ᾿ῃ ΡοΒίθοσοϑ ΟἹ Π68 ἀοΙ ΠΟ66Ρ8 δα Βηθιι ἀ86016 866. ΡΟΓΘΩ. 
Τλρβίῳ, 1818. ϑνο. 

118. Ο. ϑεαάαξκ Ορβογναίίομθ ῬβΣοϊοσίος οἵ ΤἘΒθοϊορίοξ ἴῃ Το ΧΙ. 
Οδρίΐδ ῥγίοσα. Ὑταδ)οϑοῖὶ, 1766. ὅνο. 

119. Φοβδπηῖθ Ηοησῖοὶ ἃ ΘΈΕΙΕΝ Δίοαϊ δίοηθ8 Εὐχοροίϊοσο, ααϊθυ8 νϑτῖδ 
υἰσίυδαυς Τοβίδιηθητὶ ἰοοδ ὀχροηάυμπία οὐ 1ΠΠπϑίγαηίαγ. Πυθοος, 1780--82-- 
87. 8 ραγίεβ, ὅνο. 

1920. ἀοὐοῦ ΟΕ γι ϑεϊδηὶ ὅτόπε Πιββϑουίδοποϑ 1η Πἰρτοσυὰ ΝΟΥΣ Τρο8- 
ἰδηιθητ Η; ϑἰοσίσογυσῃ δἰἰαιιοῖ ἰοσοβ. Ῥασγίοϑ [--Π|, Τυδίηροη, 1790.-91--94, 
4ϊο. 

12]. ἀοὔῖοῦ ΟἸ τ ϑυϊδηΐ ΒΤΌΟΒΕ Ορυβουΐϊα Αοδάθπηῖοα δὰ [ἰπηἰουργοίδ- 
οποια ΓΑΡτοσαια ϑϑοσογαμι ρου πη. Τυδίηροη, 1796. 1799. 1808. 
3 νο]8. 8γο. 

Βοεὶᾷος νατγίοιιβ οὐ εἰς] ἀΐϑαυ 5: 10η5 οὗ στοαὶ τποτιῖ, {18 σσοσκ ςοηίδὶπ ϑόνογαὶ σοϊατηθι- 
(ατῖοβ οὐ ἀοίδοῃεά δοοῖΐκ5 οὔ ἰπ6 Νὸνν Τοβίδπηθηί. 

122, Ῥτγορῆθου, Τυροϑ, δῃὰ ΜΊγβοὶββ, {π6 στοδῦ Βι αγκβ οὗ ΟὨ ΓΒ ΠΥ: 
ΟΥ̓, 8 Οὐἰτοαὶ Εχαπηϊηδύοη δηά Ποιμοηβίγϑ 0 οὗ βοσὴθ οὗἩ ἴμ6 Εντάοποαβ, 
ὉΥ ΜΆΙΘΒ {86 ΟΠ βιίδη ἘΔΙΓ 18 Βαρρογίθα. Βγ ἴπ6 ἔδν. Ε νναγὰ ΤΉΟΜΕΒΟΝ, 
Μ.Α. [,οπάοῃ, 1888. 8νο. 

ΤΏς αδ]οςὶ οἵ τη]8 ψοῦκ 15 ἰο δἀὰ ἴο ἴπ6 Εν! άθηςθβ οἵ Οἢ ΓΙ ΕἸ ΠΥ ἀετοοηδίδί!ου5 
οὗ ἴῖς Ὀινίπα Οτὶρίη ἔγοπηθ (Π6 ΕἸ Ἰπιοπε οὐ Ῥγορίιθου, Ἐπ6 οἱοβε δάἀδρίδιϊοη οἵ Τυρεβ 
ἰο τῃοὶς Απεγροβ, δπὰ ἐπα γραὶν οἵ Μίταοϊθϑι ΓΒ ψγοσκ ἰ5 τῃοτοίοσα αἰνι ἀρὰ ἱἰηΐο 
ἔτος ἀἰϊδεϊποι ραγίβ ---- Ῥτορῆθου, Τγρϑδ, δὰ ΝῆΪγαοὶεβ; δδοῖ οὗ νψῇῃΐο [88 τοςοϊνραὰ ἃ 
βορασγαία Ἵοοπϑιἀθσαίίΐοη. ἰ᾽ηάεν {δ ἤγεὶ πεοδάὰ (Ῥγορῆϑθε:.) ἴῃ86 δυῖποῦ 86 βοϊεοϊθὰ 186 
τοοδῖ διγϊποηξ οὗ ἰποβα τυ ϊοῦ τοϊδῖὶο ἴο ἴΠ6 Μεξβίδῃ : (ποθ 6 [πδ5 ρμἰδοοὰ ἴῃ 1υχίδ- 

ΒΕ 4 



424 ᾿ ϑαογοά Ρῇτίοϊοσψ. ΓΡασὶ 11. ΟἹ. Υ. 

Ροδιτΐοπ στ ἐποῖς δ] πθηῖ, τ ἢ τΠπ6 ται βία οχρίαπαιίίοηβ. Ὅρα τηοβὲ σουλδεῖςα 6 
ἴαοιβ. α8δοὸ ἰῃ [6 ὉΣ] 1.4] παυγαῖσνοβ, τ ΠΙΟἢ δηΐθηὶ δηὰ τποάργῃ αἰνϊηθβ μάνα δεοουπῖεά ἴο 
Ὅ6 ἰγρίοδὶ οὔτ Μεοββί αι, ἤδνα αἰβο θθθι ὑγουρηξ ουἱ ἰηΐο δηξιγρῖςαὶ ἀοίδι] ; δῃά 85 ἃ 
ΒΌΓΩΙΠΑΤΥ ἴο ἴπ6 ὙγοΪ6, ἴΠ6 Ὑθγϑοῖιυ οὐὨἉ [6 ταΐϊγβοὶθβ π88 Ὀθθη οί] ἰσοὰ Ὀγ οχίοσῃδὶ δηὰ 
ληΐογηδὶ οἰτου ΞΔ 668. 

128. Ἰδοοίτπα Ῥδ0}1 ΑΡοϑίο!]! ἀθ νἱ πλογῖβ ΟἸγ 801} βα ἰϑέβοιοτιἃ. βου ρβιὶ 
Ι, ἘΞ Ο. ΤΙΒΟΒΈΝΡΟΕΕ. [1 ρ818, 1837. ϑνο. ᾿ 

124. (δῦ. ΟἸγ. Τιττμάνκι Οραβοι]α ΤοοΟΙορίολ. Τ ρβΐα, 1808. ϑ8νο. 
Μαγίουβ φυδβίϊοηβ οἵ εδογρὰ οσι εἰςῖσπὶ ἀγα ἐ]Πυδέταϊοα 1 1:18 ττοτὶς τ ἱ 1} δἰησυϊαν δΌΪν. 

12ὅ. 1)᾽ββουίδιοπβ οα βοπὶβ Ῥαγίβ οὗ ἔῃ ΟἹ δῃὰ Νεν Τοβίδπχθηΐβ, τ ϊοὶ 
αν Ὀ66ῃ Βαρροββά πηβυ} 80]6 ἴο {86 Π᾿νηα Αὐτθαῖεβ. ΒΥ Εϊοβαγὰ Τνο- 
ῬΕΝΝΥ, ΜΙ.Α. ἸΤωοπάοῃ, 1824. ϑὅνο. 

1926. ᾿ββογίδιο ΤἈθοϊορίοα 46 Ψυάεο- ΟΠ βιϑηΐβηιο, οὐ υβαπα ΥἹ οἱ ΕἸ- 
ἢοδοϊίαία αυᾶτῃ Θχβϑγαϊῦ 1π ᾿ἔθιὴ ΟΠ τ βυϊδηυμη βθοῦ]ο ρείτηο. Οδα.. . . ΡὰὉ- 
Ἰῖοο δχϑιωϊηὶ βιυι π{1{, ανιὰ ὕδη Ηξυϑτ. Τιυράυπὶ Βαίαγογαμμ, 1828. 
4{ο. 

127. οδπηΐ8 ΕΒΡΟΟΚΤΈΝΠ Ἐδβοίου!υβ βου οπιπι δὰ ΤΉΘΟ]ορίδτα, 
ΤΑΆΧΙΤΩΘ Θσθρϑίϊοϑη), οἱ ῬΒΙ]ο]ορίαπι βδοσγαη. Οοθυγρὶ, 1739. ϑνο. 

128. Εκβοασιαι (“. Η.) Ορυβοαῦϊα, ἴῃ αυΐθυ5 ἀθ γατὶβ 5. 11. Ἰοςΐ8, οἵ 
ΔΡΡΌΤΩΘΙΗΓΙΒ Οχ 46 ἀθδαπιρί15 οὐ Ἰοὺ οἱ ΠΠατὰ ἀΙ βου ταν, «ΕΙαἰῦ δίχα δηϊτιδά- 
ὙΘΓΒΙΟΏΘΒ δά]θοϊξ 4. Α. Τ,οἴζο. ΤΥΔ])θοῦ, 1810. 8γο. 

129. Οδπρορὶὶ Ὑιτπιχα, ραΐγὶδ, ΟὈΒοΓνδ πη ὅδοσατυση Τἰδτὶ ΓΥ. 
Εταποαύοτο, 1700. Τθυ Υ. οἱ Ψ]Ι. 1708. 4ϊο. 

180. Οδιαρορὶὶ Ὑιτειῖνας, ΜΙ, Τιββου ται! οηθθ ὅδοσρ, οὐτὴ δηϊπηθᾶνογ- 
ΒΟ υ5 ἩΘυτηδηηὶ  θηθηι8, ΕὙΔπθαμογῷ, 178]. 4ϊο. 

181. Ἐχλοηΐβ Τϑιοῖ! ΨΈΙΕΜΟΕΤ ΟὈβογν δίϊοπαπι ΜΠΒΟΘ Δ πθάγαπι, ἀρρ αταθηίὶ 
Ῥγϑοῖραθ ρΒΠοΪορίοὶ οἱ ἐμθο]ορὶςοὶ, φαϊθὰβ τυ 8 Ἰοοὶβ 5. (οάϊοὶβ δὺϊ πονβ 
δαῦ ὈΌΘΙΙΟΓ ὰΧ δαξαπάϊυν, ΓΤ Ρασ. Ιθοναγάϊ, 1740. 4ϊο. 

182. δ|να Οὐσα, βῖν 'π Αὐοίοτοβ βθοτοβ Ῥγοίμμποβαιμα (τ θηίδτῖαβ 
ῬΒΙοΙ͵ορίουβ, Οοποίππαν! ΟἹ θασῖαβ ΥΆΑΚΕΡΙΕι,ρ, Α.Β. (δπίδ τρί, 1789-- 
1796. δὅ ρατίβ, ϑ8νο. 
Το ἀοδίρη οὗ Μτ. γακοβοῖά, ἴῃ ἔμ ρίδῃ οὐ ἐμιῖϑ σου, νυγὰς [π6 πιηΐϑη οὗ τΠποοϊ]οφίοαὶ δηθὰ 

οἸαββῖοδὶ ᾿θασηίηρ,,---ἰθο 1] πίγαίίοπ οὐ τῃ6 ϑετίρίαγος ΒΥ Ἰίφῃς θογσοιν οὰ ἔγτοπι ἔπ Ῥῃ]]οΪορΥ 
οὔ τοϑθοο δῃηά οπιῃο, 85 ἃ ργοβαῦ]α τηϑί ῃοά οὗ ΓΟΟΟΙ πη  Πάϊπρ ἔπε ὈοΟΪκ5 οὗὨ τονοδίϊοῃ τὸ 
βοβοΐδιβ. ον 80}. {[τ8 ἀοβῖρῃ τγᾶβ οχοοιϊοά, ἔμ τοδάδτ ΤΩΔΥ͂ 866 ἴῃ ἴπε ἀϊβοτοης οτὶ τ1ς 8] 
ὁουγηδ]β οὗ ἐμαὶ ἐἰπιθ, σθοτο Μέσ. ὙΝ. 5 ρϑοι δῦ ποξίοηβ ΟἹ βοϊὴθ Ροϊηΐβ ἅΤ6 οοποϊἠδγοὰ, (866 
Ῥδγιου δῦ ἴΠ6 Μοπίμὶν Βρνίον, Ν. 8. το]. ν. Ρ. 54. εἱ 566η.,) ΥΤοΪ. Υἱῖϊ, Ρ. 571., δηά 
νοΐ. χυὶ. "Ὁ. 255.) Απ Εχαπιεν οἵ ᾿ἷβ τοῦ γὰϑ ρα δηθὰ ὃγ Η. (, Α. Ἡδθηϊοΐη, ἰῃ ἴουσ 
518} ἰγϑοῖξ, μσϊηϊθα δὲ Ἐτ]αυρ, ἴῃ 4ϊο. 1798.--1801. 

188. ΤΆ ΟΗπ (90. 6160.) Οὐδογναίίοποϑ ἴῃ Νονὶ Εωάογίϑ Τὐργοβ, αυδΓΌΙΩ 
ὈΣΙπηΔ ΑΓΒ 6 οοὨ παῖ Ἰοοδ, αιι88 ΕΧ Ηἰβίογία ρἈΠ]Οβορμῖοα ΠΠυβέταπίαγ. σ᾽ ΘΏ8., 
1727. 8νο. 

184. ΨιηαίοῖΘ ΒΙΌ]1ο: ἃ βϑυῖοβ οὐ Νοίίοθβ ἀπά Ἐ]υοἰΔαξίοπβ οὗ ῬΡΑββαρθβ 
1η 186 Ο]ὰ δπὰ Νενν Τοβίατηθηΐ, το μᾶνα θδθθῃ {ῃ8 Β0)6οΐ οὗἁ δἰΐδοκ δηᾶ 
ταἰβγοργοβθμίδιϊοῃ ὈΥ ἀθἰ Β[168] υτϊθσβ. [ΒΥ αν ἃ ΓΑ ΤΉ π.] Ιοπάσῃ, 
1882. ὅ8νο. 

18ὅ. δουιρύαγα Ὑ]ηἀἸοαῖθα: ἴῃ ΔΠΒΊΤΟΣ ἴο α Βοοῖ ἱπε 168 “ ΟἸ ΓΙ ΒΕΔΗΣΟΥ 88 
ο]4 88 ὑμ6 Οτθαίίοη.᾽" Βγ Ῥδηΐθὶ ὙΤΓΆΤΈΚΊΑΝΡ, Ὁ. ἢ. Τοπάοη, 1780..1784. 
8γο. [Α]80 ἴῃ (μ6 βἰχίἢῃ νοϊιπια οὗ Βρ. Ὑδημ]δογιβ δἀϊέίοη οὗ μἷ8 ὙγοΥΚΒ. 
Οχίογα, 1828. 8νο. 



ϑεοί, Π1, ὃ 9.] Οὐἰϊἰεοίιοης 9 Οδεογυαξίοηδ ὁπ ἐδ ϑογίρέμγοδ. 428. 

Του ΡυὈ] δ εα ἴῃ σορὶν ἴο ΤΊ πα] "5 ἀδοϊδτηδίογυ [106] δραϊησδὶ γευεαϊεαὰ τοὶϊσίοη, τα ϊ5 
Ῥυδ]ϊοδίῖοι οἰαἰπιβ 4 ἀϊςιληςὶ ποῖΐσα, οὐ δοοουηῖΐ οὗ ἰἰ8 και ἰβίδοίογυ δἰ υς! ἀδίΐοη δηά υἱπαϊσδίοη 
ΟΥ̓ ἸΏΔΗΥ, 8πὰ 83οπιθ οὗ ἴπ6πὶ αἰ ΒῆοΪς, ραθϑαροβ ἴῃ ἴῃ6 ΟἹὰ Τοβίδιηθηι, ὙΤΉΘΥ ἃΓῸ δισδηροά, 
ποῖ ἱπ ἐμ ἀοβυ ΟΣ ἩΔῪ ἰῃ σἢϊοἢ Τιηάαὶ ἱπίγοάυοοαά Ποῖ, ἴο ρψίνα ρΡοϊηξ ἴο ἢΪ5 7655 δὰ 
ΒΔΤΟΆΒΙΩΒ, Ὀυΐ 858 (Π6 ἰοχίβ βίδα ἴῃ ΠΟΙΥ ττὶϊ ; 80 85 ἴο ἔοστῃ 8 γα ΪΑΥ δου168 οὗἨ δχροϑίζογυ 
1]]υεἰταῖίίοπβ. Ῥατγὶ 1. σοτηργιβεβ 6 Ὀοοΐς οἔὗἩ Οφηοεὶβ ; Ῥαγὲ 11. σϑσγῖθβ οὐ ἔπ Ὄχι παίΐοῃ 
οὗ ἰοχίβ ἔγοπι {πΠ6 Ὀοοῖ οὗ Εχοάι5 ἴο ἴπ6 βοοοῃά ὕοοῖ οὔ Κιηρβ; δηὰ Ῥατγὶ 111]. οχίθπάβ 
ἐβτου ἢ ἐπ 6 τοτηδί πίη ὈοοΚ5 οἵ ἴῃ ΟἹἀ Τεβίδηθης. Ψδγίοιιβ ραβϑϑδβοβ 1η {6 θοοὶς οὗ 7οῦ, 
(πὲ Ῥεαΐπιβ, διιὰ [η6 Ῥτορποῖβ, ομδεροὰ Ὁγ [πβάοὶ τυσιΐοτβ υγἢ ᾿ποοῃσιβίθπου, ἱπῤυβιὶςα, οὗ 
ΔΌΒΟΓΣΑΠΥ, ἀγὸ ἤογο Ἔχαπιὶηθᾶ ; ἀπά, οσσαβιοηα , βοπλθ οοἰ δίοταὶ ἰορὶσβ ἃῦο δπίογοα ᾿ηΐο, 
ἰοηάϊηρ ἰο ἐμοῖγ ἔσο οἰοϊἀδείοη, Βρ. Μη δὰ Ὧγ, ὨΟγὶνῃ ἰᾶνθ τηδάβ σοῃβι ἀθυαθἷδ 
86 οἵ Υ αἰου]δη 5 ἰδῦοιιτβ.0 Εοτ δὴ δεοοιιπὶ οὗἉ ἴπῸ σοῃίγονογβὶθβ ἰηΐο τ Π1οἷν τἰ6 νυ] Ισδῖϊοῦ 
οὗ ““ ϑοτὶρίυγο Νιηἀϊοδιοα " σοταρο]]οά Πἷτα ἴο οπίοσ, ἔνα στοϑάθυ 15 τείεσο ἴο Ρρ. 152--1 78. 
οὗ ἷ8 [8 Ὀγ Βρ. Νῃπι]άοτγι, ἔοσπιῖηρ ΝΟ]. 1. ραγὶ. 1. οἵ μῖ5 οαἀϊίοη οὗ Ὦτ.  αἰοσ]απὰ᾿ 5 
ψ ΟΣ 5. 

186. ΒΙΌ]1641 ΟἸοδηΐηρδ: ΟΥ ἃ Ο]]δοίίου οἵ Ῥαββαρεβδ οἵ δοσιρίυγα, {πα 
Αγ 6 βΘΠΘΓΑΙΥ Ὀδοη οοπδι ἀογοα ἴο θ6 τιλβίγϑηβ] θα 1η [86 τοοοϊγοα ΕΠ ΠρΊ 58 
ογβίοη, ὙΠ ΡΥΌΡΟΒΟα δΟΓΓΘΟΟΠΒ; 8180 ἴπ6 ἱπηροτίαπε νΘΥΊΟΙΙΒ ΓΟΔΟΙΠρΡ8 ἴῃ 
ὈοΟΙᾺ Τοβίδιηθηϊΐϑ, δηα ΟΟΟΘΒΙΟῺ8] ποίθδϑ, πο Υβρουβοα τυῖτἢ ἃ νἱον 10 6 1Π1ὰ8- 
ἰσαϊίοη οὗ οὔβουγα δῃηὰ διμδίρυοιϑ ἰοχίβ, νυ ἢ Βα ΘΓ] ΟἴΠΟΙ πηδίίοσβ [θα] ηρ; 
ἴο 1Π6 ρΘΏΘΓΑΙ οἰ ποϊἀδίίοη οὗ {π6 δαογτοα τ πρ8. ΒΥ ΤΒοιηδβ ὙΥΈΜΥΒΒ. 
Ὑοτκ. 8νο. 

ΤῊΣ διὰρὶθ ἰ{|6-ραρε οὐ 1ῃ}8 νγογῖς ΒΒ] οΙΟΠΕΥ ἱπάϊοδῖοβ τπΠ6 ἀοβῖρση οἵ πα ᾿παυκέτουβ 
σοτηρ Ϊοτ : ἴῃ ἔπ οοτηρα85 οὗὨ 1π|16 τήογο ἴδῃ 250 ρᾶζοβ, ἰδ ῬΓεβθηΐβ 8 νεῖν οἵ ἱπηροτίδηϊ 
σοσγθοιίοῃβ οὗ δ πιυϊεἰτυάς οὗὨἩ οὔβουτα Οὐ διωηδίραοιιβ ραϑβαροβ ἴῃ ἴπ6 βδογρὰ νγτ ἴῃ ρ 8, Ἑςοἴ- 
»ἰἸοά ἴτοπι ἔπε Β᾽6]1ς 6] ἰαδουτα οὗ υρνατγάς οὗ ΒΙ͂Υ οΥἩ ἴπε πιοσὶ ἀϊβιϊη συ δοα τ ςπ, ὈοΙΒ 
ΒτΙΕἸ5} δηὰ Εογεῖση, [ἢ τὸ Ἔνθηΐ οὗ ἃ πὸνν ἰγαπβ] δῖ οη οὐ τον βίο οὗ Οὐγ διηβοτιβοὰ νϑγβίοῃ 
οὔ τς Ηοἷγ ϑογρίυγοβ, {πὶ 1{|16 θοοΚ σδηποῖ [81] οὐ ὈοὶπΣ Θπλ ΠΘΠΕΪΥ ἀϑοῦα]. [18 να] 
ψουὰ παν ὕθθ δημδηςσθὰ 1 τΠπ6 σοτρὶϊογ δὰ ερεοϊῆοά [ἢ6 ΒουΓΟΘ5 ΟΥ δυῖΐμοῦβ οὗ βοῇ 
ἐπχοηἀδίϊοη. 

187. ΑΔἩ ΠΙυδβίταϊίοη οὗ [6 Μοίῃοά οὗἩ Ἔχρ αἰ πίπρ ἔμ Νον Τοϑίδιηθηϊ ὈῪ 
186 ΘΑΣ]Υ Ορ᾿ΠΙοΏ8Β οὗ 96 ν»}ὺ18 δπα (τ β[ 188 σοποογπίηρ ΟἸγϑί. Βγ ὙΥ. ὙΚ7.:,.- 
80Ν, Β.Ὁ. Οδιμρτγάσο, 1797. ϑνο. Α Νεον Επιοη, σΑΥΘ ΠΥ χσανὶβοά, 
Οδ τῖάρο, 1838. 8νο.- 

“ Τδοιρἢ ποῖ ΟΧΡΤΟβογ ῥτοβοηϊοα ἴο {πὸ ρ0}]Ϊς 45 ἃ στοδιϊδίίοη οὗ Ὧν. Ῥυϊοβξιϊ γ᾽ " Η14- 
ἸΟΥΥ͂ οἵ Εδγὶν Ορίπίοης, δηά οἶμες σσοσκβ οοποεγηίηρ (Π6 Ῥόγβοῃ οὐ Ὁ γιβὲ, {π|8 ρεσίοσπι- 
ΔΏΘΟ 8 πα οδιΟὨΔΌΪΥ ἰο 6 τοοοϊνοα ἴῃ 18 ᾿ἰχῆϊ. Τηα δυῖῃου σοῃβίδηι]Υ ἰθορβ ἴῃ γἱονν 
16 ἀγριιτηθηίς οὗ ἐπὶ τνοτκ ᾿υβὲ τἸπδηεϊοποα, δ ΠΘΑΥΪΥ ρα5565 οὐος ἴῃς βϑῦὴθ ρτουηά, ἴῃ 
οτάδγ ἴο ρζουβ ἐμαὶ 1π6 Ὠἰβίοτιοδὶ ἔδοϊ, το αιὶπρ ἴο ἴῃ ορίπἴοπα οὗ ἔμπα ἤτγϑε (ἢ 8014 ῃ5, 15 ἐπ 6 
ΤΈνΘτβα οἵ {πὶ τ ῃ]σἢ [6 ἀοσίον 45 τοργοβοπῖθα, δηὰ Ἴοοηβοηυοπεῖν ἴπαὶ ἐΠ6 ἰηΐδγοησα τοὸ- 
βρεοϊίης ἴ.6 ἔγι!α πηοδηϊηρ οὗ ἴο Νονν Τοβζαιηεηΐ 15 ἀἰΓΘΟΊΥ σοηίγατυ ἴο (πᾶ οὗὨ {π6 υηϊίδ- 
τῖδη Προ οβίβ. --- 1 σου Ἱὰ 6 τηὐυπιῖσα ἴο {||ὸ ἰηροπίοι5 υυιῖοσ οὗ {Π15 ΗΠ ΡΙγ" το Ὦγ. 
Ῥειθβϑίίου, “ ποῖ ἴο αἰϊονν Ὠΐπι, υθοαυϊνοοδ!γ, [π6 ὑγαὶβο οὐὗἁὨ μανὶπσ ττιτθη, ἴῃ ἃ Ῥογβῃίςσιιους ᾿ 
δηα οοττοςῖ σ(γῖ6, 8 ᾿ἰοραγποᾶ δηὰ γε} - αἰ ξοκιεά ἰγδοῖ, δῃά οὗἉ μανίηρ σοπάυοιοα ἢ15 ρατγὶ οὔ [ἢ 6 
σΟΠΓΟΥΘΥΒΥ τί Ὀγθδηϊγ αηὰ οαδηάουτ." (Απαϊγίῖςα! Πονίον, νο]. χχανὶ. Ρρ. 368. 572.) 
ΤῊΣ πον οἀϊτίοπ, ἔγοτη τη Ρίεὶ Ῥυοββ οὗ ἐπ {πἰνογβῖτυ οὐ Οαπιδχί σε, τσδὲ εἀϊτοά Ὀγ (πὸ 
ῃδη Εοσιυ5 Ὠινίηγ Ῥτοίδεθου) ἴπὸ σον, ΤὨοσδβ Τυτίοη, Ὦ. Ὠ., πονν Βίβῃορ οὗ ΕἸγ. 1ἰ 
15 85 θεδυ }}γ 85 1ἰἴ 15 σουτγθο ιν ῥτϊπίϑα. 

188. “9. Ὀϊοίογιοὶ ὙΥΊΧΟΚΙΕΕΙ ᾿ ιβαυ δι οπ68 ῬὨ]]ο]ορίοςο, βου ρίυγο 
ὅδογρο αυδάδτῃ ἰοσδ, οὗ Δ (1ατ114{18 ἕδη ΘΟ 6] 681 αϑίϊοϑο αυδιῃ ρΓΟΐΆΠ86 ΤΟΙ ηΐα, 
1] υϑίταπίοθθ. ΗδβιθυτρῚ, 174]. 8νο. --- ΕἸ υδάοπι, ΗἩγρομηποπηιδίδ ΡἈ]]ο]ορίοδ 
οὐ οὐίτῖοα ἀἴγογβα δοσιρίαγο δδογθ, δι Ὁ αἴθ Υ18 αφύδτη ΝΟΥΪ Ταβίδιηθηί, ἰοοᾶ 
1ΠΠυϑἰταηίοβ. Ηδιδυτγσὶ, 1745. 8νο. ---)υ8άσπι, ΑἸἰπηδαν ΒΟ 68 ῬῬΡΏ:]Ο]ο- 
σιοο οἱ Οὐτος δὰ ναῦὶα ὅ'βδοσὶ Οοαϊοὶβ αἰτίυδαθα ΕἸἄοσῖΒ Ιοοα. ἩΠ ἀββίς, 
1750- 62--58. 8 ραγί8, 8νο. 

ΑΙ] τλὸ ρυθ]ϊοδιϊοηβ οὐὗὁὨἨ ΠΟ ΚΙΟΡ ἀγὸ Ὀοῖ᾿ βοῶτοο δηὰ υδ]υδῦϊα: ΠΟΥ ἃτὸ καἰ, Ὀγ α]- 
οἤΐυπ, ἴο 1ΠἸυπέγαϊα τηδηγ αἰ ου] Ραββαροβ οὗ Ηοἷν ντιϊ νν ἢ στοαὶ Ἰοαγηϊης δὰ ἱπαάυδβίτγ. 
(Β10]. ΤΏΘοΙ. ϑοϊοςξ. νοὶ]. ἵν. ρ. 812.) 

189, Ἡδσγιιδηπὶ ΤΥ 151 ΜΠ156 6] δηθογυτα Βδδοσοόγατῃ [101] Θυλίθοσ, [μρ- 
ἄυππὶ Βαίδνογιπ, 1736. 2 νο]β. 4ἴο. 
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140. Ητιδηηὶ ΊΤΒι Μοϊοίομηαία 1,6] ἀθηβῖα; αυΐδα8 σοπεποηΐαν Ῥγθ- 
Ἰοοϊΐοποϑ ἀ6 για οὐ δθυβ (ἀοβῦ8 Ῥδὺ]} Αροϑβϑίοὶ!, πθοποη 1)155θσί 0} 11 
Ἑχοσοίοαγυια ΠὨυοάσοαβ; ἀδπίᾳιθ Οομιταθηίαγὶ 8 ἴῃ ΕἸ ρ᾿βίοϊαμπα ὁ υἀφ Αροϑ- 
1011. Β4β1]16, 1789. 4{ο. 

141, Ἡοδγιηδηπὶ τι Φσγρῆδος οἱ Δεκαφνλον; βῖνθ 46 ΖΕ ρΥ ΡΟ δοΟΓ πε 
ΘΔΟΓΟΓΌΠΙ ΘΟΙΩΡΑΓΔΕΪΟΠΘ οὐτὴ ΗΘΌΓΑΙοἶβ ΓΛΥΙ ἴταϑ, οἵ 46 ἄθοθπὶ ἐγ θυ Ὶ8 
18γ86]15 Π θῸΥ βἰηρυΐαγβ. Αὐοοοββὶς Πιδίσιθ6 ἀς Τδρίοπο ΕἸ]πυπαίγίοθ ΟΠ σὶβ- 
ἀἰδπογαπι Βὰ ἱπρογδίοσο δγοο Αὐσο]ο Απίοπὶο. Β8851168, 1799. 4{ο. 

142. Μαγῦϊηὶ Οαβρασὶ ΟΕ Βῦπαι ΟὈΒοσν θη 68 βϑοσθ ἰῃ Νονυτῃ Το8- 
ἰὰπχοηΐατα ; Βεὰ Αἀηοίδίϊοηοβ ΤὨΘο]ορίςο- Οὐ ἴθ π᾿ γόοοθ8 ρ] σαβαιθ ΝΟΥῚ 
Τοβίδιμθηίὶ, ογάϊηθ δ᾽ρμαθοῦσο, οὐ θιοῖα ῥσθοῖρυδ ἴδια Ὑ οἴοσὶ 8 αυδπὶ ΝΟΥῚ 
Ἑσάοτιβ. ΕἸΘμβρυγοὶ, 1717. 4ἀῖο. Ἠαΐπιϑ, 1738. 4ϊο. 

148. Αη Τιραγίϊαὶ ΕπαΌΪΓΥ ἱπΐο {86 6486 οὗἩ 1Π6 (ἀοΒρ6ὶ Πϑιμοῃίδοῖτα. ΒΥ 
ὙΥ1ΠἜὮάτὰ ΥΥΟΒΤΗΙΝΟΤΟΝ, ἢ... Ἰομάοπ, 1777. 8νο. 

144, Ῥείγὶ ΖΟΈΝΗ Οριβουϊα βδογα; Βος οβί, Ῥσγοργδχητηδλίβ, Π)15βου δ οἢ 68, 
Οτγαιοηθ8, Ερ᾿ϑίοϊβ, οἵ Θομοαϊ ϑιλδΐα, ᾽πὶ ααϊθὺδ ργθ ον βο᾽ δα  ββίπηα ΗἸβίογθ 
ἘΠοο] οι! δϑίϊοε οἵ [1 οσαῦο σϑρὶΐα, οὐἶδπὶ Ρ] υβαῦδπι βοχοθηΐα δου ρίαυγρ ἰοσᾶ, 
ΡῬαγπλ 6Χ υἰγίυβαθα ἸΙηστξὲ ΒΔ ΠΟΙΟΓΙΒ σΘηΐο, ρϑγίϊπη ὁχ Απίαυϊδίι Η6- 
Ῥγαϊοασυτη ἀτθοδγυτα οἵ Εοιρδηάγυτα ρραγαίι, 1} 8ΓΓΔ ΠΣ ἃς νἹ Πα ἸσΘΠΓΓ. 
ΑἸ ομανῖα, 1731. 2 νο]8. ὅὃνο. 

146. Νοίοβϑ οὐ δοεγιρίυτο: σοηΐδιπησ δὴ ἘΧροβίοη οὐἁ [86 ῥγίποὶραὶ 
ΤΥρθβ, 8δῃ ΕΧρ]παίίοη οὗ {ἴῃ Ηδθῦγον ΤΊ168, ὅζο. ὁσσΌγτΙηρ ἰπ {86 ΟἹά 
Τοδβίδμμοπί, δ Εβϑδυ οἡ {μ6 ΒΟΥ Ὶς Ἰτηαρο8, Δα ΒοΙη6 81}10]6 Γυ]65 [ὉΓ [86 
διυᾶγ οὗ Ῥτορίθου. ἘαΙθυτΡ 8ηα Τοπάοῃ, 1832. 8νο. 

146. Ιπιργονϑα Ἐθηδογίηρϑ οὗ [086 ραβϑβϑᾶσθβ ἴῃ [86 ΕΠρ]Βῃ Ψογδίοη οὗ 
[86 Νοὸνν Τβίαμηθηΐ, τ ΒῚ ἢ ΔΓΘ σΑρΡΘΌ]6 οὗ Ὀδίηρ ΠΠΟΓΘ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ ὑγαπβὶδίβα. 
Τ,οπάοῃ, 1896. ϑ8νο. 

ΟΗΑΡΤΕΗ, ΥἹ. 

ΟΟΝΟΟΕΡΑΝ ΟΕΒ ΑΝῸ ΙΟΤΙΟΝΑΒΙΕΒ, ΟΟΜΜΟΝΌΈΡΙΑΓΟΕ ΒΟΟΚΒ, ΙΝΌΕΧΕΒ, ΑΝῸ 

ΑΝΑΓΥΒΕΒ ΟΕ ΤΗΕ ΒΙΒΙῈΕ. 

ΒΞΕΟΤΙΟΝ 1. 

ΟΟΝΟΟΞΌΑΛΑΝΟΕΒ ΤῸ ΤΗΒ ΒΟΕΙΡΤΌΗΞΕΒ. 

ὃ 1. ΟΟΝΟΟΒΡΑΝΟΕΒ ΤῸ ΤΗΕ ΗΕΒΕΕΎ ΒΙΒΙΕ,. 

1. Μανία 46 ΟἌΊΆβιο Οοποοσάδηϊις: ΒΒ] οσαμη ἩδΌχαϊοογαμῃ δὲ ἵ,αἴου 
τὰπι. Βοπιϑ, 162], ἔ0]10, ἴῃ ἔοι να πλ68, ---- ΤΟ Πά πὶ, 1747, οἱ 8Πη, Β66(. 
ἙἘΔοπία αὐ] ]οῖτηο Βοτηβὶπο, ἔο]ϊο, ἔῃ ἔΟῸΣ νο απ] 68. 

ΤῊ οτἱ ρΊηδ] οὗἉ (Π18 σουκ τὰ8 ὁ Ηθῦγενν οοηοογάδησα οὗ Ἐδδοὶ Ναίμδμη, ἃ Ἰοατπθὰ 7εν, 
Ῥυδ] δηθὰ δὲ Ψψαπίος ἴῃ 1528, ἰπ (ο]ϊο, νυν στοαὶ ἔβυ]185 δηὰ ἀοίεεῖβ' Α βεοοῃὰ απὰ 
ΤΩ ΟἾ τῆοτα οοττοςοῖ οαἀϊίοη οὗὨἨ ΝΑΙ Δ π᾿ 85 σσοτκ ττὰ5 ρτϊπίθα δἱ Βαβ:} Ὁγ Ετοθθη. ΤῊ τμϊτὰ 
οαϊοη 18 ἔπ  γϑέ ἱπιρτοββίοη οἵ (α]αϑίο᾽υ Ὁοησοτάδηοο, τγῆο 85 οχίθπάοὰ Ναίμδαη τψοσκ 
ἰηῖο ἔσυγ Ἰαγρα νο]υμηοβ, ΒῪ δἀάϊησ, 1. Α [1,δεϊη ΤΥδηδϊαϊΐου οὗ 6 ΒΔ ὶ οσχρἰδπαιίοῃ οὗ 
1Π6 8βενεγα) σοοῖβ, ψν ἢ δ  ἀἸἴοπ8 οὗ ἢἰς ονῃ ; 2. Τα Ἠδθυϊηΐοαὶ, Ομδ]άθο, ϑγτίας, απὰ Αταδὶς 
νοσάβ ἀοσίνοά ἔγοπι, οσ δρτθοΐηρ τγῖτῃ, ἔα Ἡθῦτονν τοοῖ ἴῃ βἰ στη βοαιίοι ; 8. Αὄ1ἰξεγαὶ νοῖ- 
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βίοῃ οὔ ἰπ6 Ηοῦτγον ἰοχὲ ; 4. Τῆς νϑγίδιίουβ Ὀοῖτγθθη ἐδ Ψυϊσαὶθ δὰ ϑορίυδρίπε τοσβίοπδ ; 
ἃπα 5. ΤῊΘ ῬΓΟΡΘΥ ΠδΠ165 Οὔ τηθη, τἴνουβ, του ἰδίῃ β, δία. --- ΒυχίογΒ (ποογάδηςε (πος οοᾶ 
θ6]ον") νγᾶβ Ῥσορουὶν τἰὰ ἔουτγί οἀϊίοη οὗ ΝαίμδῃηβοΥκΚ, 85 Μσ. Ηουγδῖηθ οαἀϊὶου ἰ5 [Π8 
86. . Το ]Δϑῖ ἰβ ἃ βρ οηάἀϊὰ δηὰ υβοβι] θοοΐ. 

2, ΦΦοδη18 Βυχτοιση (οποοτάληϊϊθο Ηδοοταϊος οἱ Ομ δ] αἱςϑ. Βδβ1168, 
1632. [0]1ο. 

Τὶς ᾿5 ἃ σψοσῖς οὗ στοδὲ Ἰαδουσ, δῃὰ ἤοσῃ 1ῖ5 ταῦ γ μ85 Ἰοῃρ ὕδεη οἵ ἀϊβῆςυἱ! δοχυϊπ!ίοη : 
ΔῊ δοτιἀστηοηΐ οὗὨ ἰξ τνδ8 δουρί] ὦ δηὰ ρυ] 156 Ὀγ ΟἩ τ βιίδη Ηδνίυδβ, υπάδγ τπ6 Ἐἰ{|6 οΥ͂ 
Τοπε" Ζιοπῖς, εἷσε (οπεογααπέϊαγει Ηεδταίοσαγμηι, εἰ Ολαϊἀαϊοαγμηι, 0. Βεισίον ὲ Ἐρίὶϊίοηιε. 
Βοτο]ϊηΐ, 1677. ὅνο. 

8. ΤΑΡτοσι διασσοσυθὰ γοίογΒ Τοβίδιηθηϊ ΟὈὐποογάδηςϊθ ἩΌΓΑΙ δ 
δίαιο ΟΠ] ἀαϊος : χαΐθιιβ δα οἴμηΐα (δῃοηΐβ ὅδοσι νοσαῦαϊα ἔὰπὶ ἩΘΌΓαϊοα 
ἴὰτὰ ΟἸδ! ἀδῖοα Ἰοοὶ ἴῃ αυϊθυβ Γοροσουηΐυῦ δὰ ἈΠΌ ΟἸΏ6Β οογΐο ΟγΪη6 
ΤΟΟΘΗΒΘΏΪΟΓ ; δα ο μοχίοο [ἡπρσὰθ βδοσ ΗΘΌγαϊορ οἵ (δ᾽ δῖος ἀυρ]τοῖ, 
Ὅπο ΝΟοΟΒΘΡΥΔΙΟα αἰΐοτο 1μδἴϊηθ βουϊρίο, το, 4114{18 1 ΟΥ̓ οὕδα ἢ [18 {ΓΔ} 8- 
Ἰα!ΠΠ]οπΙ υαβα6 δης αι βϑίτηϊβ ΟσΑθυΪοσατα ΟτΥιρίποθ δὸ ΕὈσ8 Β᾿ δου δ 
δἴαιιθ δηλ  γύσα γαϊϊοηο οχρ]]οδηΐυσ. Αα]οοΐα βυηΐ ΝΟ ποἰαξζυγα ΟΠ 1 Πὶ 
οοσδθυϊοσυσα ἩθΌγαΐοογυπ,, δὰ απ ἴθ] ϑογιρίατο δὅδοσθ δάἀδυοιὶ βυηῖ, 
Οποπιαβίϊοοη β'βδογυση, ϑ.}] 08 Νοιαϊηιτα ργορείογυσῃ ῬΒΟπΙοο- ΡΒ ΠΟΓΌΓΙΩ, 
Ιπᾶοσ Ὑοσδθυ]ογαμλ ΑΥΤΆ σοσαπὶ οὐ ΝΘΟΒΘΟΓΑϊ σογὰπλ δα ΧΡ Ἰοδηἀ8. ὅδογδο 
ϑουιρίαγο νόοσβΌυ]ὰ ΔΒ] δἴοταπι, Οοηβροοίι5 Εὐσιάγαμῃ Νοιαϊηδι τη, Ῥτο- 
Ργίθα Μδβογτῷ, Βγανίδγίυσα Ηἰβίοτίς Οσαμητηδίζο ϑδοσθ, ἀθπῖαᾳια ΤΆΡυ]α 
Βδαϊΐϊουμπι οοτηραγαῖῖναβ. ἀποΐογα “}10 ΕἼΕΕΒΤΙΟ. 1 ρδβίς, 1840. 0110. 

ΤῊ8 8 ἃ Ποῦ] τηοπυπιοηὶ οὐ Οογιηδη ᾿ἰοαγπίηρς δηὰ ἰηαυδβέγγ, ἔΠ6 δοσιγαου δπὰ ἴγρο- 
ιδρηἶοαὶ οχοουϊτίοη οὐὗἁἨ θ νῃϊοῖ τοῆθος ἐΠ6 Ὠρσῆοβὲ ΠΟΠΟῸΓ ἢ ἴδ δυ ΠΟΥ, 85 νγ6}} ἃ8 οὔ [86 
Ῥτγληΐοῦ δἀπὰ ρυ] σον, Μ. Τδυσῆπῖίζ, οὗ 1,οἰρχὶσ. Το μ͵]δη οὗἉὨ ἴπΠ6 ψοτὶς 5 δου] ]οννθ: -- 

«Τῆς τνοτγάς, θοῖἢῆ Ηοῦτονν ἀπά Ο(δμδί ἀθο, ἀτὸ ταηροὰ ὑπάοσ ἐποὶς τοβροοϊίνο σοοῖβ, δηά 
Ῥτοοεάϊηρς ἴπα οπυπιογδίίοη οὗἉ ἴῃ6 ραββαροβ πῃ ν Βοἢ Θϑοὴ ΟὨΘ ἰ5 ἰουυπὰ 18 ἃ ἀοίδι!]οἀ δοοσοιιπὲ 
οὔ 1ῖ5 οἰ γτο] ΟΟῪ δῃὰ τηθαπὶηρβ ἰπ γα θ᾽ πο] Ἡθσον ἀπά ἰῃ 1,δίϊη, 

“« ΤἼΠόβο ἔνο βἰδίοσηθηίβ, ἤουγονοῦ, ἀΓῸ ὈΥ ΠΟ τη 805 θχϑοῖ σοι ηϊογραγίς ἴο δδοῦ οἴποσ. [Ι͂ἢ 
[6 γα ᾽ς 8] ρογίϊοη ἴπ6 ορ' πἰοη5 οὗὨ τῇ τηοβῖ ςο]οργαϊοά “ον δἢ ἀοοίοτβ δ στατητλδγίδης 
δῖὸ βἰδίοὰ δηά ἐϊξουβεθά, δηὰ 1Ππ6 τηοδηϊης οὗ θδοὴ νοσζὰ βίο ὑροὴ ἃ βοιπά Ὠἰδιοτίοδὶ 
Ὀαε5 (πὶ ν1}}} σδιιϑο ἴο Ὀε Ἰαϊά δϑῖάθ 88 τὸ ἰγυβὲ (ὉΓ ΘΥΟΥ ΤΩΔΗΥ͂ οὗ ἐμ ἔδι-διομθα δηὰ υὩ- 
ἔουπαοά βρθουϊδεϊοιι5 ἴῃ τυ ἰο πιοάογη ᾿ἰοχὶσορταρῆοτα ἤν ἱπάυϊσοά. ὉὙηα ονἱάθηςο, ἴοο, 
ὑγῃϊς ἢ 15 ἴῃ5 ἀοτίνοα ἔσο ἰγαάϊτίου δηὰ ἔγοία ἴΠ6 σοηουτγθηοα οὗἉ δπεϊοπὲ ᾿πιοσρτοίοσς, ᾿κ 
ΤΟΙ ΥΚΘΌΪΥ βιγοησίμοηθα Ὀγ {Ππ σΟἸ]]δίοταὶ ὑτοοῦ δβοσάδαὰ Ὀγ ἃ τηοβὲ οχίθηβῖνθ δηὰ ἱηρεπίους 
οοτηρατίδοη οὔ ἴῃς τοοῖβ, ἢγεὶ στὰ ἴΠο56 οὐ [6 οἴπον Βῃοσα Ἰ5ἢ Ἰδησυαροβ, ἀπά ἤοχὶ τ ἢ 
ἴῃοβ6 οὔ ἴδ [πᾶάο- Ευγοροδη βἰοοϊς ; [Π6 τοβ}18 οὐὗἉ Ὑῃϊς ἢ δγὸ δ8 ἱπβίγυοιινο 89 ΠΥ δ.Ὸ ἴῃ 
ΤΩΒΩΥ 68565 Π6 Ὁ δη 5υγργίβίηα. ΤΟ ἔΓΘαΌΘΠΟΥ Οὗ ἢ15 τοίδγθποθβ ἴο δπὰ σηυοίδεϊοῃβ ἔγοτ) 
ἴπ6 Ταϊταυάϊο πτιΐοτγα βου 6 ἔτ} ΑΥ} Ὑ ν ἢ {Π6 τ ρτγοάιποιϊοηβ ἔδυ βυτραββίηρ ουοη (Πδΐ οὗ 
(δ ἰραγποὰ Βυχίοτσίξ, ἢ }16 ἐπα Ῥυ ΓΙ Υ δηὰ οἰοσαηςα οὗὨ 15 ΗἩφΌτγον, βίγ]6 του ομο οὗ {ΠῸ 
ντϊτηρσπ οὗὨ ἔς 9 εν 15. βαροβ οὗἁἨ Δπεὶ]υγΥ. 
«ΤῈ 1,διἱπ δεοουηΐ οὗὨἨ [Π6 τνοτὰ ψ Ὡς βυσοοοαβ ἐπα ΗΔΟΡΙΠὶς 15 ἀοβογνίηρ οὗ δα] σοτη- 

τηοπἀδβιϊοη ἕοσ ἰῃ6 Ῥϑαυυ δηὰ σογγθοίηθββ οὗὨ [Π6 βίγ]6 ἴῃ Ὡς ἢ ̓ξ 15 τυγτοη, [Ἐ σοπίδὶῃβ, 
1. τοροιϊοη οὗἉὨ {Π6 οἰ πο] ορΊοα δἰἴτοδαν ρίνοη ; 2. Α σοτηρδσίβοη οὗ ἴΠ6 δηυῖναϊθης ἰογτηβ 
ἵπ ἴδε ἔταρτηοηίςβ οὗ πὸ ἴἤτοθ Οτεεῖς ἐγϑηβ᾽δέομβ, ἔς ΟΠ] 66 ρϑγαρῆγαβαβ, ἴΠ6 Ψυ]ζαῖο, ἀπὰ 
οἴδοσ οἰδεβίοαὶ νουβίοηβ; 9. Α οοζωρ]οῖα. δηυτηογδεϊοη οὗ (6 νδσῖοιιβ Οτσδοὶς ΟΧ ΡΥ ΒΒ! Οἢ5 οτὴ- 
Ῥἰογεά ἴῃ {πε τοηδουιηρ οὗ ἐδο νγοσὰ ΕΥ̓͂ ἴπ6 ϑϑνθῃΐ ; δηὰ 4. Α υδγίοἷυ οὔ ὑῃϊοϊοσίοαὶ δηὰ 
Διο οϊοζὶςδὶ οὔβογυ δ ἢ 5, ἔγοαθ ΠΟῪ οὗἉ ρτοαῖ ἱπίογεβι δηὰ ἱπιροτγίδποα. 

“«Ἰς ν}}} τυ θ6 566 ὴ ἴΠπδί 85 ἃ Ἰοχίοοῃ ἴπ6 ψόοσκ οἵ Βυχίοτί, ψὩ]οἢ σίνοβ θυ ἃ 5β'πρῖθ 
τηραηίηρ ἴο ΘΟ ἢ υγογά, 15 8 ψ ἢ ἢ σδπηοῖ θα οοτηρατγοᾶ τ] ἴδ ἴοτ ἃ τποπιοηῖ. ΑΒ ἃ οοη- 
εοτάδηςα ἴΠ6 βυροτίοσ! υ οὗ (Π6 ᾿ννοτῖὶς οὔ Ὧγ. Εὐγβὶ 15 Πασάν [655 τραγκοὰ. [8 ὑσὶ ποῖραὶ 
ραϊυγοβ ἴῃ 118 ροϊπὶ οὗἉ νον ἅγὸ δ5 [Ὁ] ] ον : 

“1, ΤΠ ποτὰ ἴο μ6 "Ππϑἰταϊοα 15 δοουταίο! Υ ροϊπιοα, {πὸ ρῥΐδοο οὗ [6 βδοσοῆξ τπασκοά, δπὰ 
ἦϊς στατηπηδίϊοαὶ ἕογτῃ βἰδίθα. 

“2, ΤΠ ἰοχὶ οὗὨ {δ οἰζοα ραββαροβ, ΠΟΤῈ 88 'ἰπ Βυχίοτῇ Ἰεῖ υπροϊῃπίοα, ἮΔ5 Ὀδοη τουνϊβοὰ 
δοοοτάϊπρ ἴο ἔπ βἰδπάδγὰ οἀϊἴοη οὗ ἔπ Ἡδῦτεν Β10]6 ΒΥ Ἡδμη ; δπὰ (ἢ ρ᾽δοοβ ἴῃ τῇ οῃ 
νατίουβ τοδαάϊΐηρβ οσοιΓ 8. ροϊπίοα ουΐξ ΕΥ̓͂ πιοδης οὗὨ [6 τηδθογείὶο β'βη8. ἴῃ (ῦ6 οουγβα οὔ 
{Ὧ6 τονϊςῖοη ἃ ναϑδὲ ΠυσοῦοΣ οὗὨ οὔγοῦῖβ ἤν θθθὴ οοττγτοοιοα, δηὰ νὸ δγὸ οῃδδ]οὰ ἴο 8ἴδϊο ἔγοτι 
δοῖυ] οχατηϊηδίΐοη ὑπαὶ νοῦν ἔδνν ἱπάθοά αν Ὀθθη βιβοτγοα ἴο σοπηγβίῃη. 

«4, ΤΏο τοΐδγοποος ἴο θοοκ, ομαρίοσ, δηὰ νεσβα, ὉΠ ϊοἢ οτὸ χίνοη ὈγῪ Βυχίοτ ἰὼ Ἡδφῦτον, 
διὸ ἤοτοὸ ρυΐ ἔοτ ρτοαῖοσ σοπνοπίθηςα ἱπ Βοτηδη ἰοζζοσε δηὰ Ατδοϊς πυτηογαὶβ, νυ ἢ 1] 6 [Β6 πυτα- 
ὉοΥ οὗἉ εἰϊαί!οη5 ἣδ5 Ὀθθη Ὀθοη ἱπιη θη ον Ἰπογοδβοα ὈΥ τηθϑῃ5 οὗ {π6 οἀϊοτ᾽ 5 οὐστὶ Γοϑθδσοῖο5 
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85 ΜΕ] 65 ὈῪ [6 σοί δυο η5 οὗ ἢ15 γιθπάβ. ΜΔΩΥ ρδϑβδροβ ρίνγοη ὈΥ Βυχίοτί, ν᾿ Ὠϊο δ 
Ἄοοηίδϊη ποσγάβ βίταλαυ ἰῃ ἴογπλ ἴο ἔθοβ6 ὉΠΟΟΥ νγθ]ο ἢ) ΤΠΘΥ ἀγα μἰδοθά Ὀυὲ ἰοί8}}ν ἀϊδτοπὶ 

 1ῃ ΘΙΥΤΩΟΪΟΡῪ δπά εἰρηιβοδίϊοη, ἀγα οογγοοϊοὰ δηὰ ἰπβοτίοα πάου τ 6 ὶσ ρτορογ οδά5. 
“4..Αἔὕπυτῖθεῦ οὗ πογὰβ ψῃϊοῃ Βυχιοτ δὰ ομξοα οἡ δοοουπί οὗ {Π6 ἱτιτηθῆϑα πυτηθεῦ 

. οὗ ἔἶπιο5 ψἘϊο [ΠΟΥ οσοὺν ἤάνο ἑοιυπά ἃ ρἷδοα ἰῃ (6 πον (οποογτάδηοο, ΑἹ] {π6 ποι ἴοο, 
85 Μ6}} 85 ἴποβϑα ρδγί!οἶθβ τη ἰοῦ ἀτὸ ἀοτινο ἥγτοτῃ νουθαὶ τοοῖβ, ἄγ ρίνθῃ. γί οἷθβ ἔγοτῃ 
Ῥτοῃοιηϊηδὶ τοοῖβ ἀγὸ θχοϊυἀδαὰ ἴγοτα ἔπ θοαν οὗ ΊΠ6 σψόοσκ, Ρυΐ ὅτ ρ]δεοά ἴῃ δὴ δ ρῃδθοίι- 
68] 115ὲ δὲ πο δηὰ, 

“ Το νψοσκ, 88 νὸ μδνθ βίαϊθα, 18. αὐυταηρεὰ οὐ {π6 εἰγτηοϊοριςαὶ ρ͵αη, ἴο ἴῃ6 δἀναηίασοβ 
οὗ νῃϊοῖ ἴπο86 οὗὨ ἴῃ Δ ρῃαρειῖοαὶ ἀττδηρεῖηθπὶ τὸ βιυρεγαδάθιὶ Ὁ. τηθδῃβ οὗ δὴ ἱπάοχ αἵ ἴπ6 
6πά οοπίδιηϊην 4}} [π6 δ᾽] οαὶ Ἡφῦτγενν διιά ΟΠ] άδθο τνουσάβ ἴπ δἱρμδροιῖςαὶ οτάθσ, ψ τ τὸ- 
ἔδγθῃοθβ ἴο ἴῃ ρεροβ οὗ {86 (οηῃοοτάδπος οὐ ὑγῃϊς ἢ ΠΟΥ ἄγ ἔουπά. ᾿ΓΒογα 8Γ6 8180 βϑύθσδὶ) 
οἴπον ΠΙσἢΪν να ]6 Δρροπάαρεβ ἴο 1πΠ6 στοΥΚ, διποὴρ τ] οἢ ἀγὸ: δὴ δ᾽ μῃδθθιῖοδὶ }5ὲ οἵ δὶ] 
{πε Αταπιαὶς, Ταϊτηυαϊς, δηὰ Βα υϊηϊς ττογὰβ ὀχρ᾽αἰηθὰ ἱπ ἔμ Ἰοχὶσορτγαρ σαὶ ἀἰν οι, (ἢ 6 
ΠΌΤΩΡΕΥ ΟΥ̓ ν]ἰ ἢ 15 580 στοδῖ 85 ἴο ἰοτπὶ δη αἰπηοβὶ οσοιηρὶοῖα Ατατηδῖς δῃὰ ἢδυυῖπις Ἰοχίοοη 
1Π τΠ ΘΠ ΒΟΪν 5 ; ἃ Δ υΪατ νἱονν οὗ (6 Ηοῦτον τοοῖβ υσδηρεὶ δοσογάϊης ἴο ἐμοὲν αἰ εἴ65 τ (ἢ 
{Πο56 οὗἉ {Π|| ΟἿ ΘΓ βὶχ [Δ Π11]16ς οὗἉ ἰδησιιδρο5 οὐ ἔπε δπιΐοπε που] ὰ ; ἃ οοϊἹοοξίοη οὔ ἴῃς ἤγαρτοοπίβ 
οὔ ἴπε οἱά Ατδατπηδὶς Μαϑογα, ργοοοάθαά ὕγ 4 ἢ ϊἰβίουυ οὐἉ 1ΠῸ βᾶπιθ; δηὰ Ἰδβϑεῖγ, ἃ σῃγοῃοϊορ οδ] 
140 ]6 οὗ {Ππ6 5δογθὰ νυυϊτιηρβ." (Απηγοτγίσδη ΒΒ: ] ταὶ Ἡδροβίίογυ, ψδηνατν, 1839, ρρ. 240-242.) 

Βυτγίηρ ἴἢ6 ρου]! σατο (1η τπτοῖνο ρατίβ οὐ πυτ 615) οὐ Ὁγτ, Εμοτϑῖ 5 Ηοῦσγον (οηοοτά- 
δηςο, ἴΠα [Ὁ] ον ἱηρ τοῦ νγὰ5 ρυ 5066, νἱΖ. : --- 

ΒΓ : βῖνα Ῥχγοϊθσοιηθηῦπ 1ῃ ΘΟΠΟΟΓαδης 85 Ὑ οίοσΒ Τοβίδηχθηῖ: ἃ 
Ἅ}10 Εὐογβίϊο δα ῖαβ ᾿ΣΥῚ {Γ68: διιοίοσα ΕἾΔ Ο860 ὨΕΙΊΙΊΤΒΟΗΙΟ. ΟΥ̓, 
1838. 8νο. 

Τῆο ἀοδίρη οὗ τ. Εσγδηζ Πο 5 ἢ ἴῃ 1Π|5 ρα] σατῖοη 15, ἴο οχρίαϊη δπὰ ἀείοπα {π6 ρσγίη- 
εἶρ]65 δἀοριοὰ Ὀγ Ὦγ. Εἰιοτβὲ πὶ τἴπ6 πονν δηπά οτἱρῖπαὶ Ἰοχίοοη, ψ ϊοΐ ἔοττῃ [15 ῥτιπεῖραὶ 
ζεδίυσο, Το “ Ζ726βυγιπ᾽" 185 ἀἰϊν!ἀοά ἱπῖο ἔἤγοθ ὕοοκβ. ὙὍὙηδ ἤγϑί οοτηργῖθοβ {πὸ Ὠἰσίοτν οὔ 
Ἡροῦτγον ῬΏ]ΟΙΟΡΥῪ ἴγοτῃ 115 οαγ] θεῖ θοσΊ παρε ἀονη ἴο 6 ῥγοποηξ {ἰπ|6ὲ: [ἢ βοοοῃὰ ἰτοϑὶς 
οὔ τὸ νϑῖυο οὗὨ 7615} ἰγααπῖοη, ἀπὰ οὗ {πὸ σοτηρασίβοη οὗ {Π6 ἰδησυαρο τ ἘΠ 1561 δὰ τ ἢ 
1ϊ5 ἀϊα]οςῖβ; δηᾶ {ἰιὸ {πϊγὰ δανοσαῖοθα [Πα σοτηρατγίβου οὗ πο Η τοῖν τ ἢ} ἔμο 1πάο- ΟοΥγπιδηὶς 
Ἰδησύυαροθ. Α ἰτδῃβ)διίοη οὗὨ πὸ ἤτες ὕοοῖκς 15 σίνοη ἴῃ ἴῃ6 Απάονον ΒΙιΡ]]οα] Ἰποροβι τοῦ [Ὸσ 
Ζυ]γ, 1843, ρΡρ. 19] -217. 

4, Α οομρίοίθ Ηθῦτον πα (μα θα οποοσγάδποα ἰο {πΠ6 ΟἹ Ταβίδιηθηξ ; 
ΘΟΙΡΓΙβίπσ 8180 ἃ οοηἀοηξκοα ἩΘΌΓΘΥ ἀπά ἘΉρ]18}} Πμοσχίοοη, ᾿ 1 δὴ Ιπῖτο- 
ἀπο! δηα Δρρθμάϊοθβ. Βγ ζγ. 1βδδς ΝΟΒΡΗΕΊΜΕΚ, Ρχοίοββου οὗ Ογιθηίαὶ 
λησυᾶροθ ἰπ {86 {Ππ]νουϑυ οἵ 186 οἷἱγ οὗ Νον Ὑοσκ, αϑϑιϑίθα Ὀγ 
11 Ὑ. ΤΠΈΝΕΠ. ῬαγΓ 1]. Νοὸν ὙοΥκ, 1842. 4ϊο. 

Το (Ο]]ουσίης 15. τἶα ρίδῃ οὗἩ {815 θαδυ Δ} ἀπὰ δοσυγαίοϊυ ῥγϊπιοαὰ ποσὶ. “πὴ δα 
οχοορίϊοι οὗ {Ππ| πλογθ ΟΥΑΙ ΠΑΣΥ͂ ραγίϊοἶθβ, θυ ψογὰ ἴῃ ἔπε Ηρῦτον ΒΙΡ]6 ἰς ρίνοη, σὴ 
ΘΥΟΓΥ ράᾶϑϑᾶσο 1η Ψ Ὠ]οἷ 16 ΟοΟυΓΒ οἰοἀ ἴῃ [Ὁ}}. ἘΕἼΥΟΓΥ νδγιοῖγ οὗ ἔοσι, ᾿ηβροιίοη, δπά οου- 
ὁυραιίοη, 15 ρσϑβθηϊθα αἰνὰ βορδγαίθὶ Υ ἀγγδησθά. ὍῃΠὰ πουῃβ, (ὉΓ Θχδιηρὶο, ἀγα σίνθῃ ἴῃ ὑπ Ὲ1Γ 
δἰ ΡῈ ἔογῃι, 6 85 ἴον ὁσσὰσ τ τ} ἘΠ ἀτί!οἶθβ, (π6 Ρτοῆχ σοη) ποῖ οη5 δηὰ ρτοροβι τ! οη5, 
ἢ ἀπά τους [116 δγιῖοὶο, ἕο] οτσθὰ ΟΥ̓ {Π6 58γὴ6 ἴΌσ 8 85 [ΠΟΥ ΟΟΟῸΓ 1 8}} τῃ6 νατίους 
50 ΠΠχ ρτοηουηβ... .. ὕὕπαον ἴΠε586 βοραγαῖθ ποδαβ 8γὰ οἰϊϑὰ 4]}] {Π|Ὸ ράββαξζεδ ἢ Ἡ ΒΙΟἢ ΠΟῪ ἀγα 
ἔουπὰ ; Θαςἢ ράᾶββαβα σοηῃίαιηϊηρ 81} {π6 γοτὰβ ΠθουββατΥ ἴο [86 ὑπαἀογβίδπάϊηρ Οὗ [ῃ6 οοη- 
ποχίοι ; θοϑίἀθβ ἴπο56 ὙΠ] ἢ ΔΓ ὈΓΟΟ ΒΟΥ βία, ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ ἴπ6 ῥτιπηδγυ, θὰ} 4150 ἴῃ πὸ 
οοπηροῖηρ νογάβ. ΕΥΟΤΎ ΟΠ τπδὺ ἡπάρο οὗ {π6 ᾿τητάθηβο ἰαθουτ θοβίονοα, ποι μδιαπάϊηςς; 
ἔπι αϑϑἰβίδησα ἀοτγὶνρα ἔγοτῃ ργονΐοιβ [665 ρογίβοϊ σοτῃρὶ δ! 018, πα Θβρθοὶα!ν τἴΠ6 σοῃοοτάδῃοο 
οἵ Εποτϑέ, οη ψὶςἢ τΠ6 ργοβοηξ τνοτὶς ἰ5 ἑοα πάρα.... ΒΥ (Π6 ρ᾽δῃ ρυγβυρα ᾿πηροτίδηϊ δἰἀς δτὸ 
ξἰνοη, ποῖ ΟἿΪΥ ἴο ἴπο56 το τυνϊβϑῃ το ἢχ ἴπε τηθδηϊηρ οὐἁἍ τνοτάβ, δι αἰδο ἴο εἶα σους] Ρἢΐ- 
Ἰο]ορσὶβῖ, σγῆο τ ἶβῆθ5 ἴο ἡυάσο οὗὨ [86 σοτηραγαίϊνο ἔγοαυθπου οὗ υπυβοα ἰογτηβ, (Π6 οῇδοεϊξ οὗ 
186 ἀγεϊοῖο, ἀπά 41} {ΠἸο56 ταδῖτοῦβ τυ] οἢ θοϊοηρ ἴο (Π6 τποτὰ τηϊηυΐο στ ἰοΐδια οὗἉ ἴῃ ᾿Ἰληρσίαρο. 
1ε τὴὰᾶν ἰδ 5 μα τεραγάθα, ποῖ ον 85 ἃ εοῃοογάδῃσα οὔ ψοσάβ, υὰῖ αἶβὸ 88 ἃ βυπορβὶ5 οὔ εἰγ- 
τ] ορ ςαὶ δηὰ ρτγατητηδίϊςα! ρϑοῦ Αγ 1165." (Β10]1ςΑ] Ἰλδροβίζοτυ ἴοσ Αρτυϊ, 1842, Ρ. 475.) 

115 πη οἢ ἴο θὲ τερτοῖιθα [Πδὲ ἐΠ6 ρμυ ] σαίϊοι οὗ [15 τηοβὲ να] 80]. δἱά ἴο {Π6 βίυαγ ο εο- 
ὕτον [,1οταῖυσο τὰς βυβροηάοά ὕγ ἴπ Ἰατηρηϊοὰ ἄφοθαβα οὗ 1(5 ρσιποὶρδὶ οἀϊίον, Ὦγ. Νοτζά- 
Βοϊτηογ; δηά {πδὶ {ΠΟΤ 15 η0 ἰτητηθα αἴθ ρτοεροοῖ Οὔ" 5 θεΐης γοδαπηοά. Μγ. Τυτηοτν, 15 ἰδαγη- 
δὰ αεβϑοοίδίο (6 δ οΣ ἢ85 Ρθ θη 1η!ογιηοα ὈΥ ἃ σοττοβροπάθηϊ αἱ Νὲνν ὙοΥΚ)), 15 τηοβὶ ἀοβίγους 
ἴο οοτηρίοῖα ἐπὶ ἱπηροτίδηξ υπαοτγίακίηρ ; Ὀὰϊ [π6 ρΡυθ] βθεσβ ἀτὸ ἀδίογγοα ἔγοτη βηἰβῃϊηρ ἴὲ 
Ὁγ τῃ6 στοαὶ ὄσρϑῆβα ὙγὩ]ς ἢ πιυβὲ ὨΘΟΟΒΘΑΓΪΥ θ6 ἰησαγγοα, ᾿θοίοτο ΕΠΠΊΘΥῪ σδὴ ροῖ δΔΩΥ σϑίυσῃ 
ἴον 1ῃ6 οὐπἶαν οὗ σαρὶ (αὶ. 

ὅ. Ομ τιβδηὶ Νοιῖς Οὐποογάδηῦθο ῬΑΓΠΟ]αγαπι ΕΡτθο- ΟΠ Δ] ΔΙ ΑΓ πὶ, 
ἴη συϊρὰβ ραγίλαμα ἱπάθο! Δ Ὀ]] 1 τὴ, 4 Οσουτγοηῦ ἴῃ ΠΟ .5 οἱ Παοίθημα 



56οῖ. 1. ἃ 1.} Οὐποογάαηοεβ 0 ἐδο Ποῦτοιν έἰῥῖο. 429. 

ΟῚ ΘΧροβὶίβ βυηΐ πῃ 1,Θχὶοἷβ δυὺ (ὐοποοΓ8}{118, παίαγβα οὗ βϑηβαυσα γΑ οἰ Δ8 
οβίαπαϊταγ. Οὐπὶ δπηοίδιοηϊθυβ 4. 6. Ὑγπιρὶϊ δὲ δἰϊοσυω. Φθμβ, 1784, 
άϊο. Θαἰο βοουπάδ. 

Τῆς ρασιϊοἶοβ οἵ 411 ἰδαησυαροα, απ οβροϑοὶδὶ]ν ἔἰοξο οἵ ἴῃ Ἡοῦτον, ἀτὸ ποῖ οἣἱγ οὔ ρτοαῖ 
ἱχηροτίδησο, δυῖ νοῦῪ ἀϊβίσα!ς ἰο 6 ΠΥ υπαοτειοοα. ὙΤὨε Ηφρτον ραγιῖςοϊοβ ἱπάθοα Ν τα 
ΥΟΡΥῪ ᾿προγθοι Υ πον, ὄνθῃ ΟΥ̓ ἴῃ 6 Ὀ6βὲ ογι εἰσ8, Ὀθέοτο ἢπ6 ρυ]ϊκδίίοη οὗ Νοϊάϊι.5᾽5 τψοσῖ. 
Η!159 Οοποοτάδηςε οὔ ἤθη 5 580 σοπιρἰεΐο, ἐπαΐ ἴὲ Π45 ᾿6 ΗΕ} βοδυοου δὴ ἰΠἰηρ ὑπ ἢ! βῃοά ; δηὰ 
ἴι ἰ8 οὗ 1π6 στοδίοδί ᾿πηρογίδησα το ϑυϑσυ 0] σαὶ βιμἀθηΐ δὰ οτος. ΤΠ ἔγοϊ ᾿τπηργοβδίοη 
Δρροδγοὰ ἴῃ 1650.0 Τα βοοοπὰ 15 με Ὀοδὶ οἀὐϊίοη ; ἀπά, θοβίἀοβ (86 νδ]υδ]ο ἠοῖο5, δηὰ 
οἴμον δα αϊεἰοηβ᾽ οἵ 7. Ο. δὰ 8. Β. Τυπιρίυβ, ᾿ξ σοπίδϊμβ, Ὁ αΥὺ οὗἁ δρροπάϊχ, ἃ Ζεξίοοπ οὗ 
τἰὴο Ηρορτον Ῥαγε οἶς, οοπηρίϊε ὉΥ ΨΦοόοδη Μιςοῖδ6}195 ἀπὰ (ἢ γβίορῃον Κοοσρεσ. (ΒΙθ])1ο- 
δταρὶνο8) Πισεϊοηδγυ, νοἹ, 1). ῥ. 45.) 

6. Τὸ Ἡοῦτονν (ὐποοτάδησα δἀδρίθα ἴἰο [Π6 ΕἸ ΡΊ 88} ΒΙΌ]6; ἀβροβοᾶ 
αἴΐοσ [886 τηοίμῃοᾶ οὗ Βυχίοτ. ΒΥ Φοιη Τάυχοκ [0).}.] οὗ Νογνίο, 
Ιμομάοῃ, 174-57. Τη ὕνγο γοϊυ 68, [Ὸ]10. 

ΤῊϊ5 15 ομα οὗἉ [Πα τηοςῖ ἰαδοτίοιβ αη τηοβῖ υἱοί} οσκ5 ονοσ ΡᾺ 156 ἴον ἴῆ6 ἀἀνδηςο- 
τηεηὶ οὗ Πεῦτενν Κπον]εάρε, δηά ἴδε υπαἀοτείδηϊηρ οὗ {πΠ6 ΟἹ Ταβίαπιθηξ ἴῃ 118 οτἰ χίπαὶ 
Ἰδησυᾶσο. 11 ἰς ἴῃ ἴδοϊ, α Οταπιηδσ, 1, οχίοοπ, δπὰ (οποογάβδηςο, ἰουπάραά οη ἴΠ6 (οποοτά- 
ΔΏς8 οὗἩ Βυχίοτί, 411 νεοβα θστοσβ Ὦσ, Ταυ]οῦ μα5 σοσγεοῖθα. ΕΗ [88 αἶ80 ἰηβοσίβα ἔα σψογὰ 
οΥ ψοτάβ, ὈὉγῚ νυ ῃϊοῆ δὴν Ηεῦτον τνοσὰ ἴ5 ἐγβηβίατοα ἴῃ ἴῃς ΕΠ ρ] 5 ΒΙ}6: δηάὰ μετ μ6 
Ἡεοῦτον 15 ποῖ ᾿ἰζογα ἢ] γ τοπάθγοά, 4 ᾿ἰτογαὶ ἰταπϑβίοη 15 δα θά. ἴῃ βϑῆθσδὶ, 41} σῇϑηρε οὐ 
αἰ βέγεποθ ἴθ ἴπ6 ἵνο ἰθχῖβ ἰ8 ἀΠ σοθιν τοιηγκεοά; δῃὰ Ὧν. Τ. ἢδ5 δἀάθα 4}} ἴ26 νυυογάβ 
(δῦους πα Ὠυπατοά απ ἐπψοηΐγοοης ἴῃ ΠυτΉθ 67) μου Βυχίοτῦ μαὰ οὐρα ; ἰοσδῖποσ ἢ 
[(Π6 Ῥαγίῖοϊοβ ουΐ οὗ Νοϊάϊι9. 17}15 ᾿πνδῖυδῦ]6 σσοῦῖκ ττᾶ5 ρυ ἢ 5ηθα ἀπά οτ 186 Ῥαΐγσοπαραε οἔὗὨ 
8}} (Π6 ΕΠρΊ Σἢ δηὰ [τϑἢ Ὀἰβιορβ, πὰ ' ἃ τηοηυτηοηΐ ἴο ἀπο ῖγ ΠΟΘΟΌΓ, 85 »γ1ὸ}} δ5 ἴο ἐδ 
Ἰρατηϊηρ ἀπὰ ἱπάυκίτυ οὗὨ 115 δυΐμοτ. Τα ὑσὶ οὗἉἨ {Π15 σοῃποογάβηςσο νᾶσὶθ5 ἴσοι βεύθῃ ἴὸ 
Ἀΐηθ συΐηθδς, δοοογάϊηρ ἰο 1ἴ8 σοηθλθοη. 

ἡ. ΤΠῈ Ἐρ] ἸΒῃπηαπΒ Ηρῦγο δηὰ Οαϊάθε (οποοσζάδηςα οὗἩἨ {π6 ΟἹὰ 
αβίδπιοπί;; Ὀαδΐῃρ' 8ῃ αἰζοιηρί δ ἃ νϑῦραὶ σομποχῖοη Ὀδίνγθθη {86 οτἱρίηδὶ 
δΔπα {πὸ ΕὨΡΊ 5 Ττδηβιαἴίοη, 1 ἸΠάΘΧΕΒ, ἃ 11δὺ οὗἁ ΡΙΌΡΘΙ ὨδΙηλ68, πα {Π6] 
ΟΘΟΌΓΓΘΏΟΘΘΒ, θα. Γομάοῃ, 1844. 2 νο]υπη68 ΤΟΥ] ὅγνο. 

ΤῊΙ5 τνοῦῖς τγᾶβ ὑΪαπποᾶ Ὀγ ἔπ ἴον. ἮΝ ]άτὰ Βυπκαη, Μ. Α. οὗ θυ]: η, πάθον νόθα ἀϊ- 
τϑοϊίΐοη 8 σοηδίἀογαῦο ροτγιίοῃ οὔ τ᾿ νγὰ5 θχθουϊθά. Τῇ ργοργίοῖοσ δπὰ οὐἀϊίον (ἴπ6 ἴον. Ο. 
Ν. Υιργαη) Πᾶ8 σίνϑη ἃ ἀοίαἰ]οὰ δοσουηῖ οὔ μδῖηβ Ὀοβϑίον δά ἴῃ Ἤὁτάοθγ ἴο θπβυτγο [ἢ 6 υἱτηοκῖ 
ΔΟΓΌΓΔΟΥ οὗἉ τοίθγοησθ. [{ σοηβὶϑίς οὐ ἴἤσγϑα ραγίβ, ΥἱΖ. Ῥατί 1. σοῃίδιη8, 1 δἰ ρῃδθειῖςαὶ οτγάθγ, 
81} {πὸ Δρρεο]]αιίνοβ ἴῃ ἴῃ φύγον δπὰ Ομ] άθο Β10]6. ἱπιπχοαϊδίοὶγυ δεν δας Ηοῦτον ΟΥ 
ΟΠμαϊ ἄβθε τνογὰ 0] οὐγβ [Π6 β861168 οὗ ραββαρθβ ἴῃ ψ ἢ ἴδ οσσυγα ; τ 1 τὴ αιιοϊαιίοης ᾿π (ἢ 
Ἰδηρσύάρο οἵ ἐπ6 αδὐἱϊπογιποά ΕἸΠρ] 5ἢ ἰγδηβ  ἰΐοη, δηὰ ἴῃ 115 οτάοσ οὗ βοοκβ. [{4]}δ Ἰοίϊοσβ 
τ κ τ ποτὰ οὐ νογὴβ ἴῃ Επρ] δῖ, νν Ὡς ἢ σοτσοϑροπὰ ἴο πὸ Ηεῦτον ογ ὉΠδ] ρα τνοσά. 
Ῥατγὶ 11. 15 δὴ ἱπάοχ, Ηοῦτον απὰ "δ ηρ] 15}}, ὁ οννπρ Ε{π6 νδγί δ οηϑ οὔ ἰπ 6 ἘΞ σ᾿ 5}} ἐγαπβ]αιτίοι 
ὍΠΟΥ οδοῦ Ηοῦτον δηὰ (μα άθο νοσὰ. Ῥαγὶ Π]. 165 δὴ ἰηΐίοχ, ἘπρΊβῃ δηὰ Ἡοργονν, ὈῪ 
ψὨΙΟἢ {86 ἘΏρΠΊ5ἢ Βοδάθυ πιὰὺ ὕ6 δπαυϊθὰ τὸ ἔΓ} ΔΠΥ ἘΠ ρ]Ι5ἢ υγογὰ ᾿ηΐο ἐπαξ τ ὨἸςἢ δοτ- 
τοβροῃάς ἴο ᾿ξ ἰὴ Ηοῦτενν. ϑοπια ταϊθοῦ ἰμάοχοβ, οὗ ἰηξοσίοῦ ἱπηροτίδησο, οοποϊυής ἐπ 8 Ἰαθο- 
τίου ἀπὰ δοσιιγαῖοὶν ῥγιηϊοα σψουκ. 

8. ΤΏ ΒΊΡ]6 διυάοηι 8 Οοποογάδλποο; ὈῪ τ ςἢ [86 ἘΠ] ἢ ἘΘΔΑ͂ΘΥ ΤΑΥ͂ 
Ὅ6 ΘηΔΌΪΟΑ ΤΟΔῚ ἴο δϑοθγίαϊῃ {π6 Γ1ΐῖοσα] Μθδηϊηρ οὗ δ ποτὰ πὶ 106 
ΒΔΟΓΘΑ͂ οΥρῚ πα]. ΒΥ Αδγοὴ Ῥιοκ. Ἰωοπάοῃ, 1845. πυροῦ] ὅνο. 

ΤῊΪβ νοῦν ὑ5οῦ] δπά δοουγαίοὶυ ρτιηϊοὰ ποτὶ ἴα ὁπ οΥ̓ {π6 τηοϑὲ ἱπιροτίδηϊξ αἱ ἀ5 ἔος [6 
ὈῬοῖίος ππάογοιαπάϊηρ οὔποθ Ηοῦτον δοτὶρίυγοβ, τ ἢ] ἢ 85 Πόσο Ὀθθὴ ρμτγοβθηίοὰ ἴοὸ ΒΙΡ]6- 
διυἀοη(8: ΤῊΒΩΥ ΟΥ̓ ΠΟΤῚ δ ΓΟ ὨΘΟΟΒΘΒΓΙΪΥ ἀοϊοτγεαά ἔγοτη ρυγοῃ δίς [6 ἸΑΓῸΣ σοποογάδηοαβ 
οὗ ΤΑν]οτ ἀπά οὔ Εἰμοτϑῖ, ὈΥ̓ ἴπ6 Πἰρ ῥγίοβ ψ ον παν ΠΘοΘββαυ!γ θεαγ. [{8 ἀθεῖρῃ 18, “ [0 
Θῃδ]ε ΒΙ0]6-Ξμἀθηξς ἴο δϑοογίαϊη π6 ζμ}} ἸΠΈΘΓᾺ] πλεδηΐηρ οὗἁ 1Π6 Ἡοῦτουν οτ ρῖ πα] ἰπ ΔΩ͂ 
Ῥδββαβο ὙΠΟ ἢ ΠΟΥ͂ πιδῦ Ὁ6 ἀοβίτουβ οὗἁ ἱηνοβε ραιίῃρ. ΓΙ5 15. 8 Ροϊπὶ οὗἩ πο ᾿᾿π||6 οοπ- 
δεαυθηςο, θη ἰξ 15 Κπόση ἐπδῖ οπε ποτὰ ἴῃ ἴμο ΕΏρ] 58} νουβίοη, ἴῃ νϑυῖουβ ρ]8668, ΤΈΡσ- 
ξθηΐβ νῇδῖ ἰς ἰὴ ἴῃ. Ηοῦτον τορσζοϑοηϊεα ὃν δευεγαὶ, ἀῃα δἱ {ἰπ|68 ΨΕΥΥ͂ ἀϊεγοης νογάβ."..... 
“γε ἴδᾶνο οοτηρατοά βονογαὶ ψογάβ; δπὰ σὸ βῃουϊὰ ποῖ ἀο [Ἰυίίςος (ο Μτ, Ρίοεῖκ, πῃ 140ο- 
τουϑ διυίμον οὗἩ [5 Οοποοτάδηοο, ἱΕ το ἀϊὰ ποῖ Ὀθαγ οὖὐῦγ ψ|]Πἰρ ἰοδιϊ ΠΟΥ ἴο Πὶ5 ΔΟΟΌΓΔΟΥ, 
δηα ἰο 1π6 ἱπεἰπιδῖο δοσυδὶπίδποο τυ (Π6 Ηθῦτον [δηρύάρε, τ ὨΙΟἢ τὸ τοδηϊξεϑὶ ἱ 'Ώ ΘΥΕΡΥ͂ 
Ραβε. γα τοραγὰά {Π6 ἀρρθᾶγϑπεβ οὗ (Π5 ὑγοτκ 85 δῇ δϑάϊοπαὶ ουϊάθποο οὔ {πΠ6 ἱπογοαβίπρ 
ἱπιογοϑὶ τυ ἢ 6}} 15 ἰαίκοῃ ἴῃ ἔμ οτιεἰσαὶ βίυαγ οὗἩὨ [Π6 ϑογίρίυτος ἵπ ἴπ6 οτὶ σίπαὶ ἰδηρυδζαβ ἴῃ 
ὙΠΟ (ΠΟΥ όσα πειτίθη; δὰ νὰ πάτα ταις ρἰθάβυγο ἴῃ γϑοοτηταοπάϊηρ (ἢ ἷ5 σμθαρ δηΐ 



480 ϑαογοα λίοίοσν. [ὃἑῬαῦὶ 11. ΟΝ. ΥἹ. 

θαυ ἸΪΥ ὀχοουϊοα νοΐϊυπια ἴο ΟΥΕΓῪ οπ6 ὙγὮΟ ἴαἶκοβ δῇ ἱπίοσγασο ἰῃ ἴΠ6 εἰν οὗὨ το Β]Ό]6." 
(σβΒυχοὶ οἵ Επρίδηὰ Θυδείονν Ἀονΐον, Κδηυδγυ, 1846.) 

ὃ 2. ΟΟΝΟΟΒΡΑΝΟΕΒ ΤῸ ΤῊΞ ΒΕΡΤΌΛΟΙΝΤ ΟΠΕΕΚ ΨΈΒΒΙΟΝ. 

1. Οοητγδᾶϊ ΚΙΚΒΟΗΕΕΙ Οοποογάδηϊ5 Μοίογὶϑ Τοβίδαμηθηςμ τς, ΕΣαὶβ 
νοσὶθυ8 ΓΟΒροηἀθηΐθδ, πολυχρήστοι. ϑἰπλα! ΘΉΣΩ οἱ 1 σχίοοη Εσαὶοο- Δ πη). 
Ἐτδηοοίατίι!, 1607. 2 τοι }8 [0]10. 

ΤῊ 5 Ἰαδογίουβ τοῦκ, τ ϊοἢ 15 ἃ Ηοδγονν Ὠ᾿οςἸοΠαΓΥ δπά Οοποογάβηςθ, ἰ5 ΞΈΓΟΉΡῚΥ τϑοοτα- 
τοορηάοὰ ὃὉγ ἔδιποτ ϑδίπιοπ, σῆθη ἰγοδιϊηρ οὐ {πΠῸ θεδβὲ τἸποίῃοάβ ἴο θ6 δάοριοἀ ἱπ υπάογίακίηρ 
ΔῺΥ παν ἐγϑηβίδείοη οὗ {06 ϑδετὶρίαγοβ, [{ οοπίβὶῃβ 4}} ([ῃ6 Ηοῦτον πογάβ ἰὴ τὴ ΟἹ Τεβῖδ- 
τηθηξ, ἱπιγοάιιοοα ἰῃ δὴ δἱμ)αδροιοαὶ ογάθσ, απὰ υπάογποδίῃ ἷἰβ ἴῃ9 Οτοοῖκ νογβίοη οὗ τπθῶὶ 
ἔτοτη ἴη6 δοριυαρίηι, Ο] ονσοὰ Ὀγ ἃ οο]!θοϊίοη οὗὨ {1|ὲ ραδεασοβ οὐὔ ϑδογίριυτο, ἴῃ ὙΠ οἢ {Π0568 
νος σὰ αἰ γθηεἶν Ἰηίογργοῖθα, (οπβιἀογοὰ ἃ8 ἃ ἢγϑδι οβϑϑαυ, Κα ἰγοποτβ Οοποοσάνποο ροβ- 
865565 ΘΟΠΒΙἀΟΓΑΡΪ6 τοῦ. [{18, ΠΟΎΤΘΥΕΣ, ΠΟ δι ρεοσβοάθα ᾿Υ 

2. ΑΡγδδδτὶ ΤΈΟΜΜΙΙ (ποογάδηϊ ατεθοθ Υ ΓΒ: οἢἷ8 νυἱρο ἀϊοῖς ΧΣ. 
Τηϊογργοίυῃ. αΑἀἀπηϑίθάδιϊ οἱ ΤΥδ)θοῖ δὰ πμθησα. 1718. 2 νοἱβ. [0]10. 

Ιη τ}18 οἰαθοταΐῖο δηὰ νδ] υ40]6 σοῦ, 1Π6 οτγόύονγ οὗ ἴπ6 Οτθοκ ΑἹρἤαθοὶ ἰ5 ἐο] ον οὰ ; (ἢ6 
Οτεοκ ψοσζά θεϊης ἤγβε ρίνοη, ἴο ψὨΙΟἢ σὰ βιιδ᾽οϊηφὰ 115 ἀἰϊβδγοηξ δοςορίδιϊοῃς ἴῃ 1, βίη. 
ΤὭδη ἕο] ον ἔμ αἰθετοηὶ Ηοῦτον νοτάς, ἢ ϊσἢ ἀγὸ οχρίαἰποὰ ὕγ ἐμ6 Οσθεῖκ ποτὰ ἴῃ {86 
ϑοριυδχίης νεγείοη. ὙΠ6β αἰ δογοηῖ ΗἩδῦγονν τνογάβ ἅγο δυγδηροὰ ὑπᾶθγ πὸ Οτθαῖ ἴῃ ἘΠ οὶ 
ΔΙΡὨαθοιῖοαὶ ογάθσ, ψῖτ ἴΠ6 ῥαββαροβ οὗ ϑογίριυγο, σθοσα ἴμὸν οοστ. [Π Ί1Π6 ποτά ἴῃ ᾳυ65- 
ἰἰοῃ οσουτβ ἰῃ Α4υ1}4, ϑυπιδοῆι5, 1 μποοάοιίοι, ΟΥ Δὴγ οὗὁ ἴπΠ6 οἱδοσὺ δηξίθης στθοῖ ἱπΐογ- 
Ῥτοῖουβ οὗ {πὸ ΟἹα Τεβιίδαγοπί, ἐπα ρ]δοθα σσογα 1 15 ἰουπὰ ἀγα τοΐεγγεά ἴο δὲ (Πα ςοῃοϊυίου 
Οὔ 16 υοιδιίοπα ἔγοπι 6 ϑετιρίαγοβ; δηὰ ἱπητηθα δον δον ἔμ οθα δὶ} [Π6 ρβββαροβ ἴῃ 1Π6 
ΑΡοοσΥΡ"ἃ ἃζὸ βρϑοιβοά, νῆογε τ1μ6 ννογὰ ὁσουτθ. ΤῊ ψοτκ 15 ἰθγπηϊπδῖθαά ΌῪ δ τι5ϑίι] ἰηάθχ, 
4 Ἡεῦτον δηά Ὁμαίάρε 1 οχίσοη, ἃ στγεεὶς [οχίοοη ἴο Οτ χζοη 5 Ποχαρὶα (Όγ Μοριξαδυςου). 
δΔηὰ ἃ κσυοσοϊποὶ οοἰἸδιίοι (Ὀγ ]νμαπιθοτὶ 05) οὗ {πΠ6 Ετδηκίοτε δηὰ Βοιθδη ραἀϊτοηβ οὗ (Π6 
βοριυδρίης. ΤΙ τνοσῖκ ἰ6 θοδυ ὉΠ}Υ ργϊπῖθα, ( ΒΙΌΠοΟσγαρ οι] ᾽οιοΠΑΥΎ, νοὶ], 11. Ρ. 42.) 

ὃ 8. ΟΟΝΟΟΒΡΑΝΟΕΒ ΤῸ ΤΗῈ ΟΒΕΕΚ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

1. (οποοτάδηϊς ατος Νουνὶ Τοβίδιηθηι,, 40 Ησρησίοο ΘΤΕΡΗΑΝΟ. 
ῬΑγ 5118, 1694. 70]10.0Ὠ. Εἰ ουπὰ Θυρρ]οιηθηίο, ἀθπαν, 1600. 0]1ο. 

ΤΗηΐα σοησοτάδηδο 5 οι οοά Ποτο, ἴο μυῖϊ ἐπα Ξἰυάοπί οἡ ἢἷ5 συδτά, 85 ἐξ ῆδΥ βἝΠΘΓΑΪΪΥ θ6 
Ῥυγομαβοά δὲ ἃ ἴον ρτῖοθϑ. [{ 15 80 σδγθϊθϑβὶ Υ Ὄχεουΐϊθα, ἰῃδὲ ϑοιηθ οὐ εἶοβ βυῦρροβο ΗΘΠΣΥ 
ϑίθρμθηβ ποῖ ἴο μᾶνα θθθῃ ἴπ6 θαΐοῦ οὗ 1; δηὰ ἴπδιῖ [6 ἰἸοπὲ ἢΐἷβ πδῖπθ ἰο ἴΠ6 ψόοτῖκ ἔοσ ρϑοὺ- 
ὨΐαγΥ σοηβ ἀογϑι! Οἢ 8. ' 

2. Ταμειον των τῆς Καινης Διαθηκης Λεξεων : β'᾽΄)καυϑα ΟΟΠΟΘΟΓἀ ΔῊ 1: ΟΠιηΐ πὶ 
νοουῦ Νονὶ ᾿“Γδβίδταθηί ατγῶςὶ, ρῥσϊα μι 80 ΕΓΆΒΙΩΟ ϑομτηϊαϊο οἀϊΐξο, ἤυης 
βοουηάστῃ ΟΥ 665 οὐ Ηδγιλθηθυ 88 ποβίσε οἰϑίϊβ ΓΑΌΟΠΘΒ. οιηθηάαϊδο, 
διιοῖθο, ΤΩΘ]1ΟΓἹ ογάΐῃθ ἀϊβροδβὶίδβ, ουγτα ΟδγῸ]} Ἡδσιηδηπὶ ΒΕΌΡΕΒ. [ρβία, 
1842, 4ϊο. 

ΤῊΘ οαε]οβὲ σοιριΐον οἵ ἃ σοποογάδηςθ το {πΠῸ Οτροὶς Τοβίδιηθηὶ ἰξ βαϊὰ ἴο ἢανα θδθϑῃ 
ἘλτΠδ]ὰ5 ἈΠοάϊυ5, 4 στοοῖκ τποηκ οὗἉὨ {Π6 οτάοσγ οἵ δι, Βα9}}, ννῆο σοτιρι]οὰ 8 ψοτῖκ ρους 
Α. υ. 1800 : {{||8 οοποογάδῃσο 15 δυρροδοὰ ἴο ὈῈ οχίδηϊ ἢ στῃβηυβογὶρί ἴῃ βοὴ Οχϊθηΐαὶ τηο- 
ὨΑΒΙΟΓΥ. [Ι͂π {Π6 δβἰχίθεπιἢῃ οοπίτγ, σμεπ ἴῃς Βοίοτγτηδιίοη σαν πον ἱπιροίι5 ἴο 1π6 δεἴυάγ 
οἴ βδογοά Ἰ:τοταίυτγο, Χ γβίυ5 Βοιυ]οῖ5 ρυὉ]15Π 64 ἃ σοποογτάδηςο οὔ ἴῃ6 που δβὰ νοσῦβ. Ηδ 
85 [Ὁ] ονοὰ Ὀγ ΗδητΥ ϑίθρμθηβ, ἴμ6 βοὴ οὗ Ποδογίὶ ϑιθρθης, τνῖο σοτηρ]οἰοά τπ6 σοποοτγὰ- 
δηςο, Νο. 1.» τ δ 16} δα ὕδθῆ σοτηπιθησθα ὈΥ Πῖ5 (δῖ Ποσ, δηὰ ρυ] Ἰδηοα ἰξ ἰῃ 1594 δὲ Ῥασὶβ, 
ΠΟΤΕ ἃ βοοοῃα δα! ἴοη δρρϑαγρὰ δον ἢΐ8 ἀθδίῃ, 'ῃ 1624, ΤΊια οοποογάδποθ οὔ δ: βρῇ θη ννᾶβ 
βιυρογβοάθα Ὀγ {δὶ οἵὁὨ Εταβπηυβ Βομπη ας, βτβὶ ρυ 15 Π6α ἴῃ 1688, ἀπά ἀραίη, τυ ἢ νΟΣῪ πυϊηο- 
ΤουΒ σογγθοϊίοηβ δηὰ δαάϊεξίομβ, ΡΥ Ετηθβὶ ϑοϊοτηοη Ογρτγίδη ἴῃ 1717, 1 ἃ ἰασρβο [ο]1ο νο] υτηθ. 
δὴν τγροχιδριοδὶ θγγοσβ, Πούγεῦοσ, ὅσ ουπα ἰη ἰμὶφ οαἀϊξίοη, τ ΒΙοΝ τᾶς στορσϊηἰθὰ δἱ 
ΟἸδβίον ἰῃ 1819, ἱπ ἔτνγο νοϊυσηθα οοῖδνο : δῃὰ δ τϑγῪ υὑδοῖ] οοπἀρηξοὰ οὐἀϊξίοη οὗἉ ᾿ξ ννδ8 



δδοῖ. 1. 8 1.} Οοποογααποοξ ἐο ἐλα 7,αὐϊπ Κπίσαίο. 481] 

Ρυθ)!εμοὰ ἰῃ 1816, 'ὰ 16τῶο., ὈὉγ Με, ἾΝ. Οτοοπῆοϊά. Βυὲΐ 641} 1656 πόσα δύ ΠΟΥ͂Ν βρεσ- 
βεάφὰ Ὦγ ἴΠ6 οσοποοτάδηςε οὗ τ. Βαυνεβ. οδίἀεβ οοστϑοϊϊῃρ ἸΠΠΌΘΓΒΌΪΘ ΟΓΓΟΥΒ ἴῃ ἴ86 
οοποογάδῃςο οὗἁἨ βεϊιπιάξ, Βα ἢ45 τεἀυιορα ἔμ ψ οἷς ἱπίο Ὀεϊίος ογάοθσ, δῃὰ δε ανδὶ] θὰ ἢ:τιβοὶ 
οὗ 4}} {86 οτλεϊοαὶ δι ἀ5 ἰοτσασάβ οδίδι πρὶ Δ δοουγαῖο ἰοχὶ οὗ 6 Νενν Τοδίδιηθπὶ Ὁ. ΕΤδστηιβ, 
δίορδοηρ, Ὦγ. ΜῺ], Βεηχεὶ, Υ εἰβίοι, Οτίοβθαςι, Κπαρρο, Τιξτοδθη, ϑομοῖχ, 1 δοδτηδηη, 
δ, δπὰ οἱδον οἀϊῖοτβ οὗ [6 Οτοοκ Τοβίδιηρηϊ, οὗ πῆοςξα οτιἶσαὶ Ἰδθουσα δὴ δοοουηὶ 
[85 θεθῃ ρίνθη ἴῃ Ῥρ. 17. εἰ ξεᾳ. οἵ 119 νοϊμπηθ. Ὦγ, Βτγυάον Ὧδ8 αἷβο οσοῃδυϊϊεὰ (πὸ τοδά- 
ἵπρβ οἵ ἴ86 ΑἸοκδηστγίδη, ψαϊσαη, Οδπιδτι σε (ογ (οάεχ Βεσθ), (οάοχ ΕῬὮσοϑι, δῃμὰ 
οἴδιον δηϊθηὶ τηδηυβογιρία πο μᾶνα Ὀδοὴ ὐιτδη ἔπ ὑποῖᾶ] ΟΥ οδρι δὶ Ἰοίοσθσ.Ό Τῆ6 
ΓΟ οὗ ἰδ Ἰαθοτιουβ Το] διϊοῃβ 5, [δὲ 6 }:1ὰ5 δἀἀθὰ οὔ πιπάτεά δηὰ βδουθηΐγ νογὰβ 
το ἴα (οποογάδηςε οὗἩ ἴπΠ6 Οτοοῖς Τακέατηθηῖ, ταδὴνῦ οὐὗἁὨ υἱεῖ ἂχ ποῖ ἴο Ὀ6 ἔουπά ἴῃ δῇ 
Ἰοχίοοῦ. [ἢ ἴμ6 ασταηρβοιηθηῖ οὗ Ὦ 5 τηδιογὶαἾβ, να Ὧδ5 σγοδίγ ἱπιρτονεὰ ὡροὴ Ὦγ. ϑοῃ π᾿ 8 
Οοποογάδηςο, ὈΥ ᾿Ἰηβοσίηρ ἴῃ Ῥγοηουῃ8 δηὰ ρμαγίϊεἶος ψ Ὡϊοῆ τ06 Ἰδίίογ δὰ οτηϊἶθα, δηὰ 
ΕΥ͂ δυγδηρίης ἴποπὶ ὑπάοι ἀιδιϊποὶ βϑοϊϊοβ, 80 85 ἴο βιεϑὶδὶ {πὸ βἰυάοηϊ ἴῃ ἴἢ6 Βἰκίοτίοο- 
πτασωτωδίοαὶ ἰηϊογρτοιδιίοη οὗἩ 8 Νὸνν Τεβίδιηθμ. Τῃα Ῥτθροβιοη5 ἃγὸ δἰδοὸ διγδηροὰ 
ἴῃ βθοίοηβ, δοσοσάϊπς ἴοὸ ἴῃ οδδο8 οὗἩ ἤουὴβ νι οἢ ΠΟΥ δονθγα] ]ν ζόνοσῃ. Τὸ βοῦηδ ψ γαβ, 
Ἔβρθοΐδὶ νυ ἴΠ6 ραγίίο!εβ, [86 δάϊοῦ [85 δἀἀθὰ δὴ δρροῃάϊΐχ, δοῃίβδι της ΡΘΟυ ᾶτ Ρἤταβοβ ΟΥ 
τηοιο5 οὗ βροαϊκίηρ : δηά ραγίίουϊασ ραὶπϑ παν Ὀεϑθὴ ὑεβίονοα ἴῺ δα} ΕἸ ΠΡ ῬΤΟΡΘΙ ΠαΠΊ65, 
80 83 ἴἰο αἰδιϊησυΐ βῃ ἀἰεγθηῖ οἴ 65 ΟΥΎ Ῥουβοῦβ Ὠδυϊης 186 58 π26 ἡϑίηθ. δ οτάβ ρϑου]δὺ ἴο 
6 Νενν Ταβίδιηθηϊ δγὸ 8150 ἱπαϊοαίθά. Νοιδίηρ, ἴῃ δῃογί, ἀρρϑϑστβ ἴο ἴδνα Ὀδθῃ οἵη ρα, 
ἩΒ ἢ σαη τοπάοσ [18 δοουγαῖοϊυ δηα Ὀοδυ ΠΥ ὑσὶ ηΐθα οφοποοζάδῃςθ οσ 6 Ώ1}Υ ὑεείῳ!] ἴο 
186 οτἰτῖο8] βδευάθηςλ οὗ (Π6 Νοῖν 7 βιδηιθηῖ. 

8. Τὸ Ἐπρ ΒΒ ηιδη 8 ασθοὶς Οὐποογάδηοα ἴο {86 Νον Ταβίδπιθηΐ; θοΐῃρ 
8} Αἰξοτηρΐ δῦ ἃ γϑυθδ] σοῃποχίοη Ὀοΐνψθοῃ [π6 ἀτοθκ δπά {Π6 ΕΠ] 88 Ταχίβ. 
[Εἀϊιοὰ Ὀγ ἄδογρο Υ. παμαμ.}] μοπάοῃ, 1889. τογαὶ ὅνο. 

ΤΠὶ5 Οοποοτάδησα ἰ5 τηδὰθ ὕρφῃ πὸ ὑδς}5 οὔ ἴπ6 ὑτονίουβ οῦκ οἵ Ετδϑίηιβ ϑοῃτηϊαϊξ, 
τοίοττοα ἴο ἰῃ {Π6 ργθοοάϊης δγιϊοὶα : 11 18 8ῃ δ ρῃδεῖ: 4) διτδηροτηεπῖ οὐ ὄνοσγ ὑψοτγὰ ἴῃ [86 
Οτοοῖκς Νεν Τεβίαπιοπῖ. [πτηθαϊαῖοὶν αἴοῦ θοῦ Οτοοῖς νοτγὰ (0]]ὃὁν5 6 ξουΐῖθ οὔ ρδεβεαβες 
ἴῃ ψ ἢϊοῖ 1 Οσσυγβ: [8686 ἅττα ρίνοη ἰῃ αὐυοϊαιτοης ἔγοτῃ ἴμπ6 δι ῃογίβοαὰ ΕΣ ρ 5 ἰγϑῃβ] αἰΊοη. 
ΤὨτουρσηουϊ οἀςἢ 56 γ165, 118}16 Ἰο ἴογβ δΔγὸ υβϑρα 0 τηᾶτκ ἴ(Π6 ψογά οὐ ψογάβ υγῃφεῖ ςογγοροηά 
ἴο ἴῆ6 Οτροῖὶς ψογὰ υὑπάον οοῃδιήθγδίίοη. Ὅμῃα οὐἀϊῖος εἰδίθα ἰμδὶ ᾿ξ οοπίδιηδ εἰχ δυπάτγοα 
δηὰ πἰποίθεη Ἔχϑηιρ] 658, οἷ ἤδαὰ Ῥόθῃ οτηϊοὰ Ὀγ ϑοιτιάϊ, Ὀοβιάθβ οογγοσςρ ἃ ἰασρα 
πυτΩθοΣ οὗὨ ογσδῖδ. 
“ΤῊ Β 15 ἃ νγ6}} ἀρεστά δηὰ νγὰ]] οχοσυϊοα δεορί ἴο ἀο ἴῸς ἴ6 τηεσο ΕἸ 50} τοδάος 

οὔ πὸ Νον Τοβίδιηθηΐ, νῆδὲ Κιγοιοῦ δηὴ Τγοιητηῖυβ δὰ Ἰοηρ εἰποο ἀοπο ἔοσ ἔῆοςο ἴο ψῇοτη 
(6 Οτοοῖκ Νογβίοη οὗ ἴμ6 ΟἹά Τοβίαπιθηϊ τγδβ τόσο ἔα δῦ ἴπδη {6 Ἡ εὔτονν Οσὶ ρίη δ). 
(Εεϊεςῖὶς Βονιον, Νον. 1839. Ρ. 5839.) ε 

4. Α Οὐοποογάδποο ἴο {π6 ατοοκ Τοβίδιημοπέ, τὴ 86 ἘΠ Ρ 158 γουβίοῃ ἴο 
Θδοὴ πνογᾶ; {δ6 ρῥγϊηοῖραὶ Ηθῦτον σοοῖβϑ, ΘΟ ΘΒρομαϊηρ ἴο [86 ἀσθοκ τπτοσὰβ 
οὗ ῃ6. ϑορίυδρι! πη ; γι Βμογῦ οὐ 108] ΝΝοῦθβ, δπὰ δὴ 1θχ. ΒΥ Φοβῃ ὙΥ1,- 
11.Μ8, 11,,. 4ϊο. Ἰοπάοῃ, 1767. 

“« Τῆς Ἰονοῖβ οὗ βδογρὰ ᾿ἰτογαΐωσο ψὶ}} πὰ {Π15 ΟΣ νΟΥῪ υδοία! 1 ΤοΔΩΥ Τοβρϑοῖβ: ἴἰ ἰς 
σου] ννἢ στοαὶ ραΐῃ8 απ δοσυσαογ." (Δοπιν εν. Ο. 8. νο]. χχχνὶ. ρ. 400. [τ ἰβ 
οὔσῃ ἴο ὕθὲ τηϑδῖ τἱτ δῖ 8 ον ῥσίςο. 

ὃ 4. ΟὈΟΝΟΟΚΡΑΝΟῈΒ ΤῸ ΤΗΕ ΤΑΤῚΝ Ό ΘΑΤΕ. 

Ἰ. ϑδογοσυα ΒΙΡ] όσα  υ]ραίε δα  Π]0η18 (Οὐποογάδηα, ΗσΘΟΝΕ (δγ- 
ἀϊπ4}} δυσίοτο, δὰ σϑοορηλ!οηθπὶ 1.858ὰ δΙχΕ Κ΄. Ῥοηΐ. Μαχ. δαβιδιίδιη, 
Τοοοηβὶϊ δίᾳυθ διποπμάδίϑ οροσᾶ οὖ βίυαϊο ΕἸΔΠοΙδοὶ Το ΒΓυρθηβῖβ. 
Απνογρίϑ, 1606. ἴο!ο; 1612. 1617. 4ζοθ. Ὑοπρί 8, 1612. 41ο. Ἰωυράυηὶ, 
1615. 4ῖο.ὡ αοπονδ οἱ ΕὙαποοξαυσί, 162ὅ. 4ἴζο. ῬαΑγΓ 8115, 1685. 1688. 1646. 
4ϊο. ΟὐοἸ]οπῖς Αρτίρρίπο, 1684. ϑνο. Αὐυἱρποι, .]786. 2 ἰομηβ 410. 1,1116, 
1837--38. 2 του β 8νο. 
ΤΊ ἢτγαὲ αδἰξοιρίὶ ἰονψαγάβ ἃ σοησοτάδηοο ἰο ἴπ6 Γιδἴη Β1Ὁ0]6 νγᾶβ πιδάο ἴῃ πο πη! 416 οὗ 

46 τϊτέθθπιῆ σοηέισΥ ὈΥ Οαγάϊπαὶ προ ἀθ ϑαποῖο ὕδτγο, οὗ σῃοβα ἱπνοηιίοη οὗὨ ἐδ ἀϊνὶ- 
αἴοῃ οὗἩ οπδρίοσβ δῇ δεσουηὶ 5 σίνοη ἴῃ Ὗο]. 1]. Ρασὶ 1. Ομ ρ. 1. ρ. 70. οἵ ("5 ψοσῖ. Ηδ 
15 βαϊὰ ἴο ἴδνο θιῃρὶογοῦ υύυε λωπαγεά ταοηῖ8 οὗἩ 16 Που)ϊηϊσδη οτάοσ ἢ 56] θαι ἱηρ, δηά δζ- 
τσ ἴῃ δἰ ρμαρεῖιςαὶ ογάθγ, 41} {6 ἀθοϊ πα]. ψογάβ οὔ ἰῃ ΟἹά απά Νειν Τοβιαπιθηΐδ ; 
θυῖ τῃ6 ἔβοϊς οὗ 850 τδμΥ τηοη 5 οΐηρ οπρίογοα 18 φυθβιϊοπ8]6. [1 δ βυρροΞκοὰ παι {86 
ΜΟΥ 'πγᾶς, δὶ εγεῖ, 1658 υοἱ υσωϊηουβ [ἤδη 1ἴ δἴϊογισαγας ὑθοδστηοθ, δηὰ {παῖ 11 ἱπογοδβεὰ ὃὉγ ἔγο- 
4υοηὶ τουϊσίοηβ δηὰ πηρτονοαθηίβ. (Του ]ογ 5 ΒΙΌ]10 4] 1 δἰταϊίοῃς, νοὶ. ἱ. ῥ. 488.) 1.6 



482 Νιαογοα λεϊοίοσυ. [Ρατὶ 11. 6}... ΥἹ. 

Τοτς μ88 αἴνθῃ ἃ Ἰδὲ οὗ φονογαὶ 1διἰΐη (οποογάδηςος (ΒΙδ]. ὅδογα, ἴοπῃ. 1. Ρῃ. 457, 458. 

ἄοϊϊο οἀϊτ.}; θὰ: 18Π6 τονϊ βίο οἵ (δγάϊπαὶ Ηυχοβ πογὶς ΌῪῚ 1ο85 Βειροηβὶα 185 ςοπειἀογοά 

ἴο ΡῈ 16 θοβὲ οὔ ἴῃ πυτηογουβ οὐ τοη5 ἰπγουρῇ τὶς ᾿ξ 68 ραϑβοά. Ὁμδῖ ρῥτὶηϊθά δὲ (ὁ- 

Ἰοβη νὰς τερυϊοὰ ἴο ὕὲ ἴδε τηοβὲ Ῥθδυι } ; δηὰ 1Π6 Ανίβποη δηὰ 1,}}}6 εἀϊτίοηβ, δ5 τῇς 
τοοβὲ οοτηρ]εῖε : Ὀυϊ τμ656 τιυβδὲ πον Υ]614 τῃς Ρδὶτὰ οὗἩ ὑθδιν, δοσΌγβοΥ, δηα οοπιρ]οῖο- 
η685, ἴο 26 ἔοΠοσίης οἀϊιίοη, νἱΖ. 

2, (Οοποοτάδπεα ΒΙΡ]οσαα ϑ'δοσοσαηα Ὑυϊραΐθο δα! 1ομ18, δὰ στθοο- 
σηϊθοποιι 7.588 διΧα Υ. Ῥοπθΐ. Μασ. Β1Ρ118. δά μι Ὀἱΐατα ; τϑοθηβιῖϑ δίαιθ 
οπθηδαῖρο, 86 Ρἰ υδαυδπὶ νἱρΊητ! ααΐϊπαθθ τΏ1}}}}0 8 νΘΥΒΙΟῸ}18 δχοΐξβ, ἸΏΒΌΡΟΓ 
οἱ ποῖΐβ Ηἰβίοσ ἰδ, ρϑοσταρῃ οΐβ, ΟΠ ΓΟ ο18 Ἰοσυρ]οίαίς,, ουτγᾷ οἵ βίυα]ο Ἐ᾿, Ῥ. 
ῬΌΤΕΙΡΟΝ. ΡΓΙ8118, 1838. 4ϊο. 

Τὶς ἰ5 106 Ἰαϊοβῖ, 68 ἴξ 15 1:6 πιοβῖ σοιηρ]οῖς οδἀϊτῖου οὗἩ ἴπ6 (οποοτάδηςοβ ΕΣ ποτίο ρυὈ- 
Ἰϊομοὰ ἴον 16 [,δεἱη Νυϊμχαῖε Μεσβίοη οὔ {Π6 ΒΙ0]6. [{ 18 οπα οὔ (8 τωοβὶ θεδιυξ] βρεςὶ- 
τηθΏ8 ΟὗἨἁ ἸΥΡΟΒΤΑΡὮΥ, Ὑ ΒῖςὮ ἜΥΟΥ ἰδ θα ἔγοτα ἴπΠ6 ῬΑ β:δηι ̓ γα38. 

ὃ δ. ΟΟΝΟΟΒΡΑΝΟῈΒ ΤῸ ΤῊΒ ἘΝΟΙΒΗ ΒΙΒΙΕ. 

1. Α Οοποογάβορ, ἐμαὶ 18 ἴο 8816, ἃ ὕὕοσίκ συ βϑγοίη ὈΥ 186 ογάσα οὗ [86 
Ἰοίζοσβ οὗ [π6 Α. Β. Οὐ. γα πιδῖθ γϑάθὶΥ ἤπᾶβθ δῇγ ψογάθ Ἵοοηίεϊσηθα ἴῃ {μ6 
γι 8016 ΒΙ0]6, 80 οἵὔδθηῃ 48 ἰὕ 18 {π6ῖ0 δχργθββθα οὐ τῃηδποϊομθα. ΒΥ ΦΒοὴ 
ΜΑΆΒΕΟΚ. Ιοπάοῃ, ᾿ρτγηίθδα Ὀγ ΒΙοΒαγὰ Οζαΐίοῃ, ηἰ. Ὁ, ἴ, [0]10. 

Τῆο γε (οποοτγάδηςε ἴο {πῸ ΕΠ 18 ΒΙ0]6 : δὴ δοςοιιπὶ οὗὨ 1ξ πιαν ΡῈ βθϑὴ ἰῃ Ὦσ. Τόονη- 
ἰογ5 Βἰθ]ὶςα] ἢ] υιγαιίοβ, νο]. 111. ρῃ. 118--190. [{ ναβ ργοσοάθά Ὀγζ ἃ (ουῃοοτγάδηοο ἴο ἴπ6 
Νον Τοβίαπηοηΐ, οΘοπιρ!]οὰ δὰ ρῥγϊπίθα Ὀγ ὙΒοιηαβ ΟἸΡβου, δρουῖ ἴμ6 γοᾶν 1586. 

2. Α Οὐομπρ]οῖς Οοποογάδποα ἴο [16 ΗΟΪΥ ϑογὶρίυγοβ οὐ {86 ΟἹ δὰ Νοιν 
Τοβίδιηθηΐ, ΟΥ ἃ Π)᾽ΟἸἸΟΠΑΡῪ δηα ΑἸἹρΡΒΔΌΟΙο] Ἰηᾶοχ ἴο {π6 Β10]6. [πῃ πο 
Ραγί8β. ΒΥ ΑἸθχαπᾶορ ΟπῦΡεν, Μ.Ὰ. Τοπάοη, 1768 ; 1810; 1824; 4ϊο. 
183] ; ἀπὰ 1544; δηὰ νϑ το 8 ΟΥΠΘΙ Θα] ΠἸΟΠ8 1ῃ τογαὶ ϑὅγο. ῬἈΒ1]Δ 6] ρηῖδ, 
1880. προ γ]8] 8νο. 

Τῆς ἔτερε οἀπιοη οἵ τπ|5 6 }}- πον δὰ πιοβὲ ὑοῦ] (οποογάδηςσα δρροδγοὰ δὲ 1,οπάοῃ 
ἴῃ 1137. Το οαἰίίοη οὗἉ 1763 15 (πὸ λίγα διὰ Ἰαβϑὲ οὗ τῃοβο σοσγοςϊθὰ Ὀγ πὸ διΐμποσ, δπὰ ἰ8 
ὈΞῈΑΥ σου βίἀογοα 88 ἐλ δεεί, ἴτγουι πὶβ Κπονῃ αἰ] σοποο δηα δοσιγαον ἴῃ οοτγγοοϊπρ ἴΠ6 
Ῥγθββ. ὍΤῃε ναὶυα οὗ Οτυάοηβ (οποοτγάδῃςε 85 σδιιβοα ἰξ ἴἰο Ὀ6 γοροϑδῖθαϊν μτγϊηϊο, Ὀυϊ ποῖ 
αἰσαγβ ΠῚ ἀυθ Τοραγά ἴ0 δοουτδου. ὍΤμα 1,οπάοῃ οἀϊοη οἵ 1810, μούνγονου, 15 δὼ μποηουτ- 
αὐΐα οχοθριίοῃ : Ἔϑ ΕΓ ποσὰ, τυ ἢ 115 τοίογθησοβ, πανὶηρ ὈδΘη πιοξὲ σαγο }ν οσατηϊποὰ Ὀγ Μτ. 
Πεοάδευς9 γε ([ὈγπλοΥΪΎ ἃ γοβρθοῖδῦ]α ργϊπῖθυ), το νου ηἰαγ γ οτηρογοὰ βοὴ γοᾶτγβ ἰῇ 
10:15 δγάιιουβ ἰδϑὶς ; ἴογ τυ μῖοῖ ἢ6 15. 7051} δητοά τὸ τ1π6 (ΠΔῊΚ5 οὗὨἨ Ἔνϑῦν τοδάοσ οὔ {6 
Ηοὶγ δοτιρίυτοβ. Τα Ἰνομάοη οαϊίοη οἵ 1894 ἰς ἃ σοργιΐ οὗ 1πδὲ ρυ] 15ῃ θὰ ἴῃ 1810. 
ΑΠΟΙΠΘΓΙ ΥΕΤῪ δοουγεαῖο δα ἰοῃ ττὰ5 ρτιηϊοα ΒΟ 6 γ68Γ5 βἰπεθ δ (6 ρὑτϑββ οὗ δήοβετβ. Νυῖί}} 
ἃ. Οο. οὗὨ 1μἱνοσροοὶ, το οπιρίονοα ἃ ρογβοῃ ἴο ςο]]αίθ δῃὰ υὙογ! ν θνογυ τνογὰ δηὰ σοίου- 
οηθο, ΤΤῇα ᾿Υρορταρθν οὗἩ πὸ γορτίὶπἪ αἱ ῬΠ] Δ οΙ ρἢΐα 15 ΟΓῪ ΠΟΘῚΪΥ οχθουοὰ; απὰ 15 οἀϊ- 
ἰοῦ ῥτοίοββοβ ἴὸ ἤᾶνθ οοσγθοίοα πιοτὸ ἴπδη ἴθῃ ἐπουβδηα ΟΥΤΟΣ5 'ἰῃ ἴ(ἢ6 τοίργοποθα, Ἡ μϊ ἢ μδάᾷ 
ἐβοαρεὰ 1Π6 οὐ οὗἉ ἴθ Ἰοηάοῃ εαἀδῖοτ.Ό Τα τογαὶ 8νο. οαἀϊιϊοπβ ρεϊηϊθὰ δὲ "πάρῃ ἴῃ 
183] δηὰ 1844 Ἵοοπίδϊη, διγίῃοσ, ἃ τηθιηοῦ οὗ {πὸ ᾿οασηθά απὰ ρῥίουβ διιΐμπου, ὉγῪ ΔΙ͂σ. Ὗ. 
Ὑουημηιδη, δηἀ αἷ5δο δΝῖτ. Ὁτιυάοη᾽ 5 “ (οιηροηάϊυμῃ οὗ (πα Π1οἷγ ΒΙΌΪ6, τ᾿ ποσγοῖῃ (Π6 σομ οηῖα 
ΟΥ̓ Θδοἢ οἰ ΔΡΙΟΥ ἃγὸ φινθῃ. ἢ" 

8. Α πὴ πα οομιρ]οῖθ (ὐοποοσάδηοθ ἴο {86 ΗΟΙΥ ϑογρίασοθ, ο [ῃ6 
Βαβ8 οὗ Ογυάθηβ. ὙΠ ἃ Ῥγοίδοθ Ὀγ 186 Βδν. αν Κικα. ΟἸδβρΌν, 
1841. ὅνο. 

4. Αὄὕπϑὸνν (ὐοποογάδποβ ἴο ἴπ6 ΗΟΪΥ δογιρίυγοϑ οὗ 1π6 ΟἹ αηὰ Ναν Το8- 
ἰδιηθηῦ ; ΟΥΓ ἃ ᾽ΟΠΠΟΠΆΓΥ δηα ΑἸΡΒΑΡΘΙ681 Ἰπάθχ ἴο τμ6 Β10]6, τορϑίμοῦ 
αὶ 1π6 ναγίουϑ β σὩ ΠοδίΊ0Πη8 οὗἨ [Π6. ῥτὶποὶραὶ ὑτοσάβ, ὈῚ τοι [86 ἔσὰθ 
Τρ ΐηρ ΟὗὁὨ ΤὭΏΔΩΥ ράΒΒΑΡ68 18 βῆθσῃ. ΒΥ [86 Βδν. Φοόβῃ ΒΟΤΤΕΚΎΟΕΤΗ. 
Τιοπάοῃ, 1767 ; 1785; 1816: 8νο. 

ΤῊβ 8 ἵπ ἃ στοδῖ σποδευγο ἃ υἀϊοΐουβ. ἀπὰ νδ]υδῦϊθ δὐγιἀρτηοπὶ οὔ Μτ. σγυάοπ'α (οη- 
οοτάδηςθ. ϑδ᾽ηρυατ Ρδῖῃβ ψψοτα βίον οα ὈΥ ἰΐ8 σΟΤΏΡΊ]ΟΓ, ἰῃ ΟΥάθσ ἴὸ ἐπβοζο σοσγθοϊῃοβϑ, ὃΥ 
ςοἸἸαιϊηρ νοσν σψοσζὰ διὰ γοΐργοηςθ ἰπ ἔπε ὑγοοῦ βιθοῖβ 18 [ῃ6 φονϑσαὶ ἰοχῖβ οὗ ἴη6 ΒΙιθίο. " 



ϑοοῖ. 1. ὃ 6. Οὐηποοτάαηοε ἰο ἐλο Εγεποὴ Βιδίο. 4898 

ΤΊ βοοοπὰ οὐϊίίοη οὗἉ 1785 15 οοῃδϊ ἀογ ὈΥ ἱπιρτονυοᾶ. ὙὍμο τπϊτὰ ἱπηργθϑδίοη οὗ 1816 [δ8 
ΒοΙη6 δἰ ογαιοηβ ἴῃ ἔπ ἀεβηϊίοη, δά Ὀγν Ὦγ. Α. ΟἸδυκθ, σῇο μδ5 γοργι πέρα 6 ον σὶ μα] 
ΟΥ̓ ἸΠ6 ραββᾶρθδ 8ὸ αἰΐοσοὰ, Τῆοβο ὙΠῸ οδηηοί δβοσὰ ἴο ῥιυγοίαβα τά θῃ ΒΒ ψοῦκ ψ1}} ππὰ 
τη 5 οὗὁἨ Με. Βυξλίοσγυσογίη Ἔχ γα! υ νδ] δῦ ]6. 

ὅ. Α Οὐοποογάδησα οὗ ῬᾷΆγΆ]]618 οο]]θοϊβα ἔγοιῃ Β10168 δῃαὰ (ὑοσησηθηῖαΓ 68, 
ΨΈΙΟΒ μᾶνο ὈΘΘη ΡΟ] ϑμθὰ ἴῃ 186 Ηδῦτον, [,Δ(η, ΕὙΘΠΟΙ, ΘρΘῃ 5}, δπὰ 
ΟἴΒοῦ [δηρτιαροδ, ῖτ [86 ΑὐἸΒοΣ 168 οὗ θαοἢ. ΒΥ 186 ξεν. (. ΟΒυΎΧΕΙ.. 
41.6.0 Ιωοπάοῃ, 1790. 

ΤΏ ἷβ ἃ ψοσῪ οἰαθογαΐθ τσουΐ, δηὰ ψ}}} διρὶν τορδᾶὺ {π6 Ἰαρουγ οὗὨ σοπβυϊ της ; ἰπουρἢ 
1Π|6 ῥᾶγ8}}6] 1815 ἀγα ποῖ δ᾽ νγᾶγβ ἴο Ὀ6 ἰγϑορά, διὰ δγὸ βοιηθιϊπηθ8 γοτῪ ἔδποι]. Βυϊ [ὉΓ {118 
τι6 τἸηἀιϑέτίου5 δυῖθου 18 ποῖ ἴο ὍὈ6 σοηδυγοα, 85 ἢ6 ΘΥ̓ΟΥΥ ὙΠ ΘΓ εἰΐ65 ἢἷ8 δι ΠΟΥ 165, νυν ἢ1οὶὶ 
ΔΤ ΥΘΓΥ ΠΕΙΠΊΘΓΟΙΙ5. 

6. Α Οοποοτγάδμοασ ἰο [Π6 Ηο]γ ϑουιρίυγοβ οὐ (86 ΟἹα πὰ δυνν Τ᾿ δβίδιηθηΐ. 
Βγ 186 ον. Φόβη ΒΒΟΥΝ, οἵ Ηδδάϊηρίοη. Ἰψοπάοῃ, 1808. 18πιο. ΟἸαθρον, 
1825. ᾿8:ηο. 

ὙΒΟΓΟ ὅ.α βϑύογαὶ βἀϊιλοηβ οὗ (5 Οοποοτάδηςο οχίδηϊ, νος Ὀοιιρ ῥγιηἰοα τ ἀἰατηοπὰ 
(οΥ 1 511|4}}651} ἴγραο, 11 15 ἔγοπι {115 οἰτουπιβίδησθ σΟΠΊΓΩΟΏΪΥ ἰοττηθα {Π6 ααπιοπὰ οοπεοτά- 
απο. [{π ΡοΥγΙΔΌΙ ΠΥ 15 115 ρου ποῖ Ρ4] γοοοτητηοπάδίϊοῃ, δπὰ ᾿ζ8 ΥΟΣῪ ταὶ πῸ 6 ἴγρ6 ΓΡΑΌΪΓ68. ΠῸ 
ΘΟΤΏΙΏΟΝ 8: ΧΘΏ ΜΝ οἵ βἰρηξ ἴο τοδὰ ψ 1 ρ]οαθυσο. Τα οαἀϊτίοη οὗ 182,5 τνῶβ τουϊβεα ὃν [86 
Βον, τη. ϑπλῃ, οὐὁἨ ΟἸαθρον ; δηὰ 15 ὙΟΥΥ ΠΟΘΕΪῪ δίογοοίϊγροα οἱ ἃ οἶθὰσ δηά ἰορίυὶο ἴγρα 
αἴ ἴη6 ΟἸαδβροῦν πΠΙνΟΥΒΙ ΕΥ̓ ΡΓΟ85. 

7. Α Οὐοποογάδηςσθ ἴο {86 Ο]ἃ ἀκηὰ Νονυν Ταβίαιηθηῖϊβ. Βγ ἃ. Κὶ. Ηάνναὺυ. 
ἘΔΙΠΡυΤρΡΕ, 1810. 82π|ο. 

Τα β8τηο δὐ"οῦ δἷἶβο ρι} 186 ἀ ἃ βερατβία (υποογάδῃοα ἴοσ ἴα Νεν Τοβίδιηθηϊ ἴῃ ϑόχηο. 

8. Τὴδ ϑογὶρίυγα Ηδγιθοην ; οΥΓ Οοποογάδηςθ οὗ ῬΆγΆ116] Ῥαββαρθβ, δεΐηρ; 
8 ΟΟΙΩΣΩΘΠΔΓΥ οἱ {Ππ6 ΒΙ10]6 ἔτοπι 118 οὐ ΒΘΒΟΌΓΟΘΒ; ΘΟΠΒΙ 8{1πρ οὗὨ δ 6 Χ- 
ἰδηϑῖνο ΟοἸ]δοϊίοη οὗ Βϑίδγθησθϑ ἔγοτῃ 411] [86 πηοβί δδίθοσηθα (ὐοητηθηίδίοσα, 
ζζο. ὅς. Τιοπάοῃ, 1818. 4ϊο. τογ8] ϑ8νο. δηἀ 18π|0. 

ΤῊο οοπίοηϊς οὗ [{Π|5 δομρ!] δίΐοη ὅσο σοτηρτὶβοα ἰπ [ὮΤΘα Ῥαγιϊουΐατβ: υἱζ. 1, Τῇ οἶτο- 
ΠΟΪορΎ, ἴῃ πο γ. ΒΙΔΥΠΟΥ ἰβ ἤ]ονν εἀ, Β}5 θαΐπρ ἀδοπιοὰ 86 θοδὶ Βιϊοα ἴου σεπογαὶ Ὁ{1Π|{γ. 
2. Τῆο νασίοιι Ἠοδάϊηρς, ἴῃ τἴη6 ρίνιηρ οὗἨ το στοαὶ σῶσε π88 Ὀθθη ὑεδίονγοά. Τῆοβ6 
ναγίοιυιβ γοδάϊηρη ἅτ βίαϊθά ἰο ὕ6 “ ρτγἱηθα οἢ ἃ ρίαμ, τ ἢ ϊοὶι ἴο 1η6 ᾿π]οασηθᾶ γοϑάθὺ ν1}} 6 
ΤΟ ΟἸοασ ἴΠ8η 1Π6 υδι18] τηρῖῃποά, πὰ τ] ἢ ἴπΠ6 παστοῦ ᾿ἰπλ}15 οὐὗἩἨἍ 186 τηαγρίη οὗ ὁ ΒΒ: 6 
οου]ὰ ποῖ δάπη: ἴῃ {18 [{Ἰ6 νοῦ ποσὰ οἵ ἴΠ6 ἰαχί ἀγ ῥγϊηϊθα δὲ ἰθημίδ, δὰ τῃ6 ναγῖριιϑ 
τοδαϊηρε δῦ ργεβοηζοα ἴῃ δ αἰ δγοηὶ {γρθ; 50 {πδὺῷ γἢ1186 ὈΟΪἢ ἀτθ δὲ οπα νον Ὀοίοτο ἴπ6 
Τοδάον ἴον ἢἰἷβ οἰιοὶςθ, 85 (πΠ6 οοπποχίοῃ ἀπά δηδίορυ οὗ (1 τηδὺ ἀϊγοοῖ, [Π6 υϑοἌ}] 658 οὗ [π6 
ψοτὶς 19 ᾿πογοαβθα, Ὀθοδβα ἰξ σουη65 ΓΠΟΥΘΌΥ δαἀαρίοα ἴο ὄνοτν οαϊξίου οὗ τὴ Β.0]6 :" δηά, 5. 
Τῆς Βοτγρίυτο Βοίδγοησοβ ; 8 ἰδθοσίουβ σοτηριἸδέϊοη οὗὨ Πα] ἃ το] οη οἱἨὨ ϑετίρίυγο ἢ οἴδυ- 
Θης65, ΟΠ] ΘΗ͂Υ ἔγοτῃ [ἢ 1,4ιἰη Ψυ] χαῖο, Ὠγ. ΒΙαυ πον, ὕδημθ, Βγονη, ϑὅοοί, αηα ΟΥΠΕΓ γα] υ Δ Ὁ]6 
τρτ!ῖοτβ, ΤῸ μάνα ἀενοιοά τοῖν βογνῖδοϑ ἴο 118 ὑεῖ] τηοάδ οὗἁὨ 1}}υιγατίηρ τΠ 6 ϑογιρἕατοβ. 
1 18 Ῥσόροσ ἴο γοπηδυῖς, (Πδὲ ἴῃ [ἢ15 σοταρι]διΐοη οὗὨ γϑΐθγθποθϑ ἴΠ6 ΡΠ βῆ οσ ρυοίθββθα ΟὨΪΥ ἴὸ 
ἢάνα ςοἸ]οοϊοά ἃ τηδ55 οὗἩ ἰοχῖβ ἔγοτῃ ναυΐοιβ δι ποῦ οὗἨἩ τ εἰρθοϑὲ ΟΠαγϑοῖοσ [ῸΣ ϑιιοσθϑα ἴῃ 
118. υβοῦ] δηὰ ρῥίουβ ἰδθουτ, δρὰ ἴποπ ἴοὸ ἰἰανα ττδηροα {Ποῖγ νατὶοὰ δοπίσὶ υϊλοπβ ᾿ἰο 
τορυΐαν ογάον ; ἴΠπ6 σϑῦβο οὗ ἴπ6 σμδρίοσ ὑπάοσ {ΠΠπϑιγαϊίοη 18 ἢγδε τηαγκϑα; {θη ο] ον (Π 6 
ΡΆγα}16] ραββαροθ ἴῃ ἴπὸ Ῥοοΐκ ᾿ἔβοὶ δ ἴῃ σψΐοῖ τΠ6 σὨαρίον βίδηας ; αἴογυγασαβ {6 τοίου ποοβ 
δτὸ μ]αςθά τορι] ατῖν τη ἴπ6 ογάεν οἵ (Π. Ὀοοΐκ οὗ βεσρίιιτο Τῆθ τοπιασκ οα Μῖσ. στυΐνο!}"᾽ς 
(οποοτάδηοο οὗ Ῥαγα}}6]5 τπιδὺ Ὀ6 οχίθηἀ ρα ἴο (πΠ6 ργβοηΐ ψοσκ. 

Ὗ 

ὃ 6. ΟΟΝΟΟΒΌΑΝΟΕ ΤῸ ΤΗῊῈ ἘΒΈΝΟΗ ΒΙΒΓΕ. 

Οοποοτάδποα ἀ68 ϑαϊπίθβ ΕἸ  γοθ, ργέοξἀξφο ἀθβ Απαῖγθοβ ΟΠ γομοΪο- 
σἰαθο8 ἄς ᾿᾿Αποΐρη οἵ ἀὰ Νουνεδι Ταβίδιπθηί. [Ῥὰγ 6 δν. Μαγκ ΕΒ. 
Ῥαγὶβ, 1840. ϑνο. 

ΤῊΐ5 15 (πὸ ὅτι οοτηρϊοῖα (οποογάδησε ἰο ἴπ6 Ετοηοῖ ΒΙΡ᾽6 ονοσ ΡῈ] βῃοὰ π᾿ Ετδῃοα ; 
δηα ͵5 ἴΠ6 τοβοϊξ οὗὨ ΔΩ γαδσβ᾽ ββϑϊἀυουβ δρρ]οδίϊοη. ἴς 15 δἀαρίοα ἴο ἔ6 ΕἼΘΩο ΜΝ ογβῖοα 
(τποτα Θογγροῖυ σονϊβίοῃ οὗ {μ6 Ετθης Ῥτγοϊεβίδηι Ψεγβί 9 ) οὔ ἴμε Β10]6 ὀχεουϊεά Ὀγ Ψ68ῃ 
Ἐτέάότϊς Οβίογνα ἀ, υμῖς ἢ 18 τῆοσα εχίθπβίνου υϑοά Ὀγ ἐπα Ετϑηοι Ῥγοϊεβδίδη(β ΤΠ 8 ΔΩΥ 
ΟἿΟΣ ΕὙΘΠΘΝ νογίοῃ οσ γουϊδίοη. 

ΥΟΙΙΎΥ͂. ΕΥΕ 
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ὃ 7. ΘΟΝΟΟΒΡΑΝΟΒ ΤῸ ΤΗΒ ΟΕΕΜΑΝ ΒΙΒΚΕ. 

ΒΙΌΙ1Β686- 6 8]- υπὰ οΓθα]-οποογάδηζ, οὔθ ΑἸἹρΒΑΘΌ ΒΟ. ροογάποίαθϑβ 
ΒΡ Ιδομο5 Ηδηάρυσῃ.. .. .. Ὀοαγθοϊζοε νοη 4. α. ΗΛΔΕΙΕΕ.ς Βιυϊξίρατγί 
ὑπ Ταθίηροη. 1828--84, 2 γοΪβ. ἰῃ 4 ραγίβ. 8νο. 

ΤῊΐβ Οοποογάδησα 15 βρθοῖδὶν δἀδρίοὰ τὸ πο γ᾽8 Θοττηαη ογβίοα οὐ {πὸ ϑουϊρίυτες. 
Βεβίἀθα μείῃρξςξ 8 οοποογάδποθ οὔ τογάβ, 1ἴ οοπίδι 8 Ὀτὶοῦ οαρ] ποίους οὗ 41} ἐς ἰάθε45, 
Ῥἤταβοβ, ρϑύβοῃϑβ, ρίδςθ, δπὰ ἐπϊηρε πιοηιτοποα ἴῃ {86 ΒΙ10]6. 

ΞΕΟΤΙΟΝ 11]. 

ὈΙΟΤΙΟΝΑΒΙῈΒ ΟΕ ΤῊΣ ΒΙΒΙ.Ὲ. 

1, οι οηπαῖτα Ηἰβίοσίααθ, ΟὨγοποϊορίαᾳυο, (τέορταρμίααο, οἱ Τότε] ἀθ 
Ια Β:016. Ῥὰῦ Αὐρυϑῦπ ΟΑΥΜΕΥ. Ῥατγὶθ, 1780. 4 ἴοπιθβ [Ὁ]10. 

Α {ταηϑ]αδτίοη οὐἁὨ ἐπϊς γυϊν να] Ὁ] ψουῖκ (Ὑν] ἢ 5 [Π6 Ὀα515. οὗ 4]1} οἵδ Υ τηοάογη ἀϊς- 
ΚΙοΏατῖο5 οὗἩ ἔπ6 Β10]6), ψῖῖ Τὁσσαβίομαὶ τοπηδῦῖκ8, νγὰ8 ῬῸ] 5 πο ἴῃ 1732, ἴῃ (ἴγθο [Ὁ] 1Ὸ 
νοϊιπιοβ ἢ τ ΐο δανίηρσ Ὀδοομη ΟΧΊΓΘΠΊΟΙΥ 5οάγοθ, δη δἰ ΠἸΟῊ κγ88 ρα] ῃοα ἴῃ 180], ᾿ῃ ἵτο 
(ΠΙοκ 41ο. νοϊαπιος, Υ Μτ. Ταυ]οσ, τ τ ἃ νοϊυτηθ οὗ δα άιῖοη5 ἔγοπι θοοῖκ5 οὔ νογαροβ δηὰ 
ἴγανεἶβ, ὅσ, ὑπάον τῃ6 {116 οὗὨ “ Εταρτηοηίβ." Α πον οὐἀϊίίου, δηἸατροὰ δηὰ στθαῖν 1Π|- 
Ῥτουθά, ψγδβ ρυθ) δῃοά ἴῃ 1823, ᾿πιϊέι]6α, 

2. Ο(δἰπηοῦ β ΠΙΟ ΟπΑΤΥ οὗ ἴπ 6 ΗοΙΥ ΒΙ10]6, Ηἰβέοσιςδὶ, Οὔιῖςαὶ, (ἀδοστα- 
ΡΒῖοα], δηθὰ ἘΠ Υτ)ΟΙορΊοΑὶ : ὙΥΠΘΓΘΙΏ 8ΓΘ ΘΧρ δὶ μθα [16 ῬΓΟΡΟΙ ΝΆΠΙ6Β ἴῃ {ἢ 
ΟΙά «πὰ Νεὸνυνν Τοβίαμπιθηϊβ ; [86 Ναίυταὶ Ῥυοάυοίϊομβ, Απἰτηδ]8, Υ σία! 68, 
ΜΊΠΟΓΑ]8, δίομπθβ, (ὑθιη8, δὅεο. ; [86 Αηθαυϊ 68, Ηδθ 8, Βυ Δ] ἀρ, ἀμ οἴπμοΣ 
Οὐγ]οβ 1168 οὗ ἴπ6 6 νγ8; ΨΠῈ ἃ ΟΠ ΤΟΠοΙ]ορΊο8] Η] βίοσυ οὗ [86 ΒΙΌ]6, 96 18} 
Οδ]θηάδν, Τ80168 οὗ {π6 ΗΠ γον Οοἰηδβ, ΥΥ οἱρηῖβ, Μθαβυγοθ, ὅζο. ὅθ. ἘΟυΣΙἢ 
οἀϊτίου, τον 86, οογτθοίθα, δηα δυρτηθηίθα τ 1} 8 Θχίθηβινα βου ῖθβ οὗ ρ]δίθβ, 
ΘΧΡΙΔΗΔΙΌΟΓΣΥ, 11 υϑ γαῖῦνο, Δα ΟΥΠΑΙηΘ 4], πάθον {Π6 ἀϊτοσῦοη οὗ (. ΤΑΥΠΟΚ. 
Τιοηάοῃ, 1823. ΕἸ οἀϊοη, 1828--29, ὅ το]ϑ. 4ϊο. 

Ἴηῖς σοτῖκ ἴα θδϑι 1} ῥγιθοα, Μο]ς. 1. δπὰ 11. σοταργῖϑα ἔα οἰ οηδτΥ (τὶ οἢ ἰ5 
8βο]θοιοα ἔγοτη ἴδ ᾿δύζοῦ αἰο! ΠΑ ΓΥ οὗἁ (δἰ πιο), ἴῃ δὴ δ᾽ ρβαθδιῖςαὶ ϑογῖθβ, [ἢ βυρρ]οτηθηῖβ οὗ 
ἴοττοοσ δι οηβ ει Ἰποογρογαῖοα; Ἅο]5.ὄ 11]. δηὰ 1. οοπίαϊῃ 750 Εταρπιθηΐβ, τυ ἢ [88 
Ναΐαταὶ Ηἰβίοσυ οἵ τῃ6 Β10]6.ὙΎ Τῇ δαάϊξιοηβ, ππδὰθ ἀηάθν ἴΠ6 {11}|6 οὗὨ “ Εταρτηθηΐβ," δΓῸ 
οχίγδοίοα ἔγοτῃ ἴπ6 πιοϑὲ γαῖα δῃά δυϊπεηϊς ψόογασοβ διὰ Τυανοὶς (δπιϊθπξ δηά πποάογῃ) 
ἴἴο Φυάεα δῃὰ οἵμον οὐ θη] σου ῃτῖ65 ; δηὰ ΠΟῪ σοΙηρτο θὰ 8} δβϑοπι αρσο οὗὨ τ τῃοϑὲ 
ουγίουΒ δηᾶ 1]]ιιἰγαίῖνο ἀδεβογι ριίοηβ, οχρ ϑηδίοσυ οὐ ϑοσγιρίυτα ἱποϊάἀθηΐβ, οσυδίοιηβ, δηὰ 
ΤΩΔΉΠΟΓΒ, τ! ἢ σου] ποὶ ροβϑὉΪΥ 06 οχρίαἰμθὰ ΟΥ̓ ΔΩ οἴπον τηθάϊμτη. [1 τουβῖ ποῖ, ον- 
ανϑῦ, Ὀ6 σοπορδὶοὰ ἐμαὶ πιδην οὗ ἴἰϊὸ οἀϊτοτ᾽β ἀϊϑοιιββίοῃβ ἰῇ ἴὴ6 ΕἸΔρατηθμ8 ὅσο ἰϑαϊουδὶν 
Ρτοὶχ, δηὰ ἴπδὲ ἢΐ5 τυ ῃοϊοσίςδὶ οἱ οἱ ἀδίῖοη8 δγὰ οἴθη τότ ἱηροπίους {ἰ8ῃ δο!ὰ. Βρ. 
Μάδηὶ δῃά {πὸ ἔδν. Ὠσγ. ὨὌΥΥ αν πιδὰθ στϑαΐ υβ6 οὗ ΟἌΑΎΕΤ ἰὴ ἢ Νοῖοϑ ἴο {πὸ ΒΙΌ]6, 
Ῥυθ ϑῃθα Ὀγ ἴῃ νοπογδῦϊο ϑοοίοιυ ἔος Ῥγοπιοίϊης ΟΠ γβιίδη Κπον]οῦρε; δηὰ ἴῃ {ποὶν [15 
ΟΥ̓ ὈοοΚΒ, ἴο ν]} ἢ ΓΠΟῪ δοκπονϊοᾶρε εἰοὶς ΟὈ] σαιοηβ, ΤΏΟΥ ῥαγι συ τὶ ΒΡΘΟΙ [6 
“ ἘΚΑΟΜΕΝΤΆ" δηποχοα (0 (5 Βαϊ τοη οὗἁ (δἰ ποσί. ----  ο]. Ψ. σοπίδὶῃ8 δὴ ΑἰΪ45 οὗ Ῥ]δίοβ 
δηα Μάαρς, ψιῖῃ τη οἷν σοττοβροηάιηρ ἀχρί δηδίοηβ, ἴῃ αἰ ρμαυοιϊς4) οτάθτ, Τθβα θη τανιηρβ 
ΔΓΘ ΥὙΘΓῪ ΠΟΔΑΪΥ οχοουΐοα, δη ΤΥ οὗ (6 π} ἴπτοινν στοδὶ σῃϊ ἀροη οτγθηίδὶ ουδίοιη8. [Ιἢ 
δαἀάϊείοη ἕο {16 νϑγίοιιϑ ᾿πιρτονοπιθηΐβ ἰῃ [6 ἕουτίἢ οἀϊείοη, (6 τοίρσθησοβ δηὰ αυοίδιϊοηβ 
ἴη {ἰ6 ΗΠ} φα!οη ποτα νογιβθα δπὰ Ἴοογγθοίοα ; ἴ[Π6 Θχρ]δηαίίουβ οὗἁὨ ἔΠ6 ρ]4ῖο5, τυῖὶοῖ πδὰ 
ἢ Πογίο Ὀθθη ἀρίδομοα ἔγοτα ἔπ θοάν οὗἁἨ [δ ποτῖς, σοῦ ἱησογρογαιοὰ τ ιτ τ ἀτιϊοὶο5 οὗ 
Ἡἰς ἢ ΠΟΥ ἴΌγ ἃ ραγέ; 16 ψῆο]ς οὗἩἨ ἴπ6 ἴοχὶ νψῶς σουϊβδοα ; απὰ βονοσγαὶ ποὺν δτίϊοἶθβ, 
θοβιάος οσοδδιοηδὶ δα ϊζίοηβ, σοῦ ἱπίτοάιιορα. Απ ἰπάοχ οἵ Μαίϊοις δὰ οἱἩ Τοχίβ οἰϊοὰ 
δηά 1] 5τταίοα ἴῃ ἐπ ἔσατι ἢ ράϊειου τᾶ ρα] θα Ξοραγδίεϊυ, ἴῃ 1897. 

8. (α] χοῦ Πιο οπαγῪ οὗ ἴπ6 Β10]6 Ὀγ {86 Ἰαία Μν. Ομ οβ ΤΆγ]οσ, τ 1 
1ῃ6 ΕὙΔστηθηΐβ Ἱπσογρογαῖθα, Τῆδ ὙὙΠ0]6 Θοπἀθηβοάᾶ δηα Ἐγγϑησοα ἴῃ Δ]ρῃδ- 
Ὀ6Εο41 ογάδν, ψ ἢ πυπιθσουβ δά τοηβ. [ΒΥ Φοβίδῃ ΟΌνΡβΒ. Ιοπάοῃ, 
1881] ; βεοοῃά ραϊίίοη, 188:2. ΤογΔ] 8νο. 
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ΤῊϊ5. ἀρεἀρτάθης σοταρτῖβοβ ὉΏΔΟΡ ὁη6 Δἱρμαῦαὶ τυ μβδίενενς ἰβ ἱπηρογίδηξ οἵ ἸΏ ΕΓ  μδῖοαὶγ 
ὙΔΙΌΔΌ]6 οἰἴμοῦ ἴῃ ΟδἸτηοιβ ΠΟ οΏγΥ οὗ ἴμ6 ΒΙ ὶο, οὐ ἱπ ἴῃ6 Εταρταθηΐβ ςο]]θοϊοὰ Ὁγ 
Με. Ταγίοσ. ΤὍΤῆα βαϊίον οὗ ἔπε δου ἀρταθηὶ 865 Ἰυἀϊοϊοιβ᾽ν οτηϊ θα 4}} ἔμοβα αγιϊςὶθβ (δὰ 
ἴδοθθ οὔἱγ) στῇς γογα ποῖ ἀἰγοοιὶν 1] ιέγαξῖνα οὗ 6 ΗΟἿΥ ϑογὶρίυγος, δη ἃ αἶβὸ τηδην οὗ 
(Π6 Ῥτοὶῖχ δηὰ ἰγῖυϊα) ἀἰϊδοιυιβίομβ᾽ οὗ [η6 Ετασταθηΐβ, Τα νδὶυϑ οὗ (Π6 σψσοσὶς 18 θη βαπορὰ Ὦγ 
ἴδε ἰπβογίίου οὗἩ πυτηογοῦβ ψγ6}} οχϑοιιοα τυοοά-ουἴβ ; Βὸ (μδὶ ὁδοῦ δγεϊοὶθ ᾿ποϊυάθ8 ἰϊ5 δρ- 
Ρτορστιδῖθ 1]]υβέγδιοη ; δὴ ἱπηρσουοπηοπί ὙὨϊοῖ σαπηοὶ θυ σγοδεν Δ 61} δτ6 16 ρογυδα] οὗ 
1815 σθαρ δῃὰ θδδιιὉ}}γ Ἔχοσυξεα νοϊυ πιο. 

8", ΟΔΙπιοῖ Β ὨΙΟ ΟΠ ΠΑΓῪ οὗ {86 ΒΙ10]6........ Αὐλοσῖοδη ἙαΙοη, τον 866, 
ΜΠ ἢ ἰασσο δα !τΠ]ο0η8, ὈῪ Εανναγὰ ΕΟΒΙΝΒΟΝ, 1).}., Ῥτοξδββοσ ΕἸΧΊΓΔΟΥ ΔΙ ΠΆΓΥ 
οὗ ϑαογοά 1ἀϊογαΐασο ἴῃ {1|ὸ ΤΒΘοΪορίοαὶ ϑοιλίμασγ, ἀπάονου. 1Π]υβίγαϊθα 
ἢ Μδρ8 δπα ΕΠΡΤΑΥΏΡ8 οὁἢ οοά. Βοβίοῃ [Μδϑβδοβιυββείί8) δηὰ Νονν 
ΥοΥΚ, 1882. τογὰὶ] 8νο. 

[πὰ Ῥυθρδυίηρ; 1018 νγοσῖς ἔοσ ρυ  ]οαίῖοπ ἴῃ Νοσί Ατηοτῖςοα, Ῥγοίρεβου ἘΟΌΙ ἤβοη [85 τηδάθ 
ὨυΤΏΘΓΟΙΙ8 ΓΟΊΓΟΠΟΠΙΠΘη 5 οὗἨ ἴΠο86 την Πποϊορίςαὶ δηὰ οἰυπ)ο]ορίοαὶ αἰδουςδίοηβ, τ οἢ ἴΠ6 
ἘΏΡΊΙΒΕ οφαϊίον οουϊά ποὲ οπχὶξ, ψἰτπουι ἰδ κίηρς σγοαῖον ᾿Ιθογτ 65. ψν 1} [Π6 ΙΑ ουτβ οὗ ὨΪ5 Ῥσδ- 
ἀροθβϑοῦ ἰπδῃ ταῖσδ παν Ὀθθα 05:1 ΕΠ ἐἠὩ Ὁ]6. [ἢ ρ͵]αςθ οἵ [πμθ86 τοίγοποϊτηθιίβ, 0.γγ. ΗΒ οδίῃβοι 
δα58 τηϑθ ΥὙθΎῪ Ὠυτηοτοιβ δηὰ ἱτηροτίδηϊ δαάιοῃβ, σομάθπβθαὰ ὑἹἢ 5 ηρΌΪΔΓ ῬΟγβρ ουΥ 
ἕτγοσα τῃ6 οσκβ οὐἁὨ πιοάοδγῃ ἰγανοῖϊοσα ἴῃ ἴμ6 Εδβι, δῃαὰ ὄβρϑοΐα!ν ἤσοτῃ (Π6 ἰδθουγβ οὗ ἴῃ 6 
τχοβῖ ἀἰδιϊησυ ῃοα Οαγιδη οὐἱεῖςβ δηὰ σοϊητηοπίδίοσε, τυ Βίοἢ ἀγὸ οοτοραγαίί νον 11{|16 πόση 
ἴο Απγογίσδηῃ γοδοσβ. με γοϊυτηθ 18 θοδυ  }}γ ῥτιπίοα, 

8. 5.Ὰ  ΙοοματΥ οὗ {π6 Ηοὶγν ΒΊΡ]6, ἴον 186 [086 οἵ δαιοο β ἀπ Ὑουηρς 
Ῥϑγβοῦϑ. ΒΥ Βανασγά ΕΌΒινβον, ἢ. Ὁ. ΠΙυβίγαϊθα ἢ Μᾶρθ δῃὰ Ἐῃ- 
δτανὶηρδ οα οοά, Βοβίοη δῃὰ Νὸνιν Υοσκ, 1888. 12τ1η0. 

ΤΠουρὶ ἀνονθαϊγ ἀοβι στοὰ ἔοσ βοβοοὶς δὰ γουηρ Ῥογβοηϑ, [{8 ΠΘϑΕΪΥ ὀχεουϊοὰ ρυ- 
Ἰἰσδίϊοη ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΥὙΘΙΥ͂ δανδηςαροουκὶν υδοὰ ὈΥ 4}} ὙΠΟ τῇδ Ὀ6 ὉΠ80]6 ἴοὁ ῬΓΟΟΘΌΓΕ ᾿ἰΔΓΡῸΣ 
σγοσκ8. ΤῸ ἃ οοῃβίἀθγδῦϊο οχίθης ἱξ 15 δὴ δυγι ἀρτηθηῖ οὗ πα Ῥγϑοθάϊης Ατηθγίσδη δαϊ πιο 
οὗ (Οαϊπιοῖ 8 ΠὨἱοιϊοπαγυ ; Ὀυΐ ποὶ ἃ ἔδυ δγίϊς θα τὸ ογὶ ρὶπα), απὰ οοτηροβρὰ ἔγομῃ ἔπε Ὀοϑὶ 
ΘΟΟΟ551016 βοισοθ. ἴη (πὸ Ηἱἰβίοσῖοαὶ, Βιορσταρῃὶοαὶ, δηὰ Οδοργαρῃῖοαὶ [πάρϑχ, ἀπποχοά τὸ 
1Π6 (μϊγτὰ νοϊυτης οὗ [Π15 σουῦὶς, σοὶ αν ἀδυνοα τδῃΥ γὙ8] 0806 ἰπι5 δηὰ 11] υβίταιοη5 ἔσοτη 
θοῖῖ Ὠγ. Ἐοθ πβοη᾿ 5 Ὠ᾿οςοπασῖοβ οὔ τη Β10]6. 

4, Α Ῥιο ΔΤ οὗ ἴπΠ6 Ηοὶγν ΒΙΡ]6 ; σοπίδ ἰπρ' 8η ΗΙβίοσίοδὶ ἀσοοουῃί οὗ 
16 ῬΕΥΒΟΉΒ, ἃ (ἀδορταρῖοαὶ Ασοουπί οὗ 86 ῬΊΔοΘθ, δα 1,116γὰ], Οτιο8), 
τη δγβίθηγαι οι] Π βου ρ 0 η8 οἵ οἵδμοσ οδ)θοΐβ, τηθητοημθα ἴῃ {86 Ὑ ΤΙ ηρ8 
οὗ (86 ΟἸΪὰ δὰ Νοὸν Τοβίδιηθηϊ, Οὐ 1 {8οβο οδ]] θα Αροοσγρθᾶ. 1οηάοῃ, 
1769. 8 νοἱβ. ὅνο. ᾿ 

ΤΙῖδ υϑο} σοχηρι δίϊοη ἴ5 ρσϊποῖραὶγ δου αροα ἔτγτοτα (πιεῖ σγοαῖ Π)1οιἰομάσυ οὗ ἐπ 
ΒΙ10]6. 1π σὨ σοῦ; ονΎ, 86 ἀποηγτηοιιβ δαἀϊίον ῥγοίδββοβ ἰο ἤανο “Ὁ]οτνοαὰ Αὐομοῖβμορ ἴὔβιιοσ ; 
ἴῃ ρσοοσταρῦγ, Εαφουῖυ5, Φότοότηο, Πο]απά, Μδιυηάτγο!), ΥΒ Όγ. δηὰ Ὁ 6115, παν Ὀθθὴ οου- 
βι]τοά ; ἀπὰ οἱ 106 5Ξδοτθὰ δηιίαι 65 οὗ ἔπ Ψ96 8. τοσοῦχβο μα8 ὕδθθη μα ἴο Ζοβορ5, ἐμ6 
᾿Ἀδο)ἱης, δηὰ ἔπ Εδίῃοῖβ, ΤὨΪΒ ΟΥΪκ ΤῊΔῪ βοιθζτηοβ "6 σηϑῖ 1 δὲ ἃ ἴον ῥὶς. 

ὅ. Α Ὠἱοοματγυ οὗ [86 Ηοὶγ Β10]6, οῃ [88 ρίδη οἵ (ὐδἰπιϑῖ, θὰϊ ρυϊποῖρα!!γ 
Δαδρίθα ἴο σοϊαμοη το ογ8 : οοπίδιῖηρ Δ βίους] Ασοουμί οὗ [}6 
ῬοΥβοηΒ ; 8 (δορτάρἢ 08] δηα Η] βίοσῖ 8] Ασοουπίὶ οὗ ἴπΠ6 ῬΊΔ668; 8. [ἀςῖ6ΓᾺ], 
Οὐ ἶσα] δηα ϑγβίαμπχίιοαὶ Πεβογίρύίοη οὗἨ οἵβμον ον] θοΐβ, τ Ποῖ ΠΟΥ πδίυγαι, 
ΡΠ οἾ4], οἷν], το] ρ οι δ, ΟΥ ΤΠ ΑΓΥ ; δα ἴΠ6 Δρρ]οδίοη οὗ 1πΠ6 Αρρϑο!]- 
Ἰαϊῖνθ Τοστηβ, τηθηθ]οηθα ἱπ {μ6 ΟΙά ἀμ Νὸν Ταβίδιηοπι. ΒΥ {μ6 ον. 
Ζομη ΒΕΟΥ͂Ν, οὗ Ηδααϊηρίομ, 2 γνο]8. ϑὃνο. νδΓ1ΟῚ}8 δα] 0η8. ΑἾδο, 'ῃ Οἢ6 
νου πι6, ϑ8νο. 

ΤῊς δΌ ΠΟΥ τγ88 ἃ το δου ἴῃ {Π6 ϑοσοεβι ΟΠ γοἢ ΟΥὮὨἨ Βοοιϊδης : δηᾷ ἴῃ 115 ἀοσίγιηδὶ νἱ ον 
Οαἰνι ἰςεῖο. ΑἸ]ονψαποα Ὀοὶηρ τῆδάα [ῸΣ βοότηε οὗ Β5 βθῃἰτηθηῖβ, ἢ15 σοσκ τῇδὺ 6 δάνδη- 
τα σοου5}]γ βυ δβειτυἱοά ον (Π6 ἰατροῦ Ὀ10]1ς4] ἀϊστἸοπαγῖθβ, [Π6 μτῖοθ οὐὗἁὨἉ τν ΠΊΘἢ ΠΘΟΘΒΒΑΥΙΪΥ Ρ] 6 68 
τοι αὔονο {Π|6 τοδοῖ Οὗ τῆδπν ῥϑβοῆβ. ὉΠὸ ἔγοεϊ αἰτίου οὗἉ {πὶ ΟΥΚ ἀρρεοδγοά ἴῃ 1769 : 
16 "εβὲ οὐϊιίίοη οἵ Μῖσ. Βγονπ 8 Π᾿Ο᾽ΙΟΠΑΤΎ 18 βαϊα ἰο θὲ {πὸ ἥλ, νυν δίοἢ ςοδῖβ δρουΐ οἱρῃίθοη 
581} }ρβΒ. Α ρμτοίεββοά αὐτί ἀρστοθηὶ οὐ {18 τγοσῖκ γα μυ ] 5 μοὰ ἴῃ 1815, ἴῃ ἵν 51 4]} 
γοΪιιπηθ5, 1Ἰϑηο. ΤῃῈ ““ Οοπιρεπαΐοια Ἰὶοϊοπατῳ οὗ ἐδα Ἡοῖν Βίδϊε," ἄτοι ρυ 5ηοὰ Ὁγ 
Μτ. 1) απ Βυιίοῃ, ἰῃ 1796, δά βίῃμοα γτορτὶ πιὰ τῇ δααϊτοης δηα σογγθοξοηβ ἴῃ 1 2 τηΟ, 
5 ἃ ἡυιαϊοίουϑ ἀρτι ἀρταοπὶ οὗ Βτονη 5 ΠὶοιϊοαγΥ. “ΒΥ τηθδῃβ οὗἁ 8 ΥὙΘΓΥῪ 51:8}}, Ὀυὲ οἾδασ 
ἴγρθ, 8 νδεὶ αυβπιϊν οὗὨ τηδίϊοσ 18 σοτηργιβοὰ 18 (Ὠ6 σΟΙΏΡ855 οὗἨ {15 ᾿ἰἰὰ νοϊυπης, 
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ΤῊ νοοΐκ, ποι ἀοιυ!ῖ, τῶν ἴα βου  σ δ] 6 ἴο τηδην." (Βειίδῃ Ογεῖς, ΟἹ ϑοσῖεβ, 
νοὶ. χ. Ρ. 901). 

6. Ὀιοθοηπαῖγο (ἀὐδῃφαϊορίᾳαο, Ηϊϑἰογίααθ, οἱ Οὕίαυο ἀ6 1 οσιατο δαϊηΐο, 
οἃ ποηΐ τοι όο68 θ] αϑίθυσβ ἔἈι18568. ΘΒΟΥΠΟἢΒ ἀ6 Υ'ὶ οΟἸζαἶτο, οἵ δι γοβ ῬἘ1]ο- 
ΒΟΡ65 ἀπ ἀἰχ- Βα ΠΣ τη6 βδἰὸοϊο ; ρὰγ ᾿ΑΡό "5 [Απίοῖπθ ΒΕΒΙΕΥΒΊ, ΓΟΥ 6, 
οογτῖρύ, οὖ ρυθ]1ό μὰν Μ. ᾿᾿ΑΡΡέ διοαγά. Ῥασγὶβ, 1804. 8νο. 

ϑαστρὰ σεορταρῆν δηὰ δηκαυΐῖος στη Ὸ ρᾶγὲ οὗ (5 ψόοτῖ, ψ Ἡ]ς ἢ 15 ΞρΘο Δ} ]γῪ ἀονοίρα ἴο 
8 τοβυίδιίοη οὗ {πὸ βορῃ!βέγί 65 δὰ [εἸδοῃοοάς οὗ ψοϊξαϊτθ, δὰ [πὸ μα 6] βου ἀο- ἢ] ΟβορΠ ΓΒ 
οἵ Ετδαηςθ, ἀυτίηρς ἔδα οἰρθίθοπι σοπίυγνυ. Τῃο δυΐμον, Απίοϊης ϑϑγίουβ (δοοοτήϊησ ἴο 
Μ. διςαγά), νσᾶβ οπο οὗ {πε νυἱοζϊ πη οὔ πὸ Ετοποῦ Πδνοϊυκοη ἴῃ ἐπ Ὀορ!ηπίηρ οὗὨ Βοριοτθον, 
1792. ΤῊΪς ἰς ποῖ ἴσῃϑ, ϑούΐουβ 858 ἃ υοἱ υταΐποιβ σΟΠΊΡΙΪοΓ δηα δαϊῖογ οὗ ναγῖουβ σγοσῖςβ, 
Ργποῖρα ν Ὠϊσίοτὶςα): δὲ 8ῃ θαυὶν ρμετγὶοὰ οὐἁ δϊ5 16 ῃῈ πιὰ τοηάθγρα βοπὴὸ βοσνίσοβ ἰὸ ἴπ6 
Αὐθέ δισαγὰ, ψῃο, "δῖηρ ὉΠ40]6 ἴο τοπιπογδῖθ πἴτη, δἰϊουνθα πῖτῃ ἴο ταδίκα τι οἵ [18 ΠδΠΊΘ. 
ϑογίουϑ ᾿ἰνθα βουθηΐθοη υθᾶγα αἴθ γ τΠῸ μι] σδιϊοη οὐἩ {πὶ5 αἰ: ἸΟΏΔΓΥ, δπὰ αἀϊοα δὲ Ῥαγὶβ ἴῃ 
1819. (Βιιορσταρηϊα ᾿ὐηίνοτβοο, ἴοτα. χἹ!. ΡΡ. 69, 70.) 

Ἴ. Ὀιοοπηαῖτα Αὐτέρέ ἀθ 1ὰ ΒΙΌ]6 ἀθ [Ῥίοστο] ΟΠΟΜΡΕΕ. Νοῦνθ!]α 
ἘΔ οη, σονὰθ οἱ σοπϑι όσα ]οσηθπί δυρτηθηῖός ρᾶγ Μ. Ῥοιοῖ. Ῥαγὶβ, 1806. 
121ηο. 

Μ. Οποτηργέ νᾶβ ἃ αἀϊβεϊησο θεά οἰδββῖοαὶ ἔρθουν οὗ γουῖθ, ἴῃ εἰ ἔοστχοσ ραᾶτί οὗ ἴΠ6 
οἰῃτθοηῃ σοηΐωγγ, δὲ Ῥαγὶς; ψ ]οτα Βὸ ἢγϑι ρυ ὉΠ ῃοὰ [18 δυτίαρει Ὠιοιοπαγν οὔ πε Β10]6, 
ἴῃ 1910. ΤῊΣ πὸν οαϊιίοα Ὁγ ΔΙ. Ῥεοζῖοι 15 σοῃϑ᾽ ἀγα οπ]ατροά δηὰ ἱτηργονοὰ "Υ 6 
δἀαττῖοη οὗἁ πυτήθγουβ δγίϊοϊθβ, ραγι ει γὴν {ἰἸο56 τοϊδεϊησ ἴο [6 πιδηηοῦβ, Ἰὸρ β᾽διίοη, δά 
500ἴ5 οὗ [6 Ηεῦτονβ, δηὰ 4 (μτγοπο]ορίςαὶ 'ΤΆ0]6. 

8..Α ΙοΒΠ]ΟΠΑΓῪ οἵ {Π6 Β10]6; Ηϊ βίοσῖοδὶ πα (ἀδοσγαρῇῖοαὶ, ΤΠΘΟ]ΟΡΊΟΔΙ, 
Μογαὶ, δπά "ταδὶ, ῬΗΠΟΒΟΡὮ ς4], απ Ῥ]]]ο]οσ ςα). ΒΥ ΑἸοχδηᾶοῦ ΜΙΆΑΟΒΕΑΝ, 
Α.Δῖ. Τοπάοῃ, 1779. 8νο. 

Α ἀφεί] ὕσοῖκ ᾽ν 115 ἀν, Ὀὰῖ Ὡον σομρ  οἴοῖν βυροιβοάοβ ὑγ Ἰαϊῖου πγοῦκβ : [Ὁ τηαγ ἴτο- 
μδιν ΡῈ ῥτοουτγρὰ ἐγ ἃ {πιβιης; ῥτῖοθ, 

9. Α. ὙΠΙΘοΪορστοι!, ΒΊΒ]16 4], δα ἘΠΟΟ] οβ᾽ ϑ6168] 1 ΘΟ ἸΟΠΔΓΥ ; ΒΟΥ ηρ ἃ8. ἃ 
ΘΘΠΟΓᾺΙ] ποΐθ- ΌΟΟΚ ἴο 1Πυϑίγαίθ {η6 ΟἸὰ ἀπά Νανν Ταοβίαιηδηΐ, ἃ5 ἃ σιυ146 ἴο 
ἴμ6 Ῥγαοίϊοθϑ 8η4 Ορ]η1088 οἵ 41} δϑεῖβ δὰ Ἐδ]]ρΊοη8, ἀπᾶ ἃ8 ἃ (γοϊοραάΐα 
οὗ οι ρίουβ πον]θᾶρο. ΒῪ “ο.η ΕΌΒΙΝΒΟΝ, ἢ.Ὁ. Ἰοπάοῃ, 18]. 8νο. 
ϑοοομπά Βαϊοη, 1883. ϑ8νο. 

ΤῊϊς πνοτῖκ 15 υοσυ οἰ ὶν ῥγιηϊθ, πὰ ῥγοβομῖβ 8 ἀϊροςί, στ ἢ γοίδγοποθα ἴο δυιϊμουίτἶος δὲ 
{πο οπά οὗἉ ὁδοῖν δγιίοϊε, οὔ δ᾽ πηγοβί 4}} {παὶ μιδὰ θθθ τυγιἔθη οα Ὁ] 104] Πἰογαίωγο ργανϊουβὶν 
ἴο 6 ἀδὲδ οὗ 15 ρυδ]ςαϊίοη. “1ξ 18. οἰδασὶγ ἴῃ6 σοσκ οὗ ἃ πιδη οὗ τηυςῃ ἱπάιιβίσγ ἴῃ 
φΟ]] οἴ 5, δηὰ οὗὨ πιο υὐρτηοηΐ 1ῃ διτδηρίηρ 15 τηδιίοσ. ΤῸ δνογυ Ἰῃοοϊορίοαὶ Ξειιάἀοηξ, 
ὙΠῸ [45 ποῖ δ6οθ88 [0 δὴ δχϊθηβίνο ἰἰγασΥ, {Π|5 υο] πη γ0}}} ρύονυο ἃ νυ ΓῪ Ὡβοῦα! βυ Ὀϑἀἴαγγ ; 
ἴο πιδηγ, ἰηἠθοά. τῆ πᾶν ὨΘ ΠΟΥ αἰαὶ ποθπξ ποῦ Δ0}} {1658 [ῸΓ τοβρασοῆ, 1 πἢ}] Ὀδοοπιθ 
ποροϑϑασυ." (Β τίς, Οτὶς. Ν. 8. νοὶ. υἱῖ. ρ. 305.) ὍἍ,6. σδηποῖ ποσενοῦ ΠΕΡ Ὄχργοββίηρς ΟἿΓ 
τοστοὶ παῖ, οἡ β80πὶ6 [ορὶς5, Ὦτ, Η. βῃοιϊὰ αν σοϊεγγοά ἴὸ συίογς τ ῃοβο ρα] οαἰοἢ5 
((πουρῇ υι86ι] ἴῃ δοπιθ τεβρϑοῖϑ) ὅτὰ οσαϊοιϊαϊοα ἴο βυῦνοτι ἢ ἔπ πά τηθηΐαὶ ἀοςίτῖποϑ οὗ {Π6 
Θοβρο]. ΗΐϊΞ νοτῖς 15 "Ἰ]υκίγαίθα ὈΥ 5ΟνΘΓᾺ] ποϑε]γ-θηρτανοά πῆᾶρ8. [Ιξ τηδὺ 6 ὑτοροσ ἴο 
δἀὰ τὶ ἴξ 15 ποιϊορα ψἹτἢ ππογιθαὰ οοτηπηθπἀδίϊου ἴῃ ἴπ 6 Ενδηρο] οα] Μαραχίηο ἴον 1817, 
νοΐ. χχν. ἢ. 486. διὰ ἴῃ (πῃ6 Απε δοοδη ονίαν, νο]. χ χ. ὑρ. 1-15. 

10. Τ 6 ΒΙΊΡ]1ο4] Ογοϊορεάϊα ; ον, οὐ ομαΡῪ οὗ (6 Ηο]γ ϑογιρίυγοβ, ἰπ- 
ἰοηἀο4 ἴο [Δς1}1Π8ῖ6 Δἢ Δοαπαϊπίδηοθ τ] {ἢ {Π|6 Ἰηϑρί θα τυσιτἶησβ. ΒῪ ὙΠ] Δ τὰ 
ΤΌΧΝΕΒ. Ποπάοῃ, 1816. 2 νοΐβ. ϑνο. Νον Ἑαϊοη, ἴῃ οἠα τοϊυμηρ, 184]. 
ὅνο. ; 

Τῆι μίδη οὗ [ῃϊς5 ΒΙΌ} 1.41 Ογοϊορε αϊα ἰς 1668 οχίθηβῖνο ἔΠδη ἐμαὶ οὗἩἨ Ὠγ. .. Ἐοθί9οη᾿ς Π1ο- 
(ἰοπᾶγν, δεζογε τυ Ἰς ἢ βοτηθ ρϑτῖς Οὗ 1ὲ δρρθαγρά, ᾿πουρὴ 11 θθαγε ἀδῖο οὴθ γοδσγ ἰχέεν μη τὴ 6 
Ἰαϊῖοῦ σψόοῦκ. Τῆι οαϊίοη μα] 5ῃθα ἴῃ 181] νᾶ8 σατο} Υ γον βοὰ ὃν τῆ Ἰπάυκίτίουκ απο σ 
ν ἢ παπιοτοιβ δά] οη5. 

11. Α Διο οπαγυ οὗ ἴπ6 Ηοὶγ ΒΙ0]6. Εχιγδοίθα οἰ ον ἔροα Βσοόνη, 
Οαϊμηθί, ὅτο., οοἸ]]αἰοα πὰ ἢ ΟἿΠΟΙ στοῦ κ8 οὗ {π6 Κα Κκἰπα, τυ] ΠΌΤΩΘΓΟΙ8 
ΔἸ το η8 ἔγοτη σαῦουϑ ΑὐἰΠοῦβ, Δηα ἃ ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΆ]6 αυδη Υ οὗἨ  ΟΥΣ]Π8] 
τηλῖνεν, Βγ {(Π6 ον. ὅδηθ8 ὕὕοορ. ϑενοηίῃ Κα ἴοη, Τωοπάου, [1822,] 
2 νοΪβ. 8νο. 
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12. Τηο Ῥοοκοῖ ᾿Ὀ᾿ο Ἰ ΟΠΔΥΎῪ οὗἩ 1μ6 ΗοΙὶγ ΒΊΡ]6 ; βαϊθοϊθα ἐπᾶὰ δυσδαηρϑᾶ 
ἔγοπι Οὐδ τηοῖ, Βγονσῃ, Νονίοη, Ηυγὰ, ἀπ οἴπον Ῥτιοσθ. Βγ ΥΥ. αὕΆΝΕΥ, 
Α.Μ. 1μομάοῃ, 1826. 181ηο. 

18. Τὴ! δογιρίυγο Ἰσσοῦ : ΟΥΓἹ ἃ ᾿᾿ΟἸΠΟΠΑΙΎ οὗ ἀθρονθ ἔουσ ἱμουβαηὰ 
ῬΓΟΡΟΣ Νάπιοβ οὗ Ῥϑύβοῃβ δηά ῬΊβοθβ τηθηςοηθά ἵπ 1ῃ6 ΟΪά δπηά Νδον 
᾿Ραβίδιηθηΐ ; αἰνι θα ἰηΐο ὅδ 1140165, τὶ ἢ ΠΟΘΙ ῬτΌΡοι δοοθηΐβ. ΒΥ Ῥεῖοσ 
Οὔνεε, 1.1... Οχίογά, 1810. ϑὅνο. 

ος 14. ΑΔ Ῥοοκοῦ Ὀι ΘΠ ΟΠΑΓΥ οὗ [86 Ηο]ν ΒΙ0]6 : οοπίβι πίηρ' ἃπ Η! δ ογίοα] δηᾶ 
(ἀθοσταρ οι] Αοοουηΐ οὗ ἐπ6 Ῥδυβοηβϑ δπὰ Ῥ͵δοῦβ τηϑπίϊοποα ἴῃ {μ6 ΟἹ απὰ 
Νον Ταβίδιηθηίβ. ΒΒ Ατορα] ἃ ΑἸΈΧΑΝΡΕκ, Ὁ. ἢ. ῬΠΙ]ΔΔΟΙΡΗϊα, 1880. 
181)0. 

1ὅ. Α ΒΙΡΠ16Α] δηα ΤΒθο]ορίοαὶ ΤΟ ΙΟΠΑΓΥ, Ἔχρ]δηδίοσυ οὗ 186 Ἡ]βίογυ, 
Μδηπουβ, δηὰ (ἰυϑίοσηβ οὗ {86 68, δῃὰ ποὶρῃθουγίηρ παίϊοηβ: ὙΠ 8ῃ 
δοσουηΐ οὗὨ [Π6 τηοβῦ ΣΟΙ ΓΚΔΌΪΘ ΡΙδοθθ δπἃ Ρθυβοῦβϑ θη] οηθα ἴῃ {Π6 
ϑαογοά δογιρίαγο, ὅς. ΒΥ {6 ον. Εἰομβασγά ΤΑΤθον. Ιοπάοη, 189]. 
ΤΟΥΆ] 8νο. 

16. Α Ῥοοκοῖ ΒΊ1Ρ]1ς81] Τιο ομΑσυ, οοπάδηβοα ἴτοιῃ (ὐδἰπιοί, Βγοννω, 
ΟἸΑγΚο, οπθϑ, ὅτο., Δηα ἔγομῃη 1μ6 τηοϑύ γϑοθηῦ βοῦσοθβ οὗ ἱπέοστηδίζοη, ὉΥ 
αν θάνιοϑον. ἘΔ Ηθυγρι, 1889. 18πιο. 

17. Α ΒΙΌ]1641 δὰ ὙΠΘΟΪορΊοα] ΤΙ ΟΌἸΟΠΑΡΥ . . . . ἀοδίρηρά 88 δη 1]ὰ8- 
Ταῦ 6 ΘΟΠΏΙΩΘΗΪΔΓΥ ΟΝ [86 σεαοτγοὰ δογιρίατοβ. ΒΥ ϑδπιιθὶ ἀΕΕΈΕΝ. Τμοπάοῃ, 
1840. Ἰ2τηο. 

18. ΤῈ Β:Ρ16 Ογοεϊορφάϊα : οὐ 1] βέγα το η8. οὗ 1ῃ6. ΟἿ] 8η4 ὨδίΌΓΑΙ 
ὨΙΒΙΟΥΥ οὗἨ [Π6 βδοσεὰ ἩσΙΠΠΡΒ ΟΥ̓ ΓΟίΓΘΠΟΘ8 10 ἴΠΠ8 ΤΏΒΠΠΘΥΒ, ΘΟΒΙΟΙΊΒ, 
ΤΊ68, {γΔα ΠῚ ΟΠ8, δηι]αἰ165, Δη4 ἸΙογαΐασα οὗ Ἐδβδίοσῃ Ναίίοῃβ. [ΒΥ 
ΠΠΔ ΟΟΟΡΗῦΘΗ ; δπά εἴοσ ἷὶβΒ ἄθοθαβα σορ]οῖθα ὃ. ὙΠ] Δ ΟΟΟ 6 
ΤΆυ ΟΗ, 1.1.1 Ἰμοπάοῃ, 1841--48, 2 νο]5. ἐπ ρουὶαὶ 800. ΟΥ̓ 8118]] 0110. 

ον ἃ οὐϊτίᾳυθ οὐ 15 τνοῦὶς 866 ἴῃ6 Ἐπο]οοιὶς Πονίον ἴοσ Αὐρυβὲ 1843, νοὶ]. χῖν. Ν. 5. 
ΡΡ. 130--134. 

19. Α ΒΙΡ]1ς4] ΠΟ ΟΠΑΓῪ ; Ὀδὶηρ ἃ σΟΙρΡΓΘὨΘπδῖνα ραβδί οὗὨἩ {16 «608 
δ ποσοῦ ηρ Ναίζοηϑ, [86 Ναῖυγα] Η]βίογγ, (θορτάρὮν, ἀπά 1 ογαίιγο 
οὗ 16 δ'εῪαογοά τ πηρϑ; στὰ Ῥσοπουποὶηρ δηἀ ΘΠΓΟΠΟΙΪΟΡΊΟΑΙ ἈΡΡΘΠΑΙΧΘΒ. 
Ἦν {1Π6 ον. 2. Α. Βαβτοῦ. Βγαάίογά [Νὲὸν ὙογκΚ], ἀπὰ Ἰωομάοῃ, 1844. 
ὅνο. 

20. Α Ογοϊοραᾳάϊα οὗ ΒΙΊΡΙ1οΔ] 1 ἰογαίασο, δα 6 Ὀγ Φομη Κιττο [Ὠ).}.], 
ἘΔΙθυΓΡ., 184ὅ. 2 Ἰαγρα νοϊυμηθβ, ϑνο. Νεῖν Υογκ, 1846, 1846. 2 νοἹ]5. 
ϑνο. 

ΤῊδ δθὶΥ ἀπὰ γοβοδτοῖ, ονϊποθὰ ὈῪ Ὦτσ. Κιξίο ἴπ ἢ15 “ Ριοίοτί αἱ Β.0]6," ἀπά ἰῃ {πὸ 
“« ἩϊβίοΟΥΥ δοιὰ Ῥηγϑβῖοαὶ Οϑορταρῆν οὗὨ Ῥδ]θβεῖπα," βι Ἐς θηεν ᾿πα!ςαῖα ἢ15 βέμ 655 ἕοσ υπάοτ- 
ιακίηρς (15. “ Ογεϊορεαάϊα οὗὨ ΒΙΡ]1641 1, τογδίωχο :" ἴῃ πος 6 88 ὈΘΘῚ αϑδιϑιοα Ὁγ ΤΟτίγ 
σοπέγιριΐοτς, ἴπ6 ἰηῖ[14] Ἰοϊῖοτβ οὗ τγῆοβθ πατὴθβ δγὸ δἰίδομοα ἴο ἴῃς δυιϊςοϊοβ βδονυθγα νυ ἤμγ- 
Ὠἰσμοα γ ἐποΏ. Διός ἔμπεδα σοῃ γλθοῦβ ἀγα ἴο θ6 τϑοορηϊδοα 1Π6 ΠαΤη65 οὗἉ τηδηγν οὗ 
ἴΠ|6 τηοκὶ ἀἰβεϊησυ ϊπηοαὰ Β10 1 ςα] ϑοῃο αγβ, θη Βυιεἶδι ἀπά Εογεῖση. [1 15 ποῖ ᾿μοσοίοσε ἴοὸ 
Ἰη010}} ἴο 5ΑΥ πὲ τΠ]5 Ογο]ορεράϊα ΒΌΓρδ5565 ἜΥ̓ΘΓΥ ὈΪΌ 1108] ΠἸΟΙἸΟΏΔΓΥ Ἡ ΠΙοἢ Π65 ρσοσεάρα 1; 
δηὰ τῃαὲ ἴ᾿ Ἰοανεβ ποϊμίης ἴο "6 ἀοβιγθὰ ἴῃ ϑισἢ ἃ ψοσκ ψΠΙΘΝ οδη ἴπγον ᾿σῃξ οἢ ἔπ οτἶεἰς 
εἴβτῃ, ἱηιοτργοίδιοη, Πἰδίοτγυ, ζοο ΤΡ ὮΥ, ἀο μβοί ΣΎ, δηὰ Ὀ]γ5ῖσαὶ βοίσησα οὗ ἴΠ6 ΒΙΡ͵]6. [εἰ 
ἷς οι γ ῥσϊηϊθά, δπά 15 1Ππδίγαϊοὶ τ τἢ ἔουσίθεη θη βτανιη ρα ΟὗὨἨ Τη808 δηα νἱοννβ, θεάς 5 
ΤΉΟΣΤΟ ἐθδη ἤνο πυπατοά νο]] -χοουϊοαὰ τοοά-ουξ5. οὗ 5υν᾽θοίβ, οδἱουϊαιοα ἰο οἰτιοϊάδία μα 
ΗΟἿΥ ϑογιρίυγοβ, 

2]. Τβοβδυγαβ ΕΟ] βασι, 6 Ῥαίσιδυβ ασϑοῖθ, ΟΓ] 6 ΔΙΡΒΔ ΘΙ Ο 6χ- 
ΠΙθ6η8 αυεουπαια ῬΉΓγαβοβ, Εἰΐαβ, Πορτηδία, ΗΓΌβθβ, δὲ Βυ} υϑῃ10α1 8118 
μὰς βροοίαπί, ἃ Φομδππθ Οδδρδιο ϑΌΊΘΕΒΟ. Αἰμηβίθ]οάδμϊ, 1728. 2 νοἱβ. 
ἴ0]1ο. 

ΤΗῖβ ἰ5 ἔμ δοϑὲ δάἀϊίου οὗ ἃ πιοϑὶ να]υδῦ]α πνοτὶς ἢ πμϊσῃ, (που ἢ ἸραἸδροΏΒΑ Ὀ]Υ ΠΘΟΟΒΕΔΙγῪ 
ΕΡ3 
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ἴου υπἀοτειδηάϊηρσ (με τί εἰπε οἵ ἔπ Οτθοῖς ἔβέθοτα, ἱποίἀθπ δ}}γ οοπ αἰ πα πΊδηΥ 1} ιέγδιῖοπ5 
οἵ ϑδοτίρευτε. [ἐ ἰς εαἱὰ ἴο παν Ἵοοβδὲ ἴῃ ἰδασηθὰ διΐπον ὑπο γεδγδ᾽ ἰδῦουγ; ἴπ6 ἄτεὶ 
οὐϊείοη ἀρρϑαγθά δὲ Αιπβίογάδμ ἴῃ 1682, ἰπ ἔνγο νοΐ πηθ8 ἤο]1ο. 

5ΕΟΤΙΟΝ 1Π. 

ΟΟΜΜΟΝΌΡΙΑΟΕ ΒΟΟΚΒ ΤῸ ΤΗΕ ΒΙΒΚΕ. 

1. ΟΠνιϑίδη Τπϑυϊταΐθβ, οὐ {π6 ίποογο Ἦ  οσὰ οὗ αοά οοἸϊοςίοά ου οὗ 1Π6 
ΟΙὰ δῃὰ Νὸν Ταβίαπηθηίβ, ἀϊροδίθα ὉΠάΘΓ ΡΓΟΡΟῚ Ποϑάβ, ἀπ ἀδνογοα ἴῃ 
1Π6 ὙΘΙῪ ψΟΓαΒ οὗ ϑογὶρίαγθ. ΒΥ ΕὙΔΠΟΙΒ (ΆΒΤΒΕΙ,,, Ὁ. Ὁ. ΒΙ88ορ οἵ 
ΟΠοβίοσ. Τωοπάοῃ, 1707. 1211ο. 

ΤῊϊβ 56 }} ΠΠπ|}6 ττοτκ, τ᾿ ῖο ἢ πΔΥῪ ΡΟΓ 08 Ὀ6 οοηϑίἀοτοά 85 ἃ (ζόηςοτάδηςο οὗ ραγα]]οὶ 
Ῥδββᾶροβ δἱ 1 Ἰοηνῖη, ψτ88 ἔγχει ΡῈ} }5Π6α 1π 1707, δπὰ [85 βίησα ὑθϑῃ τοροδίθαϊγυ μτϊητοὰ 
ἸῺ 12 πο. [1 πῆδὺ δ6 ΥΘΓΥ δάἀνδηϊασοουθὶΥ δυρβιϊταἱοαὰ [Ὁ ΔῊΥ οὗὉἉ ΤΠ βυθβοαιιοηὶ ἰἈγροτ απά 
τηοῖο Θχρθῆδινο ψοῦκα. Ὑὴ6 “ ΕἸΣΟΠοΟΙΩΥ οὗἨ ἃ ( γἰβείδη 1, 18,᾿ ρυ] δηθὰ ὈΣ τ Εν. ὟΝ. 
Βιηρίου ἴῃ 1808, ἴῃ 2 νοἷβ. 1 2π|ο. 15 δἰ πλῖ]ῦ ἴῃ ἀοεῖση, Ὀυξ ὑγροῦ ἴδε σψῃοΐα Ὀεϊίον ἀγγδησοα. 
ἴπδη Βρ. Οδείγο "Ἱ᾽ 5 {1116 τη δηπὶ. 

2. Α Οομπηου-ΒΊδοα Βοος ἴο {Π|6 ΗοΪγ ΒΙ10]6, οὐ 1π6 δοτγιρίυτοβ᾽ Β0Β[ΕΙ- 
ΟἸΘΠΟΥ ΡΓΘΟΙ ΔΙ ἀδιποπδίγαϊθα : τ ογοὶη [16 Βυθβίδποο οἵ δογρίαγο τὸ- 
Βρϑούϊησ ἀοσίγ 6, γουβηΐρ, Δα ἸΠΔΏΠΘΓΒ, 18 τοἀπορα ἴο 18 ῬΤΌΡΟΙ 6868. 
Βγ “ΖοὁΒὴ 1οοΚο, Εἔβᾳ. Α πον οἀϊίίοη, τον βθα δηὰ ἱπργονθα ὉΥ {86 ον. 
ὙΠ 1Δπὶ θοῦν, 1.1... 4ϊο. οπᾶομ, 1808 : 8νο. ,οηάοη, 1824. 

ΤΒουρὴ ἐπὶ ον ἰ6 ἀβογιδοα ἴο ἴῃς οοἸα ταϊοα ρῃϊοςορῆος, Μτ. Ἰψοοΐκο, γα ἤδνὸ τοὶ ὕθθῃ 
ΔΌΪα ἴἰο δεοογίδίη ῃοίποσ ἰξ τυ 88 θα] σοπιρ!] θὰ Ὁγ ππ. Τθο βοοοπὰ οἀϊπίοη οὗὨ 18 θϑδγε 
τῆς ἀδία οὗ 1697: 8δη οἀϊτῖοη τγα5 ρυ ] 5ῃθαὰ Ὀγ ἴπ6 υπέοτιαπαῖο Ὦτ. Ποάὰ, ἔγομι ψϊοὶ 116 
ῬΓΘΒΘΩΣ ᾿ΤΩΡΓΘΒΒίοη τγ88 τηδάθ. ἴϊς σου! Ὺ 18 8 σετὺ 500] ὈοΟΚ. 

ὃ. Α ϑδγβίοιῃῃι οὗ Βονοαὶθα Βοὶρίοη, ἀΐἱραβϑίθα ὑπο σορὸν μοδα8, δηά 
ΘΟΙΠΡΟΒΘΑ͂ ἴῃ {Π6 ΘΧΡΙΘ88 ῬΟΓΑΒ οὗἁ δογὶρίυγα ; σοη δι ηρ 811 [ΠαὉ [86 ϑδεαογοά 
Ἐθοοσαβ γανϑδὶ τ τ τοβροοῦ ἴο Ποοίτϊηθ ἀπά )υΐγ. ΒΥ Φομπ ὝΔΕΡΕΝ, Μ.Α. 
Τιοπάοπῃ, 1769. 4ῖο.Ὀ. δοοομπά ἘΜιτοη, 1819. 2 νοἱὶβ. ϑγνο. Ταϊγὰ Ἐσιτοπ, 
1848. ἴῃ οπ6 γοϊαπια 8γο. 
ΤῊΒ ΟΣ Κ 16 ΘΧΟΘΘαΙΠΡῚΥ ν] 14 Ὁ]6 88 ἃ σοτησηοη ράσο θοοῖΐς, ΟΥ ΠΑΥΤΉΟΠΥ οὗ ρῥβββαρὸς οὗ 

βοτρίυγο. 11 τσᾶβ τοοοιωτηθη θα Ὀγ Ὦτγ. Βοδρεγίβοη {πὸ ἢἰσιογδη, δηὰ οἱποῦ οτϊηθηΐξ ἀϊνὶ πος 
οὔ {πὸ ϑ'εοιεἰϑ οὔυτοῃ. [Ιἢ (ἢ]18 ψοτὶς τη6 δυυῖποσ 8458 οοἸ ]θοϊοά 8}} {πδι [Π6 δου ρέισοβ οοηίδὶῃ 
τοϊαϊηρσ 0 ΔΩΥ ΟΠ6 Δ.[10]6 ΟΥ̓ΔΙΕ} ΟΥ Ῥγδοίῖσθ ὑπάον οδοῦ τοβροοῖϊνο μοδά, ἴῃ [6 νεσν ποτά 5 
οὔ 16 Ξδογοά υυϊζογα, τ ἴ[Π6 Οσοαςίοηδ] ᾿πβογίίοη οὗ δ ὑσιοῦ ποῖος δὲ ἴῃ ἴοοϊ οἵ ἃ ραβο. δῃὰ 
ἃ ΤΟΙΠΑΤΚ ΟΥ ἴνο δῖ {ΠῸ οηὰ οὗ βοιηὸ ἴδιην οὔδρίοσε: ΤῊΘ ἰοχίβ δγὸ 80 δυγδηροά δε ἴο δα ἴο 
τποῖνγ ροσβρίουϊυ, δπὰ αἵ τπῸ 88π|6 {πο ἴο 11 υδέγαϊα ἴΠ6 8 ̓ οςῖ ; δηὰ {πΠπ6 σμαρίετβ δγὸ 50 
Ἄςοῃδίγιοίοα δηὰ αἰϊεροκοά, ἐπαὶ οϑοὶ την στα ἃ στοριασ δηὰ οοπιϊπιιοα ἀΐβοουτθο. ΤΠ 
ψοτκ 15 ὀχοουτοα σ᾿ 11 βἰηρυΐας δ Ὑ δηὰ βάοϊ ἐγ, πὰ 1π6 τερτγὶπε οὐ 1ὲ 18. ἸΓΌΪΥ δὴ δοαυϊ- 
δἰεἴοπ ἴο ὈΪ0]1ς 4] βία ἀοηῖ5. ὙΠ τὨϊγὰ οἀϊίοη 15 ἃ οἴ ΑΡ δῃᾷ νϑσὺ ποδί]ν οχοσιοα νο]ιπηο. 

4. ΑἸ ΑΠΑΙΪΥ818 οὗ [6 ἩΟΙΪΥ ΒΙ1Ό]6; σοηίαϊπϊηρ [Π6 ᾿ν0]6 οὗ 1π6 ΟἸᾶ ἂπὰ 
Νεν Ταδβίαμπηθηΐθ, οΟ]]θοοα δηὰ δγγδηροὰ βυβίθιμδίοα! γ. ΒΥ Μαίπον 
ΤΑΙΒΟΥ. [,ω6668 δηα Πωοπάοῃ, 1800. 4{ο. 

ΤΠοιρῖ ἰογαοὰ δῇ “ ΑΠΑ]γ 515," 1ἢ}18 ΤΟΥ 15 ἴῃ ἔποϊ ἃ σοιτῃπηοη- Ἶαοο θοοΐκ ἴο {πὸ ϑοτὶρ- 
ἴωτος : ἴἃ πᾶς ῬΘθη οἱ ατδοίογ βθὰ 88 “ἃ ὈΟΟΚ οὗ σοοῦ δτγδηροιηθηΐ δπα σοηνοπίεηϊ γοίδγθηςο, 
αηὰ σαἰουϊαϊοά ἴο διιρπιοηῖ, ΟΥ̓ ὙΟΤΥ͂ ΘΕΞΥ͂ ΔρΡ]Ϊσαιίοπ, οὔτ βίοτγεβ οὗ βαογσοά Κηονϊοάρο." 
(Βετῖδῃ Οὐὶεὶς, ΟἹ. 8. νο]. χυῖ. Ῥρ. 111. 88, 89.) [15 ἀἰνιἀδα ᾿ηΐο τϊγῖγ θοοΚε, τυ ΐοἢ ἀγὸ 
βυδάϊν᾽ ἀοὰ Ἰῃηῖο 285 σπδρίοτβ, δπὰ 4144 βεοϊίομῃβ. Τῆῖ5 “4 ΑΠα] γ815" 18 πον οὗἉ βτεδί σαυν 
απὰ Ὠἰσὶι ρῥτῖςο. 

δ. Οὐπηπιο-ΕἾδοθ ΒΟΟΚ ; οὐ Οοτπηραπίου ἴο {π6 ΟΪά δηὰ Νὸν Τοκία- 
ΤηΘη 18; Ὀοΐησ ἃ δογρίαγο Ασοοπηΐ οὗ [μ6 ΑΙ ἀπᾶ Ῥγαςῖςσα οὗἩ ΟἜ γ 518} ; 
οοηδί βέϊηισ οὗ ἀἢ δπιρ]6 (ὐο]]δοϊοπ οὗ ρογεϊηοπὶ Ταχίβ οὴ {Π6 βυπαγΥ Ασεῖο!68 
οὔ Βονοδϊοᾶ οὶ σίοη. [Βγ τ86 Εδν. Ηρ Ολβτον. Α ποὺ οἀϊίοῃ, 
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οογτθοίθα, σοιραγθα, δα δηϊαγρθα, ὈΥ ΦΦΌΒΟΡῺ ὥὕ'ΤΕΤΤ. 1 οπάομ, 18]8 ; 
1824. ϑ8νο. 

ΤΠο οαϊίοη οὗὨ 1818 15 ἃ τοργιπί, τὴ ΠυτΊΟΥΟΙΒ σοι ο5 δηὰ οδὐαϊεΐοῃς, οὗἩἍ ἃ σοτῖκ 
ΟΥ̓Κ ΠΑ ΠΥ ῥτὶπιρὰ δὲ θυ δ)η ἴῃ τπ6 γον 1768. ΤΠο δγτδηροτηθηί, που ποῖ θαυδ}}ν ροοά 
νὴ (παῖ οὗὨ δοτης οὗ ἔἴἸ6 στοσ8 ἀρονα ποίϊοοά, 15 οἰθασ; ({6 βοἰθοίίου οὗἉ ἰδχίβ 18 5:8) Ἴ ΘΕ} ν 
ΒΙΏΡΪΙΟ: δηὰὲ 8 ὑοῦ] ἰπάοθχ θθδθ]εβ [6 τοδάδγ ἴο ἢπὰ μαββαβοβ οὐ ΘοΣΙρίι γα ἀυγδηροὰ οἢ 
ΔΙυλοδῖ ΘνΘΥΥ ἴορῖο ἢ6 οδῃ ἀοβῖγε. Τὴα ὈΟΟΙ ἰ5 μοδῖν ῥχιηϊθα : δῃα 85 1ϊ 15 οὗ δέιβῪ ρυσοῆδβο, 
1ξ ΤΩΔῪ ἢ6 βυϊϑιιυἱοὰ ἴῸΣ Δηγ οὗ 1π6 Ἰαῦροσ οοτησηοη- ἶδοα Ὀοοΐκ5 αἰγοδαν ποις. Τῆς οὐϊ- 
του οὗ 1824 15 σΟΠΒΙ ἀΟΓΘΌΪΥ ἱτηρτονοᾶ, 

6. Ἑδρογίοϊσο {Πηῖνοσβοὶ οἱ Απαϊγίίαυθ ἀθ 1᾿ Ἐλοσιΐυγο ϑαϊηΐθ..... Ῥὰγ 
᾿᾽ ανρέ Ρ. ΜΑΤΑ ΝΕ. Ῥαγὶβ, 1887. 2 τοτμ68 1ΠΡΟΣ]Δ] ὅνο. 

ΤῊϊβ νοτῖς οοηίδιῃβ ἴπὸ στ ἢο]6 οὗ ἴπ6 ἰοχὲ οὗ ἴπὸ 1, δι νυ ραίθῦ ἀιτδηροὰ ἴῃ αἰ ρμαθεῖϊοαὶ 
οτάον οὗ βυν᾽οςοῖβ, τ μοῖθοσ Πιβίοτιοδὶ, ἀοοίτγιμαὶ, οὐ τηοσαὶ ; [1 ὈΪΟΩΤΑΡΒΥ οὗὨ {{|6 ρδίσγοὮβ, 
Ρτορμεδίβ, δροβίϊες, δπὰ οἴδμοιβ οὗ {86 ργίποῖραὶ ρϑῦβοηβ πιϑθηϊτοηθα ἴῃ {πὸ ΟἹΪὰ επὰ Νὸοιν 
Τυκιαιηθηΐβ, ἢ 1.6 ἀδῖοε οὗὨἨ ἐμοῖν ἱγί πα ἀθδίῃ ; {πὸ σΠΓΟΠΟΙΟΡῪ οὗ ἴῃ τεῖρῃς οὗ τῆς 
ΚίηρΞ οὗὨἉ [5γ86] δηά οὔ δυάδῃ ; {πΠ6 Παττ ΟΩΥ οἵ δρτεοπηοπί οὗ {πε ΟἹὰ δπὰ Νδνν Γεβίδπιθης ; 8 
Ὀτίο ὀχροαϊτίοι οὗὨ 1π6 ἀοσίτγ δὶ δῃά τποσα] βυρ)οοῖδ ἰγοαϊρὰ ἢ (86 ϑοσιρίυγοβ, ΨῈὮ τοίογθῃσοβ 
ἴο ἰοχῖβ μανίηρ ΔῊΥ γοἸδίϊοη ἴο ἔῃθπι ; ὑγιθῖ ποιῖοο5 οἵ ἔπ βανεσγαὶ ΒΟΟΚΒ οὗ δογιρίυτγο, δα δ 
ΒΓΊΓΊΔΓΥ οὗ τνθδὲ (Π6 ΒΙ10]6 σοπίαϊηβ οὔ ἴΠ6 βείβηφοβ, διίβ, ἰγαά 65, ἅς, οὗ {π6 Ψ96γ8, δῃὰ οἵποῦ 
παίϊομβ. [1158 ψοτκ οὗ στοαὶ ἰδῦουτ, θχ 1 15 οονίουπ {πδΐ 115 ὉΠ Υ πηϑδὶ θ6 σοηπρα ἴοὸ 
ἴῃοβα ψο δχοϊ ιν ὶυ τηδῖκο 56 οὗ (Πα 1,διῖπ Νυϊμαῖο, δαά οβροοῖα! νυ ἴο ἴπ6 ΕΥΘΏςὮ οἸοΥΡῪ 
οὔ τὴς οτηδη Οὐ δάϊθηςο. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙΓ. 

ΙΝΡΈΧΕΒ ΑΝΡ ΑΝΑΓΠΥΒΕῈΒ ΟΕ ΤῊΕΒ ΒΙΒΙ,Ε, 

1. Α Βαίίζομδὶ (οποογάδμοθ οσ Τό τὸ {Π|6ὸ Β1016.{0 Βγ Μαίμπον ΡῚ,- 
ΚΙΝΟΤΟΝ, 11.Β. Νουῦϊραμ, 1749. 4ϊο. 

2. Αἢ [πάοχ ἴο πα ΒΙ16]6: ἴῃ ψ ἘΙΘΒ [86 νατῖουβ δ )]οοίβ Ἡ ΒΟ. ΟΘΟῸΣ ἴῃ 
186 ΘοΥΙΡύΌΓΟΒ 8Υ6 ΔΙρΒΑ ΘΓΟΔΠΥ ἀγγαηρθά : 10} δοουγαία ΒΘἴθγθοϑβ ἴο 4]} 
18α ΒοΟΙ8 οὗ 1π6 ΟΙα «πὰ Νεονν Τεβίδιηθηῖ. 1)εβιρηϑα το λοι] αΐα [86 Κτυαγ 
ΟΥ̓ 18Π686 ᾿ηνα] 8016 Βδοογάβ. ΒῪ δοόβορὰ ῬΕΙΕΒΤΧΕΥ, 21... Τιομάοῃ, 1808. 
12τηο. 

ΤῊΝ υδοῦα! ᾿ποχ γᾶς ϑἰογοσίγροά τη 1811, δη μδ5 βἴποθ Ῥθδπ ῬΥΪηιοά ἰπ νατίουβ 5'ζθϑβ, ἴο 
δθιπᾷ ὑρΡ ὙΠ Β10]05. ὍὭτ. Ῥυι βίου δοκπον)οαροα πὶ μ6 μδὰ ἀοσγινθα σομβι ἀθγαῦ}8 α58151- 
ΔΘ, 1 σΟΣΊΡΙΠ πρ; ̓ ξ, ἔγοτι ἐπα ῥσονίουβ ἰάθοιιτς οὗἁἩ Ν͵τ. ΡΠ Κιηρίοη. 

8. ΤῈ ΑὨΔΙγ818 οὗ 8}1} (μ6 ἘΡ᾿ 5.168 οὗ π6 Νενν Τοβίδμηεπί, τ οτϑῖῃ [ἢ 6 
οὨϊοῖο Τϊηρθ οὗ ΘνΘΥΎῪ Ραγαῦ ΠΡΟΣ ἀγὸ τοα ποθ το μοϑάβ, [ῸὉΓ ΠοΙρα οὗ 
186 ΝΘΙΠΟΥΥ ; 854 ἸηΔΠῪ ΠδΓά Ρ]Δ 668 ΑΓ οχρ δι μθα [ῸΣ [Π6 ΠοΙρα οὗ δ6 υη- 
ἀογβίδμαϊησ. ΒῪ Φομῃ λᾶνε, Μ.Α. οΟχίογᾶ, 1652. 8νο. 

4. Το Βοσιρίυσο διυάοηβ Αβϑιβίηϊ; Ὀϑίηρ' ἃ (ομιρ]οῖο π6οχ δηά οοη- 
ο156 ΠΙΘΕΙΟΠΑΓΥ ἴο ἴπΠ6 ΗΟΙΥ ΒΙΡ]6: ἴῃ βοὴ 186 νϑγουϑ ῬΘΥΒΟΏ8, ῬΊΔΟΘΒ, 
Δα δ) Θοἴβ πηθητοηθα 1 1ἴ, ἃΓ6 δοσυγαίο!Υ τοίοσγαα ἰο ; ἀπᾶ θυοσυ ἀπ που] 
ὙνΟΓα σοΙΡ]Θἴογ Ἔχρίαϊπμθα. Βγ {πὸ ἔδυ. δοῆπ ΒΑΕ. ΟἸαβροῖν πα ᾿οπάοῃ, 
1829. Ἰ2Τηο. ΟΥ ἀσπΥ 410. ᾿ 

ὅ. Μοβὶβ Ρ. ΕἾΑΟΗΕΒΙ ΑΠΑ]γ 815 ΤΎρίοα οπηπί πὶ οὗ πὶ Υ οἴογ]8 τη ΝΟΥ 
Τοβίδιμοη! ΤΑΡγοσαπὶ Η]Ἰβἰοσοοσαμῃ, δα πιο ροηάδπὶ ΤΟΥ δϑυΐθη οἵ 
ΠΙΘΙΔΟΓΪαπὶ ᾿αναπάδιη δοσοιημηοάεία. ΒΑΒ]6α, 1687. ἔο11ο; 162]. 4ο. 
Τμοπάϊηὶϊ, 1697. 4ϊ1ο. 

6. ϑαοοῦὶ ΒΕΑΝΟΜΥΙΈΕῚ ΑΠΔΙγ815 ΤΎρΙοα ΓΠΑΡΤοσαπι Υ οἴογ 8 Τβίδι Θη1ὶ 
Ῥορεϊοούυμῃ οὐ Ῥγορβοῦοοσιση. ΒΒ 451168, 1622. 4ϊο. 

Ἴ. ϑαϊοιλοπὶβ ΑΝ Τὴ, Ορυβ Απαϊγίουχη, ΘΟΙαρΙ μοηᾶθηβ Ἰηϊγοάποιίϊο- 
Ποῖ ἴῃ ὅὅδογδμῃ βου ρίαγαπι,, δ 90}.. ΗἩϑητῖοὶ Ηρ ορσρογὶ ἘΠΟΒΙ ] ἀϊοη ΒΙὉ]1- 

ΕΕ 4 
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οαπι ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΙΚΟΝ οοπεϊππαίαμι. Ττα)οοῦ δὰ Εμθηυπι, 1720. 

2 γνο]8. 4ϊ0. 

Α πιοβῖ τοϊπυΐϊθ Απα γεῖβ οὐ ουοσσ Βοοῖ δηά αἰτηοβὲ οὗ ουθσυ Ὁβδρίεν ἴῃ ἔπ ϑογιρίαγος, 

Ἡοϊάερροτε Ἐπολίγίάϊοπ Βιδιίσωπει, οὐὐ πο Ἄδη ΤΊ} ποτ 15 ἃ ΘΟΠΙΤΩΘΠΙΔΙΥ, ὙΜΓ85 ἢτοϊ 

Ρυδ] εμοὰ δὲ Ζυτίοἢ ( Τίρυτ!) ἱπ 1681, ἀρὰ νγδβ γε ἘΠ ΕΥ τορτίπίοὰ ιν Οδγτηδηυ, ἴῃ {δα 

δοῦτβο οὗ 1.6 ἰαβὲ οοπέυτγ. [τ σοπίαϊῃβ ργεΐμοες ἴο ἴπ6 ἀϊθετγεης θοοί5 οὗ Β6 ΟἸἹὰ δηὰ Νεν 

Τοκίαταθης ἰορεῖθον τ υογῪ πιϊπυῖα δηαῖυβος οἵ τπς ἀϊβέετεηὶ Ροοκα. μετα Ἡθιάερρετ' β 

εἰαϊοτηοηῖς τ το οοττεοῖ, ὕδη Τί! μδ5 οοττορογδαιοὰ ἔποπὶ; πῆτε πὸ γγ;85 ἴῃ Οἰτου, ἴΠ6 ἰδίίος 

[85 οοττϑοϊθα ἢἷ5 ταϊδίδιοβ, δπὰ βιιρρ᾽ θὰ 15 Ομ 55: 008. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ Υἱ]. 

. ΤΕΒΑΤΙΒΕΒ ΟΝ ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΑΝΤΙΟΟΠΙΤΊΕΒ, ΑΝῸ ΟΝ ΟΤΉΞΕΕ ΗΙΒΤΟΈΉΙΟΑΙ, 

ΟΟἸΙΒΟΜΒΤΑΝΟΕΒ ΟΕ ΤῊΡ ΒΙΒΙΕ. 

5ΕΟΤΙΟΝ 1. 

ΘΕΝΕΗΑΙ, ΤΕΕΑΤΙΒΕῈΒ ΟΝ ΒΙΒΙΙΘΟΑΙ͂, ΑΝΤΙΟΨΙΤΙΕΒ. 

1. Τποβαυγυβ Απιαυϊίδίαυτη Κὅ΄'ῬΔΟΓΆΓΌ πη, ΘΟΠΡ] Θοθἢ8 βο θο  ββίσηβ, 918 Γ1581- 
ΤΟ στόμα Ορυδοιυΐα, ἰη αυϊθὺβ νοΐοσυπη ΗΘ γθοσιη Μίογοβ, [6 668, 
Τηβεταϊα, ΕἸΐι8 βδοσὶ οἵ οἰν1]θβ, 11 5. ΓΔ ῸΓ ; δυσίογο Β]αβῖο [Ταοχο. Ὑὲ6- 
ποίϊ8, 1744---1769. 84 ἰοῃλὶ8 ἔο]1ο. 

Απ Αμαϊγ515 οὔ ἐπε σοπίθπίβ οὔ (ῃ]}5 στοδὶ (᾿ο]]δοϊίίοη οὗ ον 15} ΑἸ αυ ες ἰ5 σίνοπ ἴῃ Μτ. 
Ἡττὶβ8᾽ 5 Οδίδίοσιο οὗ πὸ 1ἸΌΤΑΥΥ οὔ τς Πογαὶ [πϑιτυτίοπ, ΡΡ. 1}--20. οὔδΠε δεοοπὰ οάϊίοη. 
“«Μδηγ οἴδον ὈοΟΚκ6, ἐγοδιϊηρ οὔ Ψ ον 5 Απιφυϊεῖοβ, ἤδνα θθθο ρυὈ] δοα ; θυ ἴο86 ψῖο 
δᾶνα ἃ ἰαδίε ἴῸΣ διισ βοζί οὐἁ σοδάϊης, νι} ἤηα (15 ςοἰ]οιίοη ἕδσ τῆογο τδοῆλ] ἴο ἴποαι (ἢ 8} 
ΔΩΥ οἵἴδος οὔ {π6 ἰοϊπὰ." (Βίβιιορ δ αἴδβοῃ.) 

2. Μοάδγῃ «“υἀδΊδι: ΟΥ, 8 Βτγίοῖ Ασοουηΐ οὗ [μ6 Ορίηϊοηβ, Τυδαὶ 018, 
Ἐϊΐοβ, δῃὰ (δγθιλοπῖθβ, οὗ ἴπ6 “9678 ἴῃ τηοάθγῃ ΤΊπηθ8. ΒΥ ομη ΑἹ,.ΕΝ. 
Τιοηάομ, 1816. δεοοπά ΕΙ ΟΠ, ταν ϑοα δηα οοστοοίθα. 1880. 8ὅνο. 

ΤἼδ νοτίου ἰγδά!]οηβ, ὅτ. τοοοϊνθά δηὰ δἀορίοα Ὀγ (δ τιοάογῃ ζ96»»5 (ἴΠαἱ 15, Ὁ. ἴποκα 
ψ00 ᾿ἱνοὰ ἀυγίηρ δηα βυρδοα πεν ἴο τὰς {ἴπγ6 οὗ 7965ὺ5 (Ὠτὶπῖ), ἀγὸ Δ Ὺ ἀπ Ρογβρί σιιουβὶν 
ἐγοαϊεὰ ἴῃ εἰνῖ5 τι οἸ]-οσοουΐζοα νοϊυταθ, νυν ϊοἢ 1} υδίγαῖοβ νασὶουδβ ραββαροα ἴῃ ἴῃ Νὸνν Τοβία- 
τηοπὶ ἩΠῚ} στοαὶ ἔθ οὶ γ. ὶ ᾿ 

8. Τὴὸ Απιαυϊίίοθ οὗ (86 “9678, σΑγο ΠΥ οομρ!]οα ἔσοπιηι δυϊμθηίο 
ΒΟΌΓΟΘΒ, δπἃ [Ποῦ (Οὐδίομμθ 1ΠἸυδιγαίοθα ὈΥ τηοάδγῃ Ὑτᾶνγεϊδβ. ΒΥ Ὑ. 
ΒΕΟΥ͂Ν, ἢ. Ὁ. Ιπάοῃ, 1820. 2 νοΐβ8. ϑνο. 

4. Ομ σίβι. Βαύνινοβ Οοιηροπάϊξυμι Απίαυϊίδίυτα ΗΘὈτοσγυμι. ϑὅνο. ἘἼΔη- 
οσοἴυχε,, 1766. ' 

ὅ. Οοπιροπάϊαπι Απιαυϊαίαι Οσολγυση ἃ ῥγοΐδῃ18 Βδογαγιτω, οΟ]]ορΊ, 
παῖυγα!! ογαϊπα ἀἰβροβυϊί, δα βδογαγαχη 11 Γογασαμλ 111 5 ΓΔ ΟΠ 6 πὶ ΡΆΒ51Ππὶ 86- 
οοτητηοάενι ΟἸ τ ϑδηυβ ΒΕΌΝΙΝα8. ΕὙΔΩΘΟΐΓΣΕ, 1769. 8γνο. 

6. Ῥεῖτὶ ΟΥΝΖΙῚ 46 ΒΘρΡυδ]οα ἩδΡγθοσυτη ΤΑΌΥΙ Υ68; 611 ἃ 6ο. ΝΝΙΟΟΪΑΙ. 
4ϊιο. Τυράυπὶ Βαίανοσυμ, 1708. 

ΤΏ Ἰνοβὶ οὐϊιίομ οὗ δ ὑυϑῦγ Ἰοαγηθὰ νροτῖς : ψῃῖςῖ, 11}} Ἰαῖοῖγ, οοπεϊπυορά ἰο θ6 8 ἐοχέ-δοοῖ 
ἔτοται τ ἢ ϊοῖ 86 σοπίϊοηΐ] ὑσοίρβϑοτβ οὗ Ἡθῦσγον δηκὶαυ 165 Ἰοοιατγοά, 

7. Τα Μίδημοβ οὗ [Π6 Απίθηΐ 1Βγ86]1068, ΘΟΠ ΔΙ ΠΙΠρ 8 δοοουηΐ οὗὨ {Π6]Γ 
Ρθου αν Οὐδίομηβ, (ΘΓ πη οη 68, ανγβ, ῬΟΙγ, ἘοΙρίοπη, βοοῖβ, Ασίβ, δπά 
Ττγδάθβ, ὅθ. ἅς. Ἐγ ΟἸδυάς ΕαΕυκΥ. Πμοπάοῃ, 1809. ϑνῸ. 8η4 νϑγίοιιϑ 
δ 8οαυσηΐ 641 1008. 
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ον τπ6 {διτὰ δηὰ Ὀοβὲ οἀϊείοη, {π6 ρυ]ς τὸ ἱπάοθιοὰ το Ὦγ, Αἀδπὶ ΟἸαυῖκα, νὴ [45 
ΘηΪαγχοαὰ [Π6 οτἰρίπαὶ τνοσκ ν 111} ταῦ ἢ να] 8 0]6 Ἰηἰογγηδίσοι ἔγοτη τμ6 ῥσϊηοῖραὶ τυγιτοσβ ἢ 
7680 δηθαυϊθ5, Ὑπὸ ΑὐΡρέ ΕἸουσγ 5 νου Κ ττᾶβ ἱγαπβίδιθα ΣΩΔΠΥ͂ γΘ8ΓΒ βῖποο ὈΥ̓͂ ΜΓ. 
Ἑδγηνογίῃ. Πα Ἰαῖο Ἔχοοὶ πὶ ΒΊΘΠ ΟΡ οὗ Νοτγνϊοῖ (Ὀτ. Ηοτγη 6) 645 τοσοτητηθη θα 11 ἴῃ ἐπ 
ἔοι ἴθγταβ : “ ΤῊ]5 1{π||6 Βοοῖὶς οοπίβὶῃϑ ἃ οοῃοΐβα, ῥ᾽ θδδίηβ, δῃά ἰυβὲ δοοουπῖ οὗὨ 16 
ΤΩΔΏΠΟΥ͂Β, συ ϑίοπηβ, ἰατγ5, ΡΟ ον, δηὰ τοὶ σίοη οὗ ἴπ6 βγϑδϑὶιίθβ. [Ὲ ἰβ δῇ θχοοὶϊθηὶ ᾿ηίγο- 
ἀυσιίο ἴο {π6 τοδάϊηρς οὗἁὨ {μ6 ΟἹ ἀ Ταβίαπιοπί, απὰ 5βῃου!ὰ θὲ μυῖ ἱπίο {πὸ δπά5 οἵἵἁἍ δυθσν 
γουΠΩ ῬΟσβοη, ἢ" ᾿ 

8. Μίοβεβ δῃᾷ ΑἌγοη : ογ, {π6 Οἷν!] ἀπ ΕΟ] οϑἰαβϑίϊοα] ἘΠ 68 ἀδεᾶ ὃγ [1ο 
Αποϊθηῦ Ἡδῦγοναβ. Βυ Ὑμοιμα8 αοῦνσιν. Ιοπάοῃ, 1684, 161]. 4ϊο. 

ΤΩῖβ σοτηροηάϊυτη οὗἩἨ Ηοῦτενν δη Ἰ41)65 ἰδ πον ΤϑῖΠΟΥ βοᾶσοθ. [{ νᾶβ [ὈγΠΊΟΥΙΥ ἴῃ στραῖ 
γοχυρϑῖ 85 8 ἴοσί- "οοκ, δηὰ ραϑδοὰ ἰῃγοιρὴ πιδὴν οαἀϊτίομβ. Α 1, δι ἘΓΑπβἰδίοη οὗ τ ννα5 
ΡΟ] 5ῃοα δὲ {}τοοδπξ μὰ 1690, διὰ ἀσαῖῃ δὲ Εγδποκοσ ἴῃ 1710, 'π 1 9π|ο. 

9. Αρραγδίυβ Ηϊ βίον οοτ-οσ οὰ8 Απίαυϊαῦιπι 580 71 σ06 1018 οὐ ραπί 8 Η6- 
Ὀγξθ. [[ΠΌΘΓΓΊΩ18 δηποίδ!]οηθυ8 ἴῃ ᾿ΓΒοπι (ἀοάτνηϊ Μόοβρη οἱ ΑἈγοηθπὶ 
ΒΌΡΙΩΙ ϑίσανὶ ἤδη πη65 (ἀοῦ!]0Ὁ ΟΑΕΡΖογυισβ. 4ϊο. ΕἸΔΠΟΟΐΌΣΙ, 1748. 

ΤΏ ταοβὲ ο]δβογδαίθ βυϑβίοπῃ οὗ ψον 15 δπεϊαυ 68, ροσθαρδ, (Π8} 15 οχίαιξ : θοϑιο5 {ῃς δῃ- 
ποίδιίοηβ οὗ (δγσρζον, ἱξ ουηίδὶῃ8 ἃ 1,δἴλη ἰγϑῃϑδίίοη οὗ (ον 18 ἔγοδῖῖβα, 

10. Οὐδσϑιλοπῖθβ, Ουβίοπιβ, Ε1168, ἀπα ΤΥΔαΣΟῊΒ οὗὁἨ [Π6 «6ν7ὺ8, ᾿η ΤΟ βρογβοά 
ΜῈ ΟἸΘδ ΠΣ ηρ5 ἔγομι 186 “ΘΓ βα]οτι δηα ΒΑΡΎ] 5} ΤΑ], δπ4 1Π6 ΤΑγ- 
δύχηβ, Μαδϊτηοηῖ 68, ΑΡΆγρδποὶ, Ζομδν, ΑΡΘη-Εζγα, Οτὰὶ 1 νῦν, δα. ἄς. ΒΥ 
Ηγαῖ Ιϑαάοϑ. Ιοπάοῃ [1888ὅ.] 8νο. 

11. “ον 8 ΑΠΠαυΣ 165, ΟΣ ἃ ὕὐουγΒα οὗ ωϑοΐΓ68 οἡ ἴη6 ΤΏγΘο ἢχϑί Βοοῖκ8 
οὗ ἀοανιηβ Μοβ68 δὰ Αδσοῆῃ. Τὸ ψ ὨΟἢ 18 ΔηποΧοα ἃ )᾽Ββογίδίοη οἡ (ἢ 6 
Ἡροῦγονν Γδηρυᾶσο. ΒΥ αν ΨΈΝΝνινοϑ, 1).}ὴ. ϑὅνο. 2 γοὶ]8βΊ6 ]1μοπάοῃ, 
1766; Ῥογίῃ, 1808, δηὰ Ιοπάοῃ, 1828, ἴῃ οη6 νοϊυτηθ 8νο. 

ΤῊῖβ σοῦ μ65 Ἰοπρς Πεϊὰ ἃ ἀἰπεϊηρυ  ςμοαὰ οματγαοῖοσ [ῸΓ 118 ΔοσΌΓΔΟΥ δηα Ἰοατηΐηρ, δηὰ δα5 
Ὀορη οἴση τοργιηίοά. “Τῆς ἰγϑδῖῖβοβ οὔ Μτ, 1 ονστήδη οα τὸ Πἰ έμαϊ (8νο. Ἰ,οπάοῃ, 1748), 
δηὰ οη 1πΠ6 Οἰνὶ! Οουεγπηιεπέ 0 ἐδε Ἠεῦτειυς (Βνο. Ἰιοπάοῃ, 1740), ΠΙΔΥῪ ῬΓΟΡΘΙΪΥῪ ΔΟσΟΠΊΡΘΠΥ 
τη 85 τοῦ." (Βιθμορ Ν᾽ αἴβοῃ,) 

12. Απϑδαυϊίαῖοβ ΗἩθΌγαϊος βοουπάντα ΠῚ] σὰ ὁ“ αἀφόγιτῃ βίδίαπι, 666]6- 
5: ΘΠ Θατη, ΡοΟΪοὰπὶ, οἵ ΘΟΟΠομλ σι, ὈΓΟΥ ΟΣ ἀ6] ποῖ ἃ (ὐοηταᾶο [ΚΕΝΙΟ. 
Βτοιης, 174]. οδἀϊο ἰογία; 1764. οαϊο αυᾶτία, 12Π|0. 

ΤΠοΓο 15 η0 ἀϊδότοηςα Ὀθοΐτγοοι ἴῃ 656 ἔννο οαἀϊεοῃ5, οχοορίϊηρ (αὶ {ΠῸ ουτοσα οὗ [6 Ργθ55 ἴῃ 
{πὸ {τὰ οαϊοι ἀγὸ δογγοοϊθα ἴῃ ἐπ ἔἕουτι!. ΤΌΘ ἤτβϑι δαϊῖοῃ ἀρροϑαγοά 1. 1787. ΤΙλδ θοΟΚ 
οὔ [Κϑηΐὰβ 15 να] υδῦ]6 ἔον 115 Ὀγονυῖυ, τηθι μοά, ἀπ ρεγβριουϊγ. [ξ σοπεϊηο8 ἴο θὲ 8 ἰοχί- 
ΌὈοΟΚ ἰπ βοπιο οὗ ἴπ6 υπϊνουβίῖοβ οὗ ΗΟ] πὰ (αἀπηὰ Ρογμδῃ8 οἵ (σοτγιηδηγ). [ἢ 1810, [ποτα τνὰς 
Ρυ 5 ποά δὲ {Πγθοδξ ἃ [μ1οκ ϑνο, νοϊυπιο οὗ ᾿γοΐθβδου ϑοδο 5 ουβογνδί ἢ οα 1815 ψροτκ, 
πάρουν ἴΠ6 6116 οὗἩὨ ὕο. ἤεγτι. ϑολαολιεὶξ Τῆεοῖ, εἰ ῬΑϊοίοί, Ἠατγάεγουσ, “ἀπὶπιααυετείοπεα αα 4π- 
ἐϊφιιἑαίεε Ἡεδγααδ οἱΐπι ἀεἰϊπεαίαα α (οπγαάο Ϊάενῖο Τλεοί. Βτεηιεηδ. Ῥαΐίτε πιογίμο, εὐἀϊαϊὲ 
Οοατ. ὕο. ϑοηλοητ. ΤῊΪ6 νοϊυσηθ οὐ]Ὺ αἴβοιιβ5θ5 ἴῃ 6 ἢτϑί οὐἅἁἨ [Κθηι5᾽8 βοςοηβ, οἡ πε εο- 
οἰοϑ:δβιϊςα] εἰαῖο οὐ ἴῆ6 Ηοῦτονϑβ ; 1ξ σοηία! 5 την νδ] Δ ]6 δι αἸ 1005 ἀηα σοτγαοίϊοηβ, τῖἢ 
τοίθσθηςοβ ἴο οἴπιοσ γιοῦ, Ἰἀοροηἀοηε]}ν οὗ ἐϊ5 θοῖης; δὴ ἱπηρογίοθοϊ γοσκ, (5 νυ υπλ6 15 ἴοο 
θΏΪΚΥ ἰο μα οὔ υβ6 ο 5ἰιιἀοῃῖβ σοποσα ν, θὲ του] ῥσουθ να] υδῦϊα ἴῃ ἔπ μδπάς οὗἨ ΔΠΥ͂ ΟὨΘ 
ψῆο 5ῃου]ά σοτροβα ἃ ΠΟῪ ἰγθδῖϊδα οὐ ὉΪ0116 4] ἀπτ1α 1105. 

18. Ατοβοίορία ΒΙ] 166 ἴῃ ΕἸΡΙοσαθη τοάἀδοΐδ ἃ ομδπηθ ΦΔΗΝ. ἘΔΙΠο 
βροιηδα οηοπάαεΐβ. ὅνγο. δ θηπδ, 18]4. 

Αἱ οἰαροταῖθ σοπηιροπάϊαπι οὗὨ Ὀ10]1ς 4] ἀπε αυ 65, δυτιἀροὰ ἴγοπι ἔπ 6 δ ΠΟΥ 5 ἰασσοῦ σοτκ, 
οἡ ἴπο 5βδῖῃδ βυ ]οςεῖ ἴῃ ἴῃ6 Οετηήδη ἰδηρυδᾶρε (1 να ἰαγρο 8νο, νοΪ 1265), πα ἀγταηροά υὑπάον 
ἴΠ6 ἴτοα αὐν 5:0} οὗ ἀοτησβεῖο, ρο "16 8], αηα ΘοςἸ οβἰδϑιῖοαὶ ἀπε] 1168. “ ΑἸΕΒΠΟυ ἢ ̓ξ σοτηθ5 
ΒὨογχί, ἔγοταυ. ἴΠ6 ἡδίιγο οὗἁὨ [6 ςᾶβο, οὗ ἴῇ6 οχοοιϊδησο οὗ [πῃ οτἱρὶπαὶ (Ὁ τταδη) πνοτῖς, ἴον 
οχίοηϊ δπα νϑγιοῖυ οὗ Ἰδατηΐηρ, δηἀ νἱν: ἀπ6858 πα σΟποΙβθη 55 οὗἉ βίδἰοτηοηὶϊ, ἰξ 15 8 ὈοΟΚ νγὩ]σ ἢ 
15 ὙΘΓΥ͂ ΣΆΓΟΙΥ διιγραββοα," (Νογῖῃ Απὶ. ονίεονν, Ν, 85, νοΐ. νἱ1]. Ρ. 186.) ΑΚ τῃο διὰ οἵ ἴἰς 
νου τὸ ὑρνγαγὰβ8 ΟΥ̓ Βιχῖν ρᾶροβ οὗἨ χιρϑίϊοιβ, ἔγατηθα προ Π6 ῥτοσοάϊηρσ ρμᾶτγὶ οὗ ἴπ6 
σοτκ ; Εἶτ αηβνγοῦα ἴο τ} οἢ ἀγὸ ἴο θ6 ρσίνοη ὈΥ βία ἀρηῖ5. ΔΛ ἔπ] ΕΣ ρ] σἢ ἐταηβἰ διϊοη 
οἵ “7 4Πη᾿  ΒΙΌ]Ιςαὶ Ατομεοϊορσυ ἢ γὰ5 ρα] 5Ππ6α αὐ Απάονοτ ( Δ᾽ ἀσβϑομ5βοῖῖ5), ἴὴ 1828, δπὰ 
αζαῖῃ ἴῃ 1832 Ὀγ ΤΠοπιὰβ (. [ρ νδιῃ (ἀϑϑιβῖδπε ἴθδοθον οὗ ΗΠ εῦτον πὰ ασθοκ ἴῃ ἴπα ΤὨθοῖο- 
βὶςαὶ δοιηΐπατυ δὲ {παῇ Ρ]ας 6), τι ἢ να] 406 Δ ἀτἴοι5 ἀπ α σοττοςιῖοηβ, ραγΪΥ ἐπ 6 σοβυϊι οὗ ἃ 
οΟἸ]αιοπ οὗὨ “Ζ.}1π᾿΄5 1,.διἰπ οτκ τ ἢ (Π6 οτσίπαὶ Οογιπᾶπ ἰγολεῖβο, απ ραγὶν ἀοτι νοῦ ἔτοια 

- 
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ΟἾΠΟΥ δουγοθβ. ΤΠ {πιγὰ νοϊυτης οὗ {π16 [πιγοάἀυσεϊοι (88 ΟἿΥ γεΐδγθηοθβ ν1}} ϑθου) 15 τηυςῃ 
ἱπἀορέοα ἴο 248 Ατομιοϊορσία Β:0]1ςα. ΤὨΪ5 ἐγαμείδίϊου τᾶϑ ὩΘδΊΪΥ τορτιηϊθὰ δὲ Οχίοσά 
πῃ 1886, δηὰ δραῖη ἴῃ 1838, Ἰη 8νο. 

14. Ατοβιθοϊοσίῖα ΒΙΌ]1]οα ὈΓΟΥΣΘΡ χροὶ ἃ ΕὈΌΘΤΙΟ ΑΟΚΕΕΈΜΑΝΝ. 
γιοημδ, 1820. 

ΤῊ 15 δὴ ἐχρεγραίεα οαἀϊιὶου ΟΥ̓ [πΠ6 Ῥτοςοοάϊηρ σοτκ, Ἔοχοουϊοὰ οἡ ἐπ βϑὴδ ρσίῃοίρίο δ8 
Ῥγοΐθββθοῦ Ασκοσιηδηπβ εὐϊίίοη οὔ 965 [πίγοἀιυοίϊο δά 1{1ῦτοβ Ψοίογὶ8 Εςπάοτὶς, ποι οοά 
ἴΏ Ῥρῃ. 185, 186., Νοβ. 5. δπὰ 7. δεργὰ, δὰ ψἴτ τοπονγοὰ ἀθοϊαγαίίοηβ οὗ ἐς οαϊίοσ᾽5 Ρῥτο- 
ἰουπὰ κυ ὐπιϊββίο ἴο 6 Ε οὐ 8} στο. Τὸ τϑηάογ ἴ6 σοῦ πιοῦὸ οοτηρϊὶείο, Ὦγ. Δ. μᾶς 
δι] οἱ ηοα ἃ Ἑσοῃςοΐβα βἰκοῖοῃ οὔ (ῃ6 Ηἱἰβίοτυ οὔ {πῸὸ εν ῖβἢ Ναιίοη, ἔγοπι ἔπ ἰἴταο οὗ Αὐγδῆδηι 
ἴο {Πε ἀοείττοιίοη οὗ 7 6γυβαίοτη Ὁγ ἴ6 ἢ οπιαηδ. [πὸ σονίδίηρ οὐἵν ἐπγὰ νου πγ [ῸΓ 6 ῥτοββ, 
οοῃϑείδηΐ τοΐθγοησο τῊαβ Ὠδαὰ ἴο {186 ψοτκ. 

15. Οτὶρὶποβ Ἡ θγς : οσ {π6 Απίέαυϊοβ οὗ 116 Ηθῦτονν ΒΘρυ]ς. ΒΥ 
ΤΒοΙμδ8 ΕἸ 715, Μ.Α. Ιοπάοῃ, 1724--5. 4 γο]5. ϑνο. δηα ναγίοιιβ βι.056- 
αυθηΐ 6ΘαΙ 018. 

ΤΉ5 15 ἃ Ἰαδοτίουβ σοτηρι!διίοη, ἔγοτη ἴΠ6 τποϑὲ ἀἰβε στ 56 ἃ τυ ἴοσβ, τ ποῖθον 76 νν5 οτἵ 
ΟΠ γιβεΐίδηβ, οὐ [6 ΤΏΘΏΠΟΙΒ διὰ ἰδτν5 οὗ ἴπ6 Ηοῦτον. 

16. ΜαοΙο ΟΣ 8 ΜΕΥΘΕΚΚΕΠΙ 46 ΕΘρΡΌΡ]Ιοα ΠΘΌγ όσα 110 τ] χὶ!. Απιδίο]- 
οὔἄδπι, 1704--10. 2 νοἱβ. [Ὁ] ϊο. 

17. ΤΠ Εὰπαδπιοηΐαὶ Ῥγὶηςῖρ1]65 οὗ Μοάογῃ ὁ υἀαΐδη, ᾿ηνοβεραϊοά....... 
Το πῇ ο ἢ) ΑΓ Δρροπᾶρα ἃ 1188 οὗ [π6 βὶχ υπαάγορά δηά {π᾿ἰγίθοη ργθοθρίβ, δηᾶ 
ΔΔάΓΘΒ868 ἴ0 “96 5)78 δπὰ ΟΠ γιβιίδηβ. Βγ [{Π| Ἐξον. Μίοβοβ. Μαβαοιμοῦτη. 
Ιομάοῃ, 1848. ὅνο. 

18. Φοβαππὶ8 ῬΆβεαῦ Απθαηυϊΐαᾳ5 ΗΘΌγαϊοα Ὀγουϊογ ἀρ] ηθαῖαΔ. ΤΙΔ]ΘΟΙ 
ἃ ΒΠοηαπ. 1817. ΕἘΔ1ΐ. βθοῦηαα, 1824, 8νο. 

Απ Αρροπάϊχ δηά [πᾶάρχ ἴο {πὶ5 βιυυπηπιασΥ οὗ Ἡοῦτον Απιϊαυ!ῖο5 τγα8 ρα Ὁ] 5 δὲ 
ὑέτοοπε ἴῃ 1825. 8νο. 

19. Ηδαγίδηὶ ΠΕΙΑΝΘΟΙ Λπεϊχυϊεαῦοβ ὅδογϑ νϑίοσ απ ΗΘΡΥΞΟΤΌΤΩ ΤΘΟΘἢ- 
δ, οὐ ΔΗ ΩΔαΎ γι οηθυι5 {ΠρΡῸ]18Π158- ΠΑ ΥΊ 818 δυχιῖ, (οοΥρΊυΒ Φοδηθ5 [.Ὁ- 
ἀογίουβ οροὶ. ὃνο. Ηδαΐα, 1769. 

ΤΠ Βεβὲ οἀϊτοη οὗἁὨ δ νδ]ι80]6 {116 Βυτησηάγυ, τ᾿ δΙοὮ (ῸΣ τΩδῺΥ γοᾶσα σοπίϊηϊιοα ἰο Ὀ6 6 
τοχί-Ὀοοῖς οὗ ῥτοΐρϑθβοσβ. 

20. Το Ἡ:βίογυ δῃὰ ῬΒΣΪΟΒΟΡΆΥ οὗ «Δα βη ; ΟΥ ἃ ΟΥΙ[164] δπα Ῥ] 1 Ἴοδβο- 
ῬΒΙΟΔΙ ΑΔ 819 οὗ [π6 ὁ τ 1851ι Βαϊ] σίοη. ΒΒ. 1λυποδη δὅηλν, ἢ. Ὁ. Ἑαϊη- 
ὈυΓρῈ δπὰ [μοπάοῃ, 1788. 8νο. 

Αἱ ἰυχεοηΐοι5 ἔγθαι 56, νη ἷς ἢ 16 ἀἰϊν!ἀρα ἰηἴο ἔοιιγ ρατίβ : 1. Οἡ {6 Ὠινίηθ οτἰχίη οὐ {ἰἸὸ 
ἀν; 2. ΟὔτΠο ἀυγαίίου οὗ ἴῃ. Μοξαὶς δοοῃοότηῦ : 5. Τηδὲ ἴπ6 Οοβρεὶ 15 (Π ᾿δβὶ ἀἰβρθηςξα- 
τοη οὗἨ Οοα᾽β στδςθ ἰο τηδῃκὶπά ἴῃ ἴῃ ννδὺ οἱὗἩὨ τοϊ ἐρίου ἀἰβοονογυ ; 4. (οσο ]αγῖο5 αγιϑὶπρ 
ἴτοτῃ ἴδ βιιδ)εςὲ οὗὨἨ {πὸ ψοτκ : ἴῃ [86 σουτβα οὗ νοῦ τΠ6 δυΐθμοῦ ἴβ|κ65 οσοσδϑίοη ἴο νἱπάϊοδϊθ 
πὸ σοηΐυ8, ἀϊνίηα οτὶ βίη, πὰ δυοῖν οΥὨ ([Π6 «Ὁ» 18} τε] σίομ, δηά 15 σοπποχῖοι ἢ (6 
Ομ γι κείδη, ἀραϊπϑὲ [Πα ΟὈ͵θΘο.Οἢ5 δ τα πγορυοβοηίδίιοῃϑ οὗ τηοάοϑγῃ ᾿η8ἀε]5. 

21. (Ἄγ }} ὅισονη 46 1 ρα ]οα ΗδΌγοσγαπι [0τ] ΨΥ 11. οἰ ἃ 40. ΝΙοο- 
Ια. Ικιράσπὶ Βαίανοσγιμ, 1701]. 410. 

22. Ἐσπαβίὶ Αὐρυϑὺὶ δοηση,Ζ ΤΠθοϊορίς )οοίοτ]δ8, οἱ Ῥγοΐββϑογ 5 αυοῃ- 
ἄδια ἰῃ Αοδάριηϊὰ Ὑ᾽δαγίηα οΘ]θογσιτηῖ, (οιρθηάϊαπι Ατομφοϊορὶς Ηδ6- 
Ὀγαῖο. Οὐτὰ ΠΡΌΓΙΒ ΦΙῚ 1Π0 1818, Θα! 1, οιλθηάαντῖ, Δἀἀ6ηάα Δα]Θολ, ποιδαιθ 
Ἰοοσυρ]οίανι Αγ. ῬἈ1]. (σοάοίν. Βομλοκθάδηζ. Ὀγοβάθ, 1798. ὅ8νο. 

ΤῊ]β 15, Ρουθ αρ5, ἴῃς δεδὲ διυιτήσηαγν οὔ Ηεῦτονν δηταυος5 οχίαπε ἴῃ {π6 1, ,Αἴη Ἰδησιιαρο ; 
δι, υπίογιιπαδῖεϊυ, [1 15 Ἰποοταρίεῖο, 6 δυῖμοῦ πανὶ ὀχοσυῖϊρά οἢ]Ὺ ἔσο Ῥοο ΚΒ, νυ ϊοῖ ἔτοας 
οΥ̓͂ ἐπε ρο] ἶσα] πα οοοἸ οβιδϑιϊσαὶ δηςαυϊῖοβ οὗἩ ἴπ6 Ηδεργονβ. γοΐβεβοσ. βοῇ υἷζο δηὰ ἢΐ5 
οάϊίον πᾶν ἀἢ} σοπΕν ἀναι]οά Ἐποτηβοῖνοβ οὗ ἴη6 Ἰαρουχϑ οὗ 4}1} ρτονίουβ τσ τεῦβ συ 1} 15 ἰορὶς, 
πὰ ανα δγγδηροά {Ποὶγ τηδίοτὶ αὶβ 'π ἃ ΤΣΏΔΏΠΟΓ Θαυ  γ σοη οἶδα δηα ν4] Ὁ ]6. 

28. Ἑδγάϊπαπάϊ ϑτόβοη (ὐοΙηροπάϊαπι Ατοβθοϊορσία (Πδοποιηῖς Νονῖ 



διοσί. 1,1] Ττηοαΐβοε ὁπ ραγίομίαν διδ)εοίβ ἐπ Βιϑίϊοαὶ Αἀπεϊφιϊοδ. 448 

Τοδβίδιθηῦ, ἀπο ηὉ18 {ΠΟΘΙ 8 ΘΟΙΏΡΥΘΙ ΘΠ ΒΌΤΗΩ, οὐ 81118 Δ} 1}18νγ6 ποῦ 1} πι8ίτα- 
ἴαμα. ϑνο. 1 ρ8ῖ8, 1769. | 

Α 53:24}} νοϊυπιο, οὗἨ σοῃβιἀογαθὶα σαυϊν ἴῃ τΠΐβ σοπηΐσυ ς 1ἴ ἰγϑδῖβ οὗ ἴΠ6 ρτίναϊθ 18 δπὰ 
ΤΩΒΏΠΟΓ οὗἩ ἴδ 7ε.8, 65 τηοπεϊοηθα ἴῃ ἴῃ. Νον Τοβίαγηθηϊ, δηαἃ ΤΩΔΥῪ ΒΕΤνῈ 85 ἃ ΒΡ] σηθηΐ 
ἴο {π6 ἱτηροτίεοϊ σοσκ οἵ ϑοδυΐχο, 1δδὲ ποι ςϑα. 

24. Τιδοΐαγοβ οἢ «6 }]8}} ΑΕ] αὐ 168: ἀ6] νογρα δἱ Ἡδγναγα ἴΠη1 ΘΟ ΘΙ 1π 
(δι γι άρο, Α. Ὁ. 1802 δβὰ 1808.Ἠ ΒΥ εν ὰ ΤΆΡΡΑΝ, Ὁ. Ὁ. Ἰαῖθ Ηο]]15 
Ῥγοΐδββϑοσς οὗ Ὀινιηυ ἴῃ {μα΄ οι θασΥ. Βοβίοη [Μαββδοῃαββοίβ, 1807. 
8γο. 

ΤΟ πδίυγο δὰ ἀθδῖρσῃ οὐ [πὸ .6νἹβἢ σοηβεϊ τ οη, ΡΟ] 1 1σ8] απα τε] σίοιβ, ατὸ ἀἸξουπβοὰ ἴη 
656 ἸοοίοΓοβ, τσ ψεσα ρυ Ὁ 8Π6ἃ αἴοΥν ἴΠ6 δυ ποῦ Β ἄθοοαθθ Τὴ ἰθιάοπου οὗ [π6 Ἡοῦγον 
Εϊτυδὶ ἴο ῥσγοπιοίε [δ σίογυ οὔ Οοά δῃὰ {π6 πδρρίπϑββ οὗ τωδη 15 ἔγθαυθη)ν 1Πυδιγαῖοα 1 8 
ἀονουΐ δῃὰ ρ] δαβὶῃρ τρ ΠΟΥ. 

25. Α. (Ὁ. ΔΕΗΝΕΕΙ Απεαυϊίαίοβ ΗοΡγθογαμλ οἱ ᾿βγδο  ο (ἀΘ 18. 
(ἀοιίηρα, 174]. 2 Τοϊμ}8 8νο. 

ΤῊ ννοτῖ ἰβ ἱποοτηρίθίο, ἐπα δυΐπον πανῖης ἀϊοα Ῥοίογα 15 ρυ Ὁ] ςαἰϊου ; 11 σοπέδὶ 5 πγιο 
νΑΪ 40]. ᾿ποστηδίίοη τγοϊδίϊνο ἴο πο ᾿Ἰτογαίητο οὗ ἴΠ6 768. 

ΦΕΟΤΙΟΝ 11. 

ΤΕΕΑΤΙΒΕΒ ΟΝ ΡΑΒΤΙΟΌΓΑΙΝ ΒΌΒΟΕΟΥΒ ΙΝ ΒΙΒΙΙΟΘΑΙ, ΑΝΤΙΟΥΙΤΙΒΞ. 

ὃ 1. ΒΟΕΙΡΥΘΕΕ ΘΕΟΘΒΑΡΗΥ. 

[1.1 Τηοαΐίδε5 οπ Βιδίϊοαί αεοσταρῆνψ. 

1. Οποιιαϑδσου [{Πτρΐυτὰ οἱ ᾿ωοσοσατὰ ὥὕϑδοσε δουιρίυγο ; Ββοὰὺ [ΔΌΟΣ ἄδ 
Τ,οοἷβ ΗδΡταίοῖβ, ασθοὰ ρῥσυϊσσα Δὺ ΕΠΒΈΒΙΟ Οβαυθηβὶ, ἀθίηα 1, δ πὸ 
Βουϊρίιβ 80 Η]Θγοηγτηο, ἰπ ΟΘΙλΤΟἀΙΟΓΘ πα γΘΙῸ ΟΓά ποτα ὑδαἀδοίῃ8, νΆγ118 8461- 
ἰδταθηβ δυοίαθ, Νοίζϑαμο εἴ Ταῦυ]ὰ Οδορταρμίοῖ “υἀδθε5 1]]υδίταΐαβ, ορογαὰ 
60. 1 Βοπίγοσ!, γοοθηβαϊ οὗ ΔΗΣΑΔΑνΘΓΒΙΟΠ118 8118 Δ ΧΙ οδηπο5 ΟἼΜΕΕΙ- 
σῦϑ. ΑΑοοοβδὶς Βχγοοδγαὶ ᾿οβουὶρο ΤΟΡγθ δϑαποίθ. Ατηβίθ οάβμὶ, 1707. 
ἴ0]1ο. 

2. ϑαμλα δ ΒΟΟΗΛΕΤΙ Οδορταρ ῖα ὥδογα; οὐ} 8 ῬΔΓΒ ῥυίογ, ῬΊδΙθρ, 46 
Ῥἰβρογβίοπα ἀδπέμσμῃ, οἱ Το γσγάγαμι ΠΙν]βίοπ βοίᾶ, ᾿π Θαϊβοδίΐοπα Τυστί8 
ΒΔ406]: Ῥατβ ροβίοσίοσ, Ὁ μδηδδη, ἀ6 (Ο]Οἢ118 οὐ ϑοστηοης ῬΒαηίουμι, ἀρ. 
Οὐδάοχιὶ (( 668) 1646, [0]1.οθ. ΕὙδποοίυτ δὰ Μοπιπι, 1674. 1681. 4ϊο. ΑἸ80 
1η 186 πϊτά γοΐϊυχηθ οὗ [Π6 10110 δἀϊίῖοη οὗ Βοσμαγιβ (ΟΠ δοῦν Ὑ ον 8. 

8, ]ομδηηΐβ Παυαῖ8 ΜΠΟΉΑΕΙ18. 5'ρ᾽οἰ]οσίαπι Οδορτδρῃῖα ΗθΌΣ ΟΣ πι 
οχίογῳ ροβὲ Βοοβαγίαμμ. Ῥαγίββ 1. Π. (οὔίηροα, 1760. 1780. 410. 

ϑοπιο ΟὈβοσνδίϊοηβ Οἡ ἴπ6 ἤτϑὶ ματγὶ οὗ {π18 Ἰθρᾶγηθα ψότκ, το 15 ποῖ αἰτγαγβ ἴο ΡῈ ῥὑτο- 
εὐυτοὰ σοτηρϊοῖο, τόσο Ρυ] βμοά ΡῪ ΨΦο Ποἰπμοὶά Εουβίοσ, ᾿με|εὰ Ἐρέδίοία αα “. Ὁ. ΜΙί- 
ελαοῖΐδ, λιῦμς ερίοϊεσίεπι Οτορν. Ἡεῦν. 7απὶ οοπγπιαπίεδ, )γαπὶ οαϑέϊσαπέεα, Οοιιίησε, 1772, 
41ο. ἴτ 15 ἀοεῖνδθϊα ἴὸ ππὶΐα 15 γαοῖ τ τ [Π6 πτοτὶς οὗἨ Μ|ΠΟ 8 6}15; θὰ υπίοτςυπαίοῖϊγν θοΪἢ 
πουΐο5 Δ.Ὸ ΘΧΙΣΘΙΠΟΪΥ ΣΑΣΟ 8ηα ἀρασ, 

4. Ἐτίδουῖοὶ ΚΡΑΝΉΕΜΗ [ηἰγοάδαοι δὰ (ἀδορταρμίαση ὅδογαμι, ῬΑΙΓΙ ΓΟ] - 
αἴοτω, [πυϑο 16 Δτὰ, οἱ ΟἸ τ δύϑηδια. Τυσάμσηιϊ Βαίανογυμ, 1679. ϑνο. ΑἾδο 
ἴῃ {π6 ἢγϑὶ γοϊυτηθ οὐὗὁἨ Θρῃμοὶση β (ο]] εἰς Ὑ͵ ΟΥ̓Κ. 

ὅ. Ἡδάγίδηὶ ΒΈΤΑΝΡΟΙ ῬΑ ΘΙ η8 ΟΧ ΤΩΟΠΌΠΊΘΗ [15 νοίοσ 05 οὐ [4 00}15 δασι- 
ταῦβ. ]υϑίταῖα. ΤΥΔ]οοῦ Βαίδνοσγιμ, 1714. 2 ἴοιηΐὶβ 4ϊο. 

Τῆΐς οἱαθογαῖα ποσὶ 15 αἷἶβο ἴο θῈ ἰουπά ᾿ἴη [ἢ 5ἰχιὶ νοϊπ)ο οὗἨὨ ΓΠχῸ}1 153 ΤΠ ϑαιγιιβ Απι|]- 
αυϊαίυ τι ϑασταγι πΊ. 



444 δαονεά Ῥλιοίοσψ. ΓΡαγὶ Π1. ΟἹ. ὙΠ. 

6. Αη Ηϊβιογῖοαὶ (ἀθοσυδρῃν οὗ ἴδ ΟἹ αηὰ Νανν Τ᾽ δβίδιηθηίβ. Βγ Εά- 
νναγὰ ὙΥΕΙ,,5, Ὁ. Ὁ. 4 νοἱβ. ὅνο. οὔ" 2 νοἱΐβ. ϑ8νο. 

ΤῊϊ5 Ἰοαγηθὰ ψοσῖκκ γᾶ οτ᾽ σι παν ρα] ἰβμῃοὰ ἴῃ ἴουν ἀοίβοποα μαζί Οὐ νοϊιιτλοβ: 1{ Π85 
ἔγεααοηεν θϑοη ὑτιηἰοα δἵ ἰΠ6 Οχξοτγὰ ρῥγεββ, ἀπὰ ἱβ ἴοο ψο}} κπονπ ἴο γεηυἶτα σοτηστηθπαάδιϊ οι ; 
ἃ πον οἀϊίοη, τον: βοά δηᾶ σογγοοϊοά ἔγομῃ 6 ἀϊβοονοσὶοβ οὐἔ[Ἡ ϑδὲγ Δ Πᾶτὰ «Φοπὸ5 δηθὰ οὐδοῦ 
Θηϊποπέ ΟΠ] ΑΥ5, γ85 ΡῈ] 15η θὰ Ὀγ ἐς ΕἘΏρ 5} δαϊίοτ οἔἩ (δἰ πιο β ΠιςοτοΠαΥΥ ἴῃ 410. ἴῃ 1Π 6 
γοαῦ 1804. ὙὭοΓα ἀγὰ 8150 ορ θβ ἰῇ ἔνψο οἵ ἴἤγϑο νοἷς, οσγοση ὅνο. Ὦ γ, 7 6}15᾽85 ΟθοσταρὮΥ 
οὔτις Νὸν Ταβίδτηθηϊ τγδ8 ἰγαπϑϊδιθα ἱηο Οδιηδῃ Ὀγ ΜΊ. Ῥδηζοσγ, στ πυταοζοιιβ δα ἀϊτῖοης 
δηὰ οοττοείίοῃβ, ἴῃ ἔτο νοΐβ. ϑνο. Νυγοθογρ, 1764. 

Ἴ. ΒΙΡ]1041 οβθαγομοβ ἴῃ Ῥαϊοβίπο, Μουηῦ 5᾽1ηδ1, απὰ Ασδῦῖα Ῥοίγῳε: 
ἃ Φουγηαὶ οὗ Τγανθ]9 1π {16 γϑᾶῦ 1888, ὈγῪῚ Ε. Εοθίηβοα δηα ΕἸ. δ: 
ἘΠαΘΓΆΪΚΘη ἰῃ ταΐογοηοθ ἰο Β΄Ό]16.81 (ἀθορταρηγ. Ὀγατπ ἋΡ ἔγοτῃ {116 
οΥἱσὶπαὶ Ἰ)ἴασιθ8, ἢ Η!βέοτι δ] ΠΙυβίταοηβ, ΌΥ Εάνγαγὰ ΠΌΒΙΝΒΟΝ, Ὦ.1). 
πὶ πὸνν Μδρ8 δπὰ Ῥ͵δπ8. Ἰοπάοῃ, 1838. 8 νοΪβ. ὅνο. 

ΤΠοβα “ 1011. 4] Ποβοαγοΐος " τῆτου τῆοτο ᾿ἰρσῆς ὑροὴ ἐπ σοορβταρῃν οἵ ϑεγιρίυτο ἤδη 
ΔΏΥ οὐ 8}} {πὸ ἔγανοὶβ ἰῇ Ῥαϊοοιϊϊηθ ψ Ὠϊο ἢ αν Πιζῃοσίο θοΘη ΡῸ] 15 ποὰ, ὙὍΤηδ ρῥγουΐοιυς 
δἰ 4165 οὗἨ {πὸ ᾿ραγηοὰ ᾿τοίδεβου ΠΟ ϊηβοη ρϑου] τὶν ἤειϊοα Πῖπὴ τ κιιοἢ 4 πτοτκ, τ }}}16 τη 6 
ποτουσὶ Καον]οάρο οὗὨ (6 Αταρὶς Ἰδηρθαρσο ροκβοβδθα ᾿γ ἢϊ5 6 ]]ον -ἴγαν  οσ οηδ ρα ΤΠ οὶ 
ἴο ῥτοβεσιῖα {ΠπΗ]γ ᾿πηροτίδηϊξ ἱπη τ τῖθ5 τξίοτὶν ἱπάοροπάθηξ ρου ἔπε ἐγδα!ϊομπαὶ ἱπξογιπδίιοη 
Ἄσοπητλιηἰςσαῖο Ὦγ (Π6 ἰος8] συ ὰρ5, Ὑῃα πυπιοσγοιβ γοίογοποθα ἴὸ Ὦγ, ΕΗ πβομ 5 ψτοῦκ ἐμ 
πὸ ρεορταρ ῖοδὶ ἱπάοσχ ἴῃ {πὸ (Ὠγὰ νοϊατηθ οὗ τι ϊς Ἰυτοἀςτίοι βυ οἰ Εν δἰίοσι μον 
ἰαγσοὶγ Βιῦ]ς κι θη ἀγα ᾿πἀοὈϊοά ἴο Πϊς ““Βιοβθαγοῦος ἴῃ Ῥαϊυκιίηρ," 

8..Α. δυγνου οὗ {Π6 ΗοΪν 1δπά ; 1185 (οορτάρῆν, Ηἰβίοσυ, ἀπ ΤΠ βίην ; 
ἀοβισηθά ἴο δ] ποϊάδία {116 ΠΡ ΘΓΥ οὗἨ δογιρίιγο, ἀπά ἀδθιηοηδβίγαία {16 ἔ0}8}- 
Ἰηθηΐ οὗἩ ργόρβθου. Βγ. Τ. ΒΑΝΝΊΒΤΕΕ. ΒΔ δηά ]οπάοῃ, 184. 8νο. 

9. Φ6γυβαίθπι 8πα 118 ηνίγοπβ. ΒγῪ ΥἾ. ΗΠ. ΒΑΆΤΙΕΤΤ. Τοπάοῃ, 1844. δ8νο. 
Βγ 186 δἷὰ οἔἔ νἱξηποῖίοβ δπὰ δηρτανίησε, δοσοιηραπίοαὰ ὈΥ δοουγαῖο σταρηϊο ἀθβογι με οη5, 

ἈΠ, Βαγε οῖι Π85 ϑῃϑ] θα [15 το β ἴο ἔὈγπὶ ἃ υθγῪ σοτγεοῖ ποίξοη οὔ ἴπὸ “ Ηοὶν ΟἸΥ " διὰ 
τς φηνίσοης. Μγ, 18. ἢα8 ποῃουγαῦ!ν δοκπον]οάροα ἢϊ5 οὐ] ραιίομβ τὸ 186 ““ ΒΙΡ])ς 4] Εο- 
ΘΟΔΓΟ 65" οὗ Ὁ γ5. ΒοΡίηβοη δηὰ Ὀιιῖρῃί, 

10. ϑαογθά (ἀδορτάρΡῃΥ : ΟὟ, ἃ (ἀδζοίίθον οὔ ἴη6 ΒΙΌ]6, σοπίδι πἰηνσ, 1η 810]18- 
"60 1οὰ} ογάθγ, ἃ (ἀθοσταρ ςο8} Ποβοσιρίοη οὗ 4}} 6 (ουπίγίθϑ, ΚΙΠΡΆΟΠΊ8, 
ΣΝ ΔΌΟΠΒ, αηα ΤΥΡ68 οὗ λίθη, 1} 411 1Π6 ὙΊΠ]Ασοβ, Τόνηβ, ΟἸτῖθβ, Ῥγονίμποοβ, 
111115, Μουμπίδιμβ, Εν σα, Π4Κ685, 5688, αηα 15]. ηα5, τηοπ ϊοηθά ἴῃ {π6 ϑαογοᾷ 
ΘΟΥΙΡΓΌΓΘΒ ΟΥ ΑΡοοσΥρμ8. ΒΥ ΕἸ1]|8} ῬΆΚΙΒΗη, ἢ. Ὁ. Βοβίοη [Μδββδομιβ- 
868], 1818. δὅνο. 

11. Α. Βογίρίαγο (ὐζοίίεοῦ ὅπ (ἀθορταρμῖοαὶ ἀπὰ ἩΪβίογῖοαὶ ΓΙ  οΠαΓΥ. 
Βγώ. 5. ΜΑΝΒΕΟΕΡ. Ιοπάοῃ, 1829. 8νο. 

12. Α Οδορταριιυ οὗ {Π| 110]6, σοιαρ!]οα Ὁγ 4. ὙΥ. δῃᾶ ΖΦ. Α. ΑἸΕΧΑΝΡΕΚ. 
ῬμΣΔάο ρα, 1880. 12πηο. 

18. ϑαογά Οἀθοριδρν : οὗ, ἃ Ηβίοσῖ οὶ δῃὰ οβογιρίϊνο ῬΙΘ ΟΠΑΓῪ οὗ 
ΘΟΥ̓ΘΓΥ ῬΊδοθ τηθη!]οηθα ἴῃ {π6 δοτρίατοβ. ΒΥ ὙΠ] Ἔα ὅιμε. ἘΔΙΠΡυΓΡ, 
1884. 121ηο. 

14. Αὐβίνδοι οὗ ΒΙΡ]1οΑ] ἀθορταρῆγ. ΒΥ Μ. 1, ΚΕ. Ρεκεινε, ἢῃ.Ὁ. Αυ- 
θυχη ΓΝοὸν ὙοὐΚΊ, 1885. 8νο. 

1δ. 1)εβοσιρύϊοη ἀ6 ἴὰ Το στο βαϊηξθ μὰ Απάγοαβ ΒΗ, ρα] όο ἃ ΒΆ]6 δῃ 
1884. Ῥταδυοίίοη ΕἸδηςαῖβο, γονὰς οἵ δυρτηθπίέθ ρὰγ 1, ἀς Ἠουροπηποηΐ, 
Νοιυοῆδίοὶ, 1887. 12τηο. 

Α σατο δι}}ν- τι οη πηαπ] οὔ βαοτοά ρσροσταρῆν, ἔγτοιη το τη6 δυΐμοῦ ἢα5 ἀογινοα 
ΤΩΔΗΥ͂ σΟΓΓΟΟΙΟΠ5 84 8οτη6 δι] οῃ8. 

16. Τμα ΒΙΌ]168] ἀθορταρθιγυ οὗ Οδπέγαὶ Αἴ ; ψῖ τ ἃ σοΏΘΓΆ] Ιηἰγοάυοίίοη 
ἴο π6 δίυαγ οὗ διογθᾶ (ἀδοργαρῃγ, ἱποϊυάίηρ [λ6 δηἰβα!]ανίδη ρετοᾶ. ΒΥ 
Ε, Ἐ. Ο. Κοβενμὕμεα, 1).}. Ῥγδηβιαίθ τόμ [Π6 ἀὀγιββη, Ὑ ἢ ποῖθε, 



δροῖ, 11. ὃ. 1.} Νω ρέμγνο (ἐφοφτερῆν. 41 

ὃγ 1Π6 ον. Ν. ΜΌΒΕΕΝ, Α.Μ. ἘδίηθυΤρῃ, 1886--87. 2 νοΐβ. ᾿2τηο. ΑἾβο 
ἔογηίηρ ο]8. Χ]. δῃὰ ΧΎΥ͂ΠΙ. οὗ {πὸ ἘΔ μρυγρὰ ΒΙῚΌ]1041 ΟδὈἰπρί. 

17. ΤῊΣ δογιρίαγο (ἀαζοίίθοσ : ἃ ἀδοργαρμίοαὶ, ΗἸβίοσιοαὶ, ἀπά δια  βέ16 8] 
ἈΑδοουηΐ οὗ [π6 Ἐτηρῖτοβ, Κίηράοχῃβ, (οππίγὶθβ, Ῥσονίποθ, ΟἿ 61685, ον 8, 
ψ Παρ 68, δα. ὅζο. πηρηἰοποα ἴῃ 186 ΟἹΪα δηὰ Νοὸν Τοβίαμηθηΐα, {πον δηςθηΐ 
ΗἩἸΒΟΥΥ, παίῖνθ ργοάποίοηϑ, ἀπ ργοβοηΐ δίαϊο. ΒΥ ὙΠ] τὰ ΕἼ ΕΜινο, Ὁ. Ὁ. 
ἘΑΙΡυΓρΡ, 1888. 2 νο]β. γτογαὶ 8νο. 

18, ΒΙΌ]1ς4] ΤΟΡΟΡΤΔΡΕΥ : μοί Γ68 οα {π6 Ῥοβι(ΐοη δηα ΟἸ]γβοίου οὗ 186 
ῬΊ]δΟ68Β τιθητ]οηθά ἴῃ [86 ΗοΪν ϑογρίατοθ. ΒῪ δαὶ ΒΆΝΘΟΜ),, Ιοπάοῃ, 
1840. 18π|ο. 

19. [ΑΔ υδές δὰ ἴαπιρ8 ἂς 4“έδβιιβ ΟΠ γῖβί, ου ΤΆΡΙ] θα Οἐορταρμίαυο “οἱ 
Ῥο!ααθ ἀθ ἴὰ υάέο ἃ οοἰΐα τηέμλογα]6 ὄροααθ; βυΐϊνὶ ἀπ ῥγόοιβ ἀθ 
᾿᾿ Ηϊβίοίγβε ἀθ Ἵοοίΐϊς Ῥχγονίποθ ἀδθρυΐϊβ 1.8 ῬδίΓ ΓΟ 68. ̓ πβα Δ ΠῸΒ ἸΟΌΓΒ. 
Ουνταρο ἰγαάυϊς ἀρ 1᾽ ΑἸ] ἀθ [9684η Ετόαἀέτ!ο Ηδηξ, μὰς 1,.. Μ. 
(ὐοϊίαγά. δίγαϑρυτγρ οὐ Ῥαγὶβ, 1840. 121|ο. 

20. Α Ἠϊϑίοσϊοο- ἀ ϑορσδρμίοαὶ Αοοουῃῦ οὗἩ ῬΑ] Όη6 1π 186 {π|6 οὗ ΟἸ γΙϑί. 
ἐν νον ΒΥ δόμη ΕὙδάσδγοκΚ ΕΗ. ΤΥ αίθα τι ποίθβ δηἃ σογγθοίοηβ 
ἴτοια 1π6 (ἀδγταδη, Ὁν {1π6 Βδν. αν 88:16. ἘδΙηΡυΓρΡΉ, 1848. 121ηο. 
[4180 ἔοσπιῖηρ ο]. Χ]Ὶ,1Π|.. οὗ (μ6 “ΒΙΡ]1ο4] (δϑῖποί.] 
Το ε1||8 ἐγδηβ᾽δίϊομ ἀγα δρροπαοα ““ ἢ δβθάγοος ἰη Ῥδϊθβδιῖθ, Όγ Βαναγὰ οθίηβοη, Ὁ, Ὦ., 

οοπιριϊοα ἔγοτῃ νϑτίοια σοτωσητ 8005 τγοοοϊνοα δὲ αἰ βδγοηὶ εἰπιος ἔγοτα ἴῃς δον. ΕἾ} δυη πῇ 
δηή ἴον. 5, ΥοΙςοοῖι." 

2]. ὅο. Μαῖ(ι. Ηλβιῃ δρηὶ Θανιαϊοὶ εὖ βδιοιηοηφὶ Ποβοσιρέῖο ἀθορτα- 
Ρμΐοα οἱ Ηἰβίοσϊοα ; υπὰ ουπὶ Τοβογτρίίοηθ ὥσθ οἵ Ἔργρι. Νογθοσρα, 
1739. ἔο]1ο. 

22. Οἀγ. ΟἸΠγῖϑι. Βρίβιη. ΒΕΒΝΗΆΕΒΡΙῚ ΟὐοἸητηθηίαίίο ἀ6 (ὐδββὶ8, χα ὰ8 
οἰἴδοίαχση δῖ, υαὐ Βορηυσα Ψυάα αἰαῖ ρΡογβιβίοσοῖ, αυδπὶ Βορηατα [5Γ86]. 
Οὐυπὶ Ταδυ]ᾷ δορταρϊοᾶ, Ιμονδηῖῖ, 1885. 4ῖο. 

ΤῊ ν͵ϑ 8 ὈΥΪΖ6 ᾿ἀἰεβογίδεϊοη, σοπιροβοὰ (45 ἴΠπ δυζθογ βἰδῖ65 ἴῃ 15 Ῥτϑίβοθ) ὑπ άοῦ σοη- 
5ἰἄογαυα ἀϊβαάναπίαροβ, απα 1 πὸ ΟΥΠΟΥ ΠΠἸΘΤΑΤΎ δ᾽ τΠ δι {116 δογιρίαγοβ ἀπ Ηδνογοδιηρ Β 
οὐϊείου οὗ ΨΦοκορῆυθ. [ἰ ἰς 8 νοσὺ ἱπιογοβδεϊηρ ρυ ]]οδίϊοη, ἰο τ ἰςῖ ἴῃ ἤχει σπαρίοσ οὔ οὖσ 
τιϊχαὰ νοϊυπηο ἰ5 ἱμἀοθεοά ἴον βοπιθ νυ 080]6 ορβογνδίιοηβ, 

28. ΟὈξογναίΐοποϑ ῬῃΙ]]οϊορίος οἵ δορταρηϊοξ : βίνα (ἀδορταρἢ δ ποτα. 
ρθοϊπηθη ρῥτυησπι. Ουο {Ὑτῦ68 86 Ἐδρίομοβ, αυδγυτῃ 1ἢ ϑὅ'δοτβ 1 1{{6γ18 δὲ 
Ιηθηῖϊο, ὈΓΟΥΣΟΣ ἀοβου θαπίαγ, 1ΙΒἀθιηα 6 νὰ διζα8, ᾿υβίδα 6 ποιητηδ γΓοα- 
ἀυπίαγ. Αἰηδβίο]οάδτῃ, 1747. 8νο. 

ΤΠο ἀοβοϊοποῖοβ οὗὨἩ (δι πιοὶ δῃὰ βϑοπὶθ οἰποσ Ὑσιΐοσβ ΟἹ ζΟΟΡΓΑΡΠΥ, ἃ ΒΡ] Θὰ ἴῃ 118 ᾿ 
Ἰ0|ὸ ψόοτκ, τ Βῖοἢ ἰγοαῖβ ου ἴπ6 οἷζγ οὗ “Ζοτυκαίονη, ἴπ6 σουπίγυ οὗὨἨ ΕἸ} αἢ, [Π6 ον οὗ 
Ἡοὕτοι, τμ6 τοσίοη οὐ Ορ τ, {88 σουπέγν οὗὨἨ ΑΌγΔΉδηι, ἴμ6 ον οὗ Βριαῖη, απὰ ἃ ἔδνν οἶδεν 
Ῥίδςρα, 

24, ΤΙο Ηἰβίουυ οὗ {π6 Ποβίγυσθοῃ οὗ «6 αβαίθι, 88 οοπηθοίθα τ] (86 
ϑογρίατα Ῥσορβθοῖθβ. Βγ 186 δυ. αϑθοῦρ ΊΚΙΝΒ, Α. ΔΜ. δοοομπά Ἑαϊίοη. 
ΝοξεηρΒδτῃ, 1816. 8νο. 

924." ΤΟ πιοάογῃ “08, ΑἸμτηοη, Μίοαρ, δπὰ οι, οοτηρασθὰ στ ἢ 
Δηποηῦ ῬΤΌρΡηθου. ΜΉ ποῖθ8 δηὰ δηργανὶηρβ 1]υβίγανο οὗ ΒΙ0]1641 δὰὉ- 
͵6οῖ5. Βγ 16 ον. Α. α. ὕγυιμε. ΟἸδβρον, 1848, 121ηο. 

95. ἩἨλάτγίδηὶ ΕΈΊΑΝΘΙ 46 5'001118 ΤοΡΙ ΗΘ Γοβοϊ γτηϊδη1 ΤΊΡΟΓ ΒΙπρὰ- 
Ἰατὶβ. Ττα͵θοιὶ δὰ Εμοπυμ, 1716. ϑνο. ΕΔ 1ο βοουπάᾳ, 177δ. ὙΠ ἃ ρῥσὸ- 

᾿ἰπιϊπαγυ Πιϑαυϊδιτοη ἀπά Νοίθ8 Ὁγ Ῥγοῦ. Βοθ]2Β. ' 

96. Ἐδγάϊπαπᾶὶ ΚΤΟΒΟΗ ϑγμῃίαρτπα Π15δογ δ μπῇ ϑαρίαπι ἀθ Νοσηϊηἱθυ8 
ἰοζίάοτα ΕΠ ϊαπὶ Α512 ; δὰ 88 ἢ). ΟΠ 68Β ἴῃ ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΙ ΕἾΠῚ Π 61 Ερ  8ῖ0 188 
ἀϊγεχῖῖ, Οδὶρμογογί,, 1757. 8γο. ; 
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[1.1 ιδέϊοαϊ “εἰα55ε5 απὰ Μαρϑ. 

1. Αη ΠιΙυτηϊπαίοα Αὐ]ὰ8 οὗ ϑδογιρίαγο (ἀθοζταρῦ ; ἃ γι β οὗ Μδρβε 
ἀοϊϊηοαθηρ 116 ῬὨγβίοαὶ δηὰ Ἡϊβίογσιοαὶ Εδαίυσοθ ἴῃ {πΠ6 (ἀθορταρῃυ οὗ 
Ῥφιθβίίμο δηά {Π6 δα]δοθηΐ οομπῃΐγι 68; δοσοιιρδηϊθα Ὑ]ἢ 8η ΘΧΡΙΔΠΔΙΟΙῪ 
πούς οὗἁ 680 ἢ τηδρ, 8πα 8 Θορίουβ [πᾶθχ οὗ ἴπ6 Ὠδιμθ8 οὗ Ῥ͵βοθβ. Βγ ΥΥ. 
ΗυσηΗΕ8. μοπάοῃ, 1840. Ϊαγρα 8νο. 

ΤΙ δίϊας ““ οοηίδίῃς ἸΘΠΙΥ τὰᾶρ8 οἵ Ῥαϊθβίίηο, υπάοσ 15 Αἰ γος ρόββοϑϑοῦα, δηὰ δὲ 
ἀϊθδγοηι ροτὶοάβ οὗ 115 ὨἰΞίοσυ, δπὰ οὐἉ ἴποβα δάϊβοθηξς σουπίσιοβ, ἃ Κπουϊοάρε οὐ τ ῃιοἢ 18 
τοαυϊΞξίτο ἴο {πὸ ζ}} υπάοτβίδπαϊηρ οὗἁὨ {πὸ δογίρίυτο παγταῖῖνο. ΤΊ 5: {8 [10}8 ΟΥ̓ ρ4ς 68 816 
ταασκοὰ ὉΥ΄ ἃ βεῖ οἵ βίρῃς, οοπίγινθα ἴο βίον δ (ἢ βᾶγωθ Εἶπ ἴῃ ἀθᾷγθο οὗ δου δι ὩΥ ΟΣ 
ὈΠΟΟΓΙΑΙ ΠΥ τ νον (6 τοβροοῖνο βιἴος ἤᾶνα ὈΘΘΠ ϑδοογίδιηρά ; ἀπά ἴπεῸ οχρ]δηδίουυ 
ποίΐοος σοπίαϊπ τηυοἢ ᾿ηογπιδίίοη οὐ [6 σοοργαρῆν οὗ πὸ σου γ165 ἴοὸ τ ἰο (ΠΟΥ τοΐργ. 
Ταὶς δι]δα τν.}} 6 ουπα «ἃ οἴσαρ δπὰ ὑοῦ! μοῖρ ἴο 6 δία αγ οὗ ἴπ6 Η ἱδξϊοεὶςδὶ Βοοῖς- οἵ 
186 ΒΙ0]ε." ((Ὠμειβϑείδη Εδαιοτῦταποοσ, Αὐραυεῖ, 1840, ᾿. 476.) 

2, Αἡ ΗΙΒΤΟΕΙ͂ΟΑΙ, ΜᾺΡ οὗὨ Ῥα]θϑίϊπθ οὐ {π6 Ηοὶν 1.8η4, Ἔχ Ιπρ' [86 
ΡΘΟΌ ΑΓ ἔδαΐαγοϑ οὗ [86 σομηίτΥ, δηα οὗ 411 ρ]δοθβ {πϑυεῖῃ, οομπθοῖθα τ] 1} 
δουρίαγο ΗΠ ΒίΟΣΥ ; ἰμίογβρουβθα υὰἢ πἰηθίγ-οἰρῃῦ νἱρηοίίεβ. 1 υϑἰγδῦνα οὗ 
{π6 πιοϑῖ ᾿ἱπηρογίδηϊ ΟοἰΓΟατηβϑίδῃοοβ γθοογαβα ἰὴ 1Πη6 ΟἸα ἀπά Νὸν Τοβίϑηθηίβ. 
Νον ΕΒαϊοῃ, οπάοῃ, 1838. 

ΤΠ 5':ο οὗ τη158 Ὀδαυ }1γ-οχοσυξοα ταᾶρ 15 40 ᾿ποο68 Ὀγ 271: ἴξ 88 ἴναοῃ ἀγαίγῃ Ὀγ Μσ. 
Αϑβεδβοίοῃ δηὰ εηργανοὰ ὈγῪ Μῖι. διάπου Η14]}.. Τῆς νἱρηοιίεβ τ }}} ΡῈ ἐοιιπὰ υϑσὺ διγιβίηρ ἰὼ 
γουπρ Ρογβοηβ, ψαῖΐο [ΠΟῪ βοῦν ἴο ᾿πργθ55 οἡ 1ῃ6 τηϊπα {πε Ἰοβάϊηρ ροϊηῖς οὔ βαογοὰ Πβίουυ 
δηὰ εορταρῦυ. Τὴ πῆᾶρ 18 δοοοιηρδηϊθα ὈΥ ἃ [Ὁ]10 βῃθεὶ οὔ Ἰεϊζεγ- ρσϑββ, οοπίδι πίηρ ὃχ- 
Ῥδηδίογυ τϑίθγθηοο ἴο (9 νἱχζιοίίθα. ὉΠ ἀεβίρῃ οὗἉ [6 ἰδίτοσς 18 ἰο εδοάν δηὰ Ἴσοῃηδοὶ 
ψ ἢ ἴθ Ὡδῖηθδ οὗ υἶδοας τηατκοὰ ὩρΟΏ {Π6 τηδρ, ἴπ6 Ῥχὶπεῖραδὶ ἱποϊάθηῖς ἴῃ 7εν 1δῇ Ὠϊδίουν ---" 
ὈΥ ρΡ]αςσίηρ ἴῃ ἰοχίβ οὗ ϑδογίρειγα ἴθ τ Βίοἢ δας ἱποϊ ἀθηῖβ δ πιθητοηθα οἷοβ6 ἴο ἴ6 ἤϑσηδ οὗ 
τῆ ρἴδοθ ψῇογα [πὸ ἰγαπβδοιϊΐοη οοουττοά, ΤὍΠα βίῃ θοῖ οὗ Ἰδίζεγ. ργθββ 8130 δοτῃργίβεβ ἃ Ὀγιεῖ 
οὐ] πο οὗἨ ἐδ Ὠἰδίοτυ οὗ Ῥαϊδβίῖηο ἔγοπι [Π6 θαυ θβϑὶ ρογιοά ---- [ἢ δίδιίοπβ οὗ (6 {τ 68 ---- ἀπά 
Βυἢ]ο᾿8 σοοηουλὶοαὶ οα]οηάδν οὗ [ῃς οουηΐνΥ, σι Ὀϊηρ (86 βίαια οὔ {6 ψσοαῖθοῦ ἴη ἴῃ6 Ηοἷγ 
Τιαπὰ τπτουρποῦῖ ἐπ αἰ γθης τηοπίῃ5 οὗ 16 γϑασ, δῃὰ σομπίαϊ πῶ 5611} σουηασὶςβ οὴ ἴΠ 6 
νατίουϑ ρσοἀμποϊίοηϑ οὗ {}Ἰ6 501]. 

8. Α Βεϊΐονο Μίδρ οὗ Ασδῦῖα Ρείγεα δηᾶ Ἰάμσπιθα, 1] βγη 86 Ῥτο- 
Ῥμοῦοαὶ δουιρίατοβ δηα {Π6 ΥΥ̓δπάθυηρ8 οὗ [Π6 1Βγδ}] 168. Τωοπάου, 1844. 
Γνοπίγ-ἴΠΓοα ᾿Π6 168 ἴῃ ἸΘΗΡῸΒ ὮὈΥ οἰραίθθη ἴῃ Ὀγοδαίῃ. 

ΤὨΪΐΒ ἱηρεπίοιϑ!γΥ οοπδίγυοίεα δηὰ τν0]]-οχεσυϊοα τὴᾶρ ΦΧ ὈΪ15 αἱ ἃ ρίδῃσο ἴπ6 σϑβυ]β οὔ 
1η6 Τοροζγαρῃ!οδὶ τοϑθάγοῃοβ οὗ Βιυτγεῖκπατγαάι, Ἰωέοη 1 αὐοτάθ, Βεγίοη, Ὦτϑ. Εοθίηβοι απὰ 
διητἢ, Βι ρθη 5, δη ἃ οἵποσ ἐπηϊηθηΐς ἔγαν6]] 6 γ8 ἴῃ {116 Ῥεπίπβυΐα οὗὨ διπαὶ, Εἰάομι, δπὰ 16 δά- 
͵δεθηῖ τορίοῃβ. 

4. Α Βεϊίονο Μδρ οἵ Ῥαϊθϑεῖπο οσ (88 ΗοὶΪγ [μ8η4, 1Π]υβἰγαίάησ [86 βαογρᾶ 
Θογρίιγεβ δηα {πΠ6 θβθάγοθβ οἱ Μοάθγσῃ Τγανθ!]θγβ. Ιοπάοῃ, 1845. 
᾿Γ δου -[ὮΓ66 ΠΟ 68 ἴῃ Ἰδηρίῃ ὈΥ οἱρ] ἴδῃ πο .68 ἴῃ ὈΓΘΔΟΊΙ. 

ΤῊΪϊ9 τὴᾶρ ἰ5 ἀόδὶ ρηρα 45 ἃ φοτηρδπίοπ ἴοὸ ἴπ6 ργθοθαϊηρ Μδρ οὗὨ Ατγαρὶδ Ῥεῖτααα. Βϑεϊἀοβ 
οχὩυλιηρ τ.6 τϑβυ]ῖ5. ΟΥ̓ [Π6 ᾿παυϊτῖο8 οὗ γτϑοθηΐ ἔσαν] θοῦ, (π6 ΡῸ Ὀ] Ἰβἤοσβ ἤν Ὀθθ ροτ- 
χηϊοα ὑγ {πὸ Βοατὰ οὔ Οτάπαπος ἴο πα π186 οὗἉ {Π6 πιϑηυβοτὶρί τηδρ8 δηὰ ἴθνοὶβ ἴδοι ἴῃ 
ἃ 5. ΥΥΟΥ͂ οὗἉ ρατὶ οὗἉ ϑ'υτία, ὈῪ 1,Ἰουῖ. 7, Ε. Α. ϑυτηοῃάβ, Β. Ἐ. 5 τῆδρ ᾿ὰ8 [σμ τ θθθα 
δησιοῃοὰ νὰ Οοο]ορίοδὶ δηὰ διδιϊϑιῖςαὶ Νοῖεβ οα ἴΠ6 ΗοΪγ [1.6δηὰ, ΡΥ ἴτε ἔφτν. τ. ὙΊΊθοη, 
οἵ Βοῦραν ; ψῆο [85 αἶβδο σοηιγιρυϊοα ἃ 151 οὗ 41} {π6 δηίίθηὴὶ ἴονσῃβ δηὰ υἱ]]αροβ τηθη- 
τἰοπορά ἱπ τὴ ΒΊΌ0]6, τ εἰἴοβ οὗ τ δίς ἤανο ὕδϑη ἰἀοπεῖῆρα, 

δ. Α ποῦ Νίαρ οὗὨ Ῥα]οβϑίπο δηα {π6 Αἀ᾽αδοθηΐ Οουῃίσθ8 ; οοηβίγαοίοα 
ἔγοτη ΟΥἹρῖη] ΑὐἸΒοΡ 168, Βηθνῖηρ {Π6ῚΡ Αποὶθηΐ δηὰ Μοάδγῃ ὐθορταρῆυ, 
πὶ τῃ6 Πουΐο8 οὗ ναγίουβ Τγάνθ!]οσθ. ΒΥ ΕΙομασὰ ῬΑΜΕΗ. 1 πάρῃ, 
1828 : ου 8 ἰᾶγρα βἰιθοῖ, 24 1πο])68 Ὀγ 28. 

6. ΑὝ Μὰαρ οὗ Ατγαρία Ῥείγϑα, ἴμ6 Ηοὶγ 1,πηᾶ, δηὰ Ῥατγὶ οὗ Ἐργρί, ἀεδβιρηρᾶ 
Ομ Η͂γ ἰο ᾿]Ἰυβίταϊα {Π056 ραγίβ οὗ {86 ΟἹα ᾿Ιδδϊδιηθηΐ 1 σἢ σοῖο ἴο [86 
δ χοάιιϑ δηά ᾿ουΓΠΟΥ ΡΒ οἵ {Π6 ΙΒΓΆΘΙ 1168 Δηἃ {Π6ῚΓ ΒϑιἸοηθηΐ 1η (86 ἰαπά 
ΟΥ̓ ῥτοπιῖβθο. Βυ Εἰσμαγὰ ΡΆΊΜΕΚ. [μοπάοῃ, 1842. 
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“ες Βαανα Ἔχϑυγϊηθα ἴὲ ψτῖτ στοαὶ οαγο, δηὰ ἢπὰ ἰξ το 6 θοῚἢ δοουγαῖα δηὰ οοτηρσθῆθη- 
εἶνγθο. Πα ροοϊορίοαὶ ποέϊςοβ βοδιζοσοὰ ονοῦ ἰξ αζὲ ραγεϊου αν γα υδῦ]α...... [5 ἐχίθης 
19 συ οἷ ἐμαὶ Σὲ Φτιγασαα Ἔνοσν ἴονγῃ οὗ ποῖθ, δπὰ ἴῃ βοθῆθ οὗ θνεσυ ἱτορογίδῃε ἐτωηβδοίοη 
τοοογάθά 1 ΒΟΙΥ ττῖτ." (Ομυγοῦ οὗ Επρίαθμα Ουδτίοεὶγ Βονίεν, Αρσὶϊ, 1842, νοὶ]. χὶ. 
Ῥ. 498.) : 

7. Α Μβρ, "Πυβίγαῦηρ {16 ΜΙηϊβίοσιδὶ ΦουγηοΥΒ οὗ οὐγ ΤΟΥ ἀπά ϑανίουν 
“6568 ΟἸγῖβέ, οοηδβέγαοίοα ἔτοπι {Π6 ἀοδῖρση οὗ 1μ6 Εν. “. Ὁ, ΟΚΟΒΤΗΎΤΑΙΤΕ, 
ΑΟΜ., ὃγ Α. Ατγγουβιαῃ. Τοπάοη, 1880. 

8. Α Μίδρ, 1Π]υβξίγαϊηρ {Π6 Τταγ6]8 οὗ δὲ. Ῥδμὰ], οοῃδίγαοίθα ἴγοτα {ἢ 6 
ἀδβιῖρῃ οἵ ἴπΠ6 ον. “. (. Οβόβτάνγαιτε, Α.Μ., Ὁγ ΑΔ. Αὐτόν βα, Τιομάοῃ, 
1880. 

“«Τῆ686 ἔνγο 1808 -. . «- ἔοσιι ἃ υδοῖμ! βυρρ]θηθηΐ ἴο ἴπ6 ΑΕ]45565 ἰο ἰἴ6 Β1Ρ]6, Ὠ:Πποτῖο 
Ῥυ 15 θὰ ; ἔογ ΔΕ Που σ ἢ δἰ πχοβὲ 4}1] οὗ ἔβοτα αν Μδρϑβ8 οὗ υἀδα δήλριοα ἴο (Π6 ὀνδηροὶῖςαὶ 
Ἀιϊβίοσυ, γεῖ ἴῃ πο οπο οὔ ἴΠ656 ἀο νὰ γβοο]!δϑοῖ ὁ μᾶνε βθϑῃ 1ῃ6 βουθῦαὶ σοιιῖεβ οὗ ον ϑανίουτ 
δηὰ οὔ ἴ[π6 ρτϑδαῖ δροϑβίὶθ οὔ [π6 Οθη 1165 50 οἰθασὶν 1αἰὰ ἀονπ 88 ἴῃ Μῖγ. Ογοβί ν αἰῖο᾽β τηᾶρ8. 
ΤὮα δαάϊείοη οὗ τοΐδγθμοοβ ἴοὸ ἴπ6 ναγίουβς ρϑββασεβ οὗ ἴπ6 Οοβροῖ5 ἴῃ τυ ἢ {Π6 τηϊη βίον! 8] 
ούτηογβ οἵ ΟἾγῖβὲ ἀσὸ παγγαῖοά, δηὰ ἰοὸ ἴῃοβα ραγίβ οὗ ἴ6 Αοῖβ δῃά Ερ:51168, ἴῃ τμὶο ἢ τη 6 
τοιιίο5 οὗ 81. Ῥδὺ] αγῷ ἰἴμοσ τηοπεοποά οὐ ἀθβογι θα, σγθϑοΥ ΘΠ μβποο5 ἔπ νδὶυο οὗὨ [8659 
ἸΩ8ρ03." (ΟΠ γιβίίδη Βϑιηοιιγδποοσ, ΕΘΌγυδτΥ, 1830, νοὶ]. χὶϊ. Ρ. 100.) 

9. ΑἍ Μαρ οἵ Ῥαϊδβίίπθ ἴῃ πὸ ἄπηθ οὗ οὖν ϑανίουσ, 1]υβίγα να οὗ (ἢ 6 
ΒΟΟΚΒ οὗ {Π6 Ενδηρο ϑί8. οδισμθα δηᾶ οπρτανθα ὈΥ ΤΒομλ8 ΒΥΑΕΙΧα. 
Ιομάοη, 1882. ΤΟΥ -ϑθυθὴ ΠΟ .68 ἴῃ ἰθησίῃ ὈΥ ΘΠ Υ ἴῃ π]α ἢ. 

10. Απ Ηϊβίογι αὶ Μδρ οὗ Ῥαϊθϑίϊηθ, οὐ {86 Ηοὶγ 1,πα ἀο]ηθαίθα. ΒΥ 
Φοῆῃ Ησντ. [Ὑποηΐγ-οῖσηῦ ᾿ποῆθ8 ἴῃ Ἰθηρτῃ ὈΥ ὑνθηΐγ-ῦννο ἢ σ]1}.] 
ὙΠ} ἃ Οοτμρδηΐοῃ ἰο 1Π6 β4πι6, οοῃδιβίηρ οὗ Ἡϊβίοτι 8] δηα θορταρῃῖοδὶ 
Νοίίοεβ οὗ [86 Ῥυϊποῖραὶ Τόν 8, ὅτο. οὗ {πὸ Οουηίτγ. Τοπάοῃ, 1882. 

11. Α Ῥιοίοτίαὶ, ϑορτδρῖοδὶ, ΟΒτοποϊορίοαὶ, απμα Ἡ]Ἰβίοσιοαὶ ΟΠματί, θϑῖησ 
ἃ Πεϊϊηθαίίοη οὗ (86 ΕἾ56 δῃὰ Ῥγοργϑββ οἵ ἴΠ6 Εὔνβδηρο]ῖολ! οὐ ΟἸ γι βίίδη Π)15- 
ΡΘηβαϊίοῃ, ἔγομῃ {μ6 Οὐὐματαθποθιηθηῦ οὗ [Π6 08ρ6] Νατταίίν ἴο [16 ΑΒοθηϑίοῃ 
οἵ οὖν Ιωοτά. Αυὐτγδηρθοᾶ, δοοογάϊηρ ἴο {86 “Ηδιμοηΐα Εὐνδηρ 6] 16" οὗὁὨ (Π6 
Εδν. Εάπατγὰ τσοὶ, Β.Ὁ., Ὁγ ΒΕ. ΜΊΜΡΕΙ58, δηα ΔΟΟοΟΙρδη]θα ὉΥ ἃ ΚοΥ. 
Τιοπάοῃ, 1882. ΤΠ 8βῖΖα οὗ {Π6 ὁμαγί 18 βι χίγ-οηΐ ᾿Π0ῃ68 ὈΥ {μι τίγ-Βιχ. 

ΤῊ]5 δατηῖϊ ταν σοηϊτινοά ἃς τν6}} 35 δα {{}}γ δηὰ σοτγθοιΥ ὀχρουξεα τὴᾶρ 5 δἀδρίοὰ τὸ 
{πε ἀϊνιβίομς οχιξεϊης δὲ {πὸ {ἰπιθ οὗ οὖ ϑανίουγβ Δρρϑδυϊιηρ οὐ ᾿ἴ6 οϑγίῃ ; βῃοσιηρ ἴ.6 
βἰτυδίίοη οὗἁὨ ΘΥ̓οσΥ Ρἷδοθ τηθαϊοποὰ ἰη ἴῃ6 Οο5ρ65, ψῖ ἢ τορτγοβοηίδιίομϑ οὗ ἴπ6 ᾿ουγηῖθβ οὗ 
ουν Ι,οτά, δπὰ οὔ (ἢ ῥσχϊποῖραὶ εἰγουτηϑίδησοβ οὗ ἴη6 Οο8ρ6] Πιβίοσυ, ἀγαννῃ ὕροη πὸ ρ]αοο5 
Ὑγθογα ἴπ6 ονθηΐς οσουγτγοά, ἔγοτη ἀοδῖρηβ οὗ ἴπὸ οἷα τηδβίθγϑ ; ψἱξἢ (Π6 νἱονν οὗ Βῃονίηρ ἴῃ 6 
Ὀομπονοϊδηΐ ᾿θμάθθου οἵ οὐσ ϑανίουτ᾽β τηϊγαοῖθβ [1 δομῃίδιπβ 170 νυἱζηοίίοβ, απὰ δδουΐ 600 
Γοίδγθησοβ ἴῃ (6 ΒΟΟΥ͂ οὗ 186 τηδρ, Ὀθϑὶο5 50 Ἰατρα βυθ)]εςῖβ ἴῃ οὐ π6, ἱπ ἢ 6 ταν, 4}} οὗ 
νυ οἢ 8.6 χα βίον οηστανοά. ΤὨο τοΐϑγοποα Ὀδιηρ κυ )]οϊηθα ἴο 1Π6 ἀορὶοεΐοα ονθηίς, 1 
ἴοτπιϑ ἃ τπιοϑί νϑ] δ ]6 δυσὶ ΠἰατῪ ἰῇ (πα Ἰδσίγο ΓΟΟΠ, ἃπαὰ 8 τι|56 8} δβϑϊδέδπὶ ἴῃ [Π6 βίυαγ οἴ 
αἰ ν ἸΠ1γ. 

12. Το Ηϊβίογυ οἵ 186 Αοίβ οὔ [π6 ἀροβίϊθβ, νι ὑπ6 ἘΣ 81168 δοοογάϊηρ 
ἴο Οτοβυν6}}} 8 ἈΡγδηροιηθηΐ, ΠἰΒΟΟΓΊΟΑΠΥ πα ρΘΟρΡΤΔΡΒΊΟΔΙΠΥ ἀ δ] ποαίθα ὈγῪ 
Ἐ. ΜΙΜΡΕΙΒΒ ; δῃᾶ δοοοιηρδηϊθα τὶ ἢ Δῃ ΘΧΡΙΔΠΔΙΟΓΥ γοϊυτηθ πῃ 8νο. [,οη- 
ἄοῃ, 1887. Τα 81Ζ6 οὗ 1Π6 σματγῦ 15 ἔνα ἔδο ὈῪ ἔθου δος εἰρῦ ᾿πο 68. 

ΤῊΙ5 τὴᾶρ 15 δχϑουϊοά ἴῃ (Π6 βᾶτηδ βίυϊο οὗ οἰοβαάποθ δπὰ Ὑἱτἢ 186 βΒδτλθ ΘΟΟΌΓΘΟΥ 85 [Ὧ6 
Ῥτθοθάϊηρ τὴὰρ ἴον 1] πδιγαϊηρ (π6 σο8ρ6ὶ Πἰβίοτυ. 

ΛΙοϑὲ οὔ ἴπΠ6 βοποσαὶ ἰγεδίϊβε8 οα ξβοσοὰ βεορΎΑΡὮΥ δγα 1Ππβέγαιοὰ τὴ τ τηαρ8. ΤΏ τὴϑρ8 
ψἸο ἢ ποσοιηραηῦ ἴπ|5 ψοῦκ μάνα θθθὴ ἄταση ὑσὶ στοαὶ οατθ, δηὰ Ἴογγεοῖθα ἴτοπι 
16 σϑβϑϑαγοῖθβ οὗ πιοάθγῃι ρϑοβταρῆοσβ. Ὑπθ αυάτίο ΑΙ45, Ρυ] πο ὰ Ὀγ {6 ἰδῖο ἔδν. 
ἼΠοτηδς βοοξϊ, ἃς 8 δοσοιηρδηϊπηθηξ ἴο 18 ΘΟΤΩΤΩΘΏΪΩΤΥ οὐ {π6 Β10]6, ῬΟββεββθβ ἴΠ6 ἀοιιθ]8 
ταοτῖϊ οὐ Βοΐηρ σοτγϑοῖ 83 νγ6}} ἃ8 σὁῆθαρ. ὍΤῈ6 ϑεγίρίιγα Α1145, ρ δ] 564 Ὀγ Μτν. εἰσ, 18 
ἐσχθουϊοί ἴῃ ἃ βιιροσίου 51}]6, απὰ [ἰδ5 πβα ἃ υθῦῪ Ἵσίθηβῖνε 3416. Μῖγ. νυ] 5 ϑοσιρίυγο Αἰ]δὰς 



118 Νασγεοα 7)ιεοίοσ. ΓΡατὶ 11. Οἱ. ὙΠ]. 

5. ἃ ποδὲ ριιῦ]σαιίοη. ὅϑονογαὶ 5π18}} οὐ ροοκοῖὶ Αἰ65568 οἵ ἔπ Β10]6 παν θδθθη ρυ ]15ποὰ, 
νῃ ]οἢ ἱπάροά οδῃ ΟΠΙΥ δα το ὈΥ ἴΠο56 ψῆο πᾶν γουηρ ογθ8. Οὗ ἤεδο, Μτ. Τποιηδ8 
διδτι ησΒ “ ΒΙΡ]1ςαὶ (ἰαθὶποὶ ΑἸ185 ᾿᾿ οἰαὶτπα Ἐπρθοῖα! ν ἰο 6 ποιϊορα ἴον {πὸ βεδυι ἢ] ἐχθ- 
εὐυτίου οὗὨ ἴπΠ6 τιδρα, δηὰ πῸ νδ] υδῦ]6 ἰδυϊας Οθορτγαρηῖςοαὶ [πἀοχ ΡΒ ἢ δοσοτηρδῃ 68 ἴῃοτι : 
αἶθο “Ὑπὸ ΒΙ0]1ςα] Α1|χ8,᾿ ΡΠ 5 ῃρὰ δὲ ἙαΙ θυ ἴῃ 1835, ἴῃ βήσαγο ϑνο. 8 8 σοηςῖδα 
ἱπιγοάμποσξίοη ἀφβογιδίησ ἴΠ6 ρ]αοο5 ἰαϊὰ ἀοτει ἴῃ 61)}6 πῆᾶρ8. “ΤΊ Ῥοςκοῖ Β10]6 Ατἴδ6,᾿ οοπ- 
ταϊηϊηρ εἰσίνε ποδιγοοχοουϊοα πηᾶρ8, Ἡ ὨΪΟ ἢ τγα5 θὰ ὉΠ 156 α δὲ ἘΞαΙΠΌΣΡἢ ἴῃ 1832, (85 115 ἤδη6 
ὑπ ρ}168,} 15 Οχρσθϑβὶν ἀδειρηρα ἴο 6 θουπᾶὰ ἃρ τ ἃ ροςκοὶ Β10]6. 

Ψατίουιβ Τγοδιϊθος οὐ ϑδἼογοὰ ΟΟΟρτηΡὮΥ ψ1}}} θὲ ἔουπά ἴῃ ἴδ ἢ), δίχα, ἀπ ἃ βονθηῖῃ 
γνοΪπλ685 οὗὨ ἴἼρο} 11.158 ΓΠοβδυγιβ Απιϊαυϊαΐα τη δδογασγιιη. 

τ πρδύ ΡῈ ῥτορογ ἴο δά(, ταὶ πιοϑὲ οἵ 88 ημοβίϊοηβ γοϊαῖϊνο ἴο ἴπ6 Η!Ἰβίογυ, Οοορταρῆν, 
ἅς. οὗ ἴ86 ΒΙ ]6 ἃγὸ ποίϊορα π᾿ βο]θυβποτβ [οχίσοη ἴὸ ἴπ6 ϑορίυδασι!πἝε νογβίοῃ, δηά δ]50 
ἴῃ ἢϊ5 Οτροὶς αθὰ 1,δἴῖη, ἀπά ἴῃ Νοβεγς. Ῥδυκῃυγοι 8 ἀπὰ ἨοὈϊ πβοηβ στοοῖς δπὰ Ἐπ ρ] Ἰ5ἢ, 
Ἰ,οχίσους ἰὸ {πὸ Νὲνν Τοβίδπιοηϊς ἢ ψοτο ΠΟΥ ὅγὸ ᾿ἰϊυκίταϊοὰ ἢ θαυ] ᾿οατηΐηρ δὰ 
ἈΘΟΌΓΔΟΥ. 

ὃ 2. ΝΑΤΌΠΑΙ, ΗΙΒΤΟΕῪ ΟΕ ΤΗΕ ΒΙΒΙῈ. 

Ι. ῬΗγϑβίοα ὅὅβοσγα: μος οβί, Ηἰβίοτα Ναί ϑ ΒῚ0]185 ἃ οδπηθ ΦὍοοΡο 
ΞΟΒΗΕΌΟΘΗΖΕΙΟ οαϊΐβ, οἵ ἸΠΠΌΠΘΓῚΒ. ΘΟ 8. Φμ 8. Θ]Θρ ἢ ΓΙ ΒΒ: 118 Δαουπδίδ. 
Αὐυρυβία ΠΟΙ οογαπι, 1781--178. 4 νο]8. [0]10. 

“ΓΗΪϊς 15 οὔθ οὗ ἴῃς τηοβὲ Ὀοδιυι ἀπ Ὁ 56} τνοῦκα τ πο ἢ Πᾶς ἀρροαγρῆ οα (ἢ6 πδέιγαὶ 
ΠΙβίογΥ οὔ πο ΒΙ0]6: τπ6 Θηρτανῖηρ5, 750 ἴῃ Πυτηθοτ, σοῦ οχϑουΐοα Ὁ. 1Ππ6 τιοβὲ οτωϊηθης 
ατιϊβῖς οὗ (δι ἀδγ. Α Οοστηδῃ ἐγδηβ δι! Οη δρρθατθα δὲ Αὐρδβρυτρ, δὲ [16 βδῦγα ἔαρ ννἱτἢ [Π6 
1,δκῖη οἀϊιίοη, ἴο ψ ἢ 1 15 ργοξοσγοα, ου δοσοιηΐ οὐἁὨ 115 πανίης ῥτοοῦ ἱτηργοββίοπβ οὗ ἴπ6 
Ρἰαῖοβ. Το Ετοποὶι ἰταηϑἰδεοη, ρυ ἢ 5μ θὰ δὲ Διηβίοτάδτυη, ἰη 1732--]738, ᾿ῃ 4 νοἱβ. ἕο] ϊο, 
15 ἰηβοσίον ἴο Ὀο( 1η6 ργθοοάϊηρ οἀϊτοΒ 85 ᾿ξ γοβρθεῖβ πὸ ῥ᾽ δῖοβ, ἰπουρὴ [η6 ἰοχί δπὰ ἔγρο- 
δταρῃ σαὶ ὀχθουτίοι ἀγα θαυ ἢν νδ]υδῦῈ. Ετοπι (6 σοβαγ ῥγῖςθ οὗ {π18 ψοσῖς, ᾽ξ 18 ον 
ἴο Ὀ6 ἰουπά ἴῃ στοαὶ ρι0]1ς ΠΠΌΓΑΤΙ65. 

2. ΤΠ Ναίυγα] Η]βίοσυ οἵ {π6 Β10]6: οὐ ἃ Πϑεβογσιρίίοῃ οὗ 41} [86 Θυδά- 
Τυραά8, Βιγᾶβ, ΕἼ5Π68, ἘΘΡΕ168, δπα Ιηβθοίβ, ΤΊθοβ, Ῥ]δηΐβ, ΕἸ νου, (Ὁ π|8, 
απ Ῥγθοῖουβ ϑίομϑϑ, τ ητ]οπθα ἴῃ {π6 ϑϑδογοα δογιρίαγθθ (ΟἸ]θοϊϑα ἔσόσῃ 
1πΠ6 Ὀεβί Αὐἰμπου! 68, ἃπα ΔΙρΠΑΌΘΌΟΘΔΙΥ ἀγταηροα ὉγΥ Τπδάάουβ Μδϑοη 
Ἡλπκιβ, Ὁ... Βοβίοη [ΝΜαββδομυββοῖίβ, 1820. ϑνο. 1οπάοη, 1824. ϑ8νο. 
Νονν οἀϊίοῃ, στον ᾿πργον θα δηα οογγοοίθά. 1888. σον 8νο. 

Τῆς Ναΐυταὶ Η ἰβίοτυ οὗ ἕογοϊ σὴ σοι Γ168 τοαβ υοτν 11{||6 Κποόοσσῃ δ {ἢ {ἶππο ἤθη {Π|Ὸ 
Δυϊοτιβοα νογβίοῃ οὗ ἴῃς ἘΠ, ἢ 15} Β10]6 τῶ οχθομιρα : ἴἴ ἷἰς πὸ ψομπίοσ, ἐποτεΐοσο, {πδὶ το 
ἢηά ἴῃ ἰτ 16 Ππαπιοβ οὗ δῃϊπια]β, ἅς. νι ἰοἢ ἀγὸ ὑπίπονσῃ ἴῃ ἴῃ Εδδαδι. Οὐὖζ γϑποσβῦ ] 6 ἰγδη5- 
Ἰαΐοτβ, ἱπάθοά, ἔγδηκ}ν δοκηον]εάρο ἴῃ ἐμοῖγ ργθίδσ ἴῃ6 οὐβουτιεν οχρουϊοηοοα Ὀγ ἴΠθπὶ ἐμ 
Ἡοῦτονν νογὰβ οσσατγτίηρ θυ ΟἸσΘ, πὰ 8150 ἴῃ 106 πϑπηθ5 οὗ σοτγίδίη δἰγάς, Ὀοδβῖβ, ρσθοΐοιιβ 
βίομοβ, ἄς. ΤὭοβα αἰ Βῆς} 1165 ἤανο ὈσΟη τηδίθγιδ!ν αἰτηϊηϊκῃοὰ κἰποο τποῖγ {ἰπ|6, δηὰ 65ρο- 
οἰ γ τη (Π6 1δβὲ μυπατγοα αηα ΓΟ ΠΟΥ γθαγβ ; ποῖ ΟἿΪΥ ΟΥ̓ [6 βιυσοοβϑα! τοβθασοῇθβ οὗ 
οπλϊηθηΐ οτ᾽οη δ! ϑῖ5, το πάνα ἀρ] ἀ {πον που ]οάμο οὗἩ ἔμπα δαβίοσῃ ἀϊδϊοςῖβ το {π6 οἷαςὶ- 
ἰαἴοι οὗὁὨ δογιρέαγο, Ὀυϊ αἷδο ὈγΡ τ βιοσοβε ἰαῦοιτα οὐὗὨἨ Βοοηῃατῖ, Οεἰξίυβ, Εοτϑκαὶ, 
ΒΟ ΘΙ ΟἤΖοῦ, δπὰ οἰποῦ παίυτα  ᾿ςῖβ, Πϊδίογίαης οὗ το Β10]0, 85 τοὶ! 85 τόξα οὗ δὅμαν, Η855ο}- 
ηυϊδῖ, Επι55.}}, Βτιιος, απ οἵἱον ἀἰδιϊη συ δηθὰ (ταν! ]οσς. ΤῸ 41} {ππο56 βουγοοβ, ἰορεῖμθογ 
ὙΚῚΓΠ ΤΏΔΠΥ ΟἴΠΟΓΒ τ Ὠ]Οἢ 1 15 Ποῖ ΠΘΟΌΡΒΑΓΥ [0 δηιϊιπηεγαῖο, Ὦγ. Ἡ αττὶβ δοκηον]οαραβ εἷς οὔ- 
᾿ἰσαϊοπθ. Ὑμουσῇ Πα ΟἿΑ! ΠπῚ8 ΠῸ ργαῖβα δι {παῖ οὗἩἨ  Βαντησ Ὀτουρὶν ἰηΐο ἃ τορι] ἔοστα βιιοῖ 
ἱπίοσιπδίϊοη 45 6 οου]Ἱὰ οοἸ θεῖ ἔτοπι πὸ Ὀδβξ δπα τηοβὲ πποχοθρι! δῦ ]6 διιεμον 168 ; γοῖ ἢ 
18 Ποῖ ἃ ΙΏ6Τ6 σΟΙΏΡΙΪοσ. ΕΗ Π88 Θῃ] νοπθα ἢ15 σϑῆθγαὶ 1} υβέτας'οηβ 1 τῆδην ἰηδίτγιςσεινα 
δηά το] βοῖβ, οὐβογνδίϊοηβ, ἀπ ὰ γραϑοηΐηρε: δηά ἴῃ ἴδ σοῦ γβο οὗὨ 8 σοτῖς ἢθ ἢδ5 ἰηίγο- 
ἀυςοά γενν ἰγδῃβ]δι!οῃ5 οὗὨ ἃ στοαὶ τήϑῃυ ἀδίδοϊ θα ρϑεβαροβ δῃὰ οὐἁ βοπῖθ δηΐῖσο οπδρίοτε οὗ 
δοτρίυτο, ΟΥ̓Ἰνε8ο0, ηΐτουτο σοπηπηθηϊδίουβ τν ἢ }} ἀου 1655 ἀν δὶ] {Πποτηβοῖνοβ, Ἔβρϑοὶδ!γ δ5 Ὦτ. 
Η. }ια5 δοσοπηρδηϊθα δι ἢ ἸΓϑη 8] 8 ΕἸ 0 ἢ5 τ Ἰ1Ὴ σγοτηδτκβ δηα 1Πυδιταϊϊοιβ, σογγοοιῖηρ 1Π6 ΟΥΓΟΣΒ 
ψ} ἢ νοτ {Π16 σομδοαμπθηςα οὗἉἨ {ἰποὶγ Ὀοίπρ τηϊβαπαοσϑιοοα, αὶ ροϊπῆϊηρ οὐ πα ῥτοοϊδϊοη 

., 8δηα ἤοτοα, {Π|Ὸ ΘἸρἢ 8515 δηα ῬϑδιΥ, ν᾿ ΒΙΟἢ πον ἀογῖνο ἔτοπι δῃ δοουγαῖο πον]εᾶρο οὗ ἴα 
οἰδεῖ ἴὼ παίιγαὶ Ὠἰδίοσυ ἴο τ ἱοῖ τον οτρίηα!ν τοίοσσοα, Α (αίδίοσυθ 5 βυδ)]οϊηοα οὗ 
6 Ῥτίποῖραὶ δυ τ ῃπογιτῖο5 συοῖοα ἴῃ 18 τοῦκ, Ἡ πὶοἢ 15 δοσοπηρδηϊοαὰ 1 πϑοίυϊ ᾿πήοχοβ οὗ 
τηδίϊοιβ δπι οὔ τοχίβ "Πυξίταςοα, διὰ ραγισυ αΥὶ "ἢ δὴ Ἰπάοχ οὐ 1,151 οὗ ἴῃ βονογαὶ δτιϊ- 
οἷος, δεοογάϊηρ ἴο ἴπ6ὸ ἘΠ] 5} Γγαηβαἴϊου, ξ0] οὐνοα Ὀγ {Π6 οτὶ ρὶπαὶ ΗΠ Οῦτον παπιαϑ, ἴο ν᾿ ΒΙΟὮ 
ἈΤΘ 5] οἰ ποα τ1π6 Ἰηπδρη οΥ οἴποσ τηοάρθγῃ βοϊθητὶῆς Ἀρρο] ]ϑεϊουβ. Ιἢ ἃ ὑσογῖς οτηθτβοίης 
Β0ἢ ἃ νατίοῖγν οὗ ρασ[ οΌ] 5, βοότὴθ ΔΤ 1ΟἾ65 πλυδὲ ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΪΥ θ6 ἔοιπά ἀοίδοίνο : [Π656 ον - 
Ἔνοσ 8ΓῸ ποῖ ΥὙΘΤῪ πυπιεσοῦβ. ἴῃ σοποϊυβίοῃ, ἴα ψτῖῖοσ οὗὨ {ποβ6 ρᾶροβ σΠΘΟΓΌΪΥ δἀορίβ 
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1Π6 ΤΟ]]ον ἢρ 7μδέ οτίξίσωε οὗ ἃ ἰτδῃ5- δι δθξὶς σουΐονου : --- 9 τ. Ηδετὶβ ἰ8 οπι ]οὰ ἴο {6 
{πάη 5 οὗἩ {πὸ ρυ]1ς, ἔοτ μανίηρ ὑὈσουρῃς ἴῃ ἃ τϑαϑοπαῦΐα οοπραββ ἴΠ6 τηοϑῖ υὙδ] 10] 6 
τηδίοσί 418 οἡ ἴῃ6 βυδ]οοῖβ οὗ ψῇϊοῇ Πα ἴτοαῖδ; ἴοσ μανίπρ αὐτδησοα ἱῃθη 'ἰπ ἃ οοπυθηϊοηξ 
τροῖποᾶ, δῃὰ ἴῃ ροποσαὶ ἔὺὼγ πανί δὐεινοὰ δὲ ὶ5 οὐσῃ σοπο]ιβίοης Οἡ πὸ Ὀοϑὲ ουϊάθησο 
τ ἢ ἴΠ6 βυ Ὀ]οοίΒ δάτηϊς."....... “Οὐ {Π6 ψθοἷο, τὸ σΠΘΟΥ ΠΥ τοοοτηπιθμα {Π6 ποῦς 
ὈοΙ᾿ ἴο (6 Ἰραγηθὰ δπὰ [6 υπ]θασγηθα τοδάθγ, 88 οοῃίβιηὶης 4}1 εἶαΐ οδ 6 ποτα οα ἴΠ6 
δ Ὁ) 6 οἱ ΒΊΟΝ βυσοοββίτεϊυ οοοῦσ. Μδην οἵἉ {πὸ δγίίο]οβ τὶ] ΡῈ τεδὰ σι ργοαὶ ἱπίογαϑί : 
δηά ἴῃ ἴΠο86, ἴῃ τ Ώ1Οἢ ΘΌΓΙ ΒΥ ἰδ τηοβὲ σοποοτποά, [6 ΔΌΪΠΟΥ, ἴῃ 8 ἔοστῃ 88 τυ ςἢ αὐτά ροα 
85 τἰῃεὶτ πδίισα νου ὰ δάτηϊῖ, 85 Ἔχ μδυβιοὰ 41} {π6 Ἰραγηϊης οὗὨ πδίιγδ ἰδῖβ δηὰ ἔσαν] ]οῦϑ ; 
ΔΗ, Δ5 γγ ὑὕδ]ϊονο, ἢδ8 σοπογα Ϊν σοῦ ἴο ἴπ6 στρἢΐ τοβυ 15." (Νονίῃ Ατηργιοαι Πονΐον, 
νοὶ. χ. Νὲν ϑογίθβ, Ρῃ. 91, 92.) Ὅῃὲ Ἰοπάοῃ τόρ ἰδ ἀγὸ θοδυι ἢ} ὀχθσυϊοά, Θρρος 4}}γ 
τα οὐϊ πο ΡΠ 5μοα ἴῃ 1833, τ ηϊσἢ 156 οτπαιηθηϊθά ἢ ποῖ οηργανιηρα οη ψοοὰ. Α 
Οοττηδη ΤγδηβἸαίϊοη οἵ τμὶ8 νγουῖς νψᾶ8 μι] 15 ῃθα δὲ 1, εἰρζὶρ, 'ῃ 1825, ἴῃ ὅνο. 

3. Απ Ηϊβίοσί οὶ δῃὰ ῬὨΙ]ΟΪορίοαὶ Τγϑαῖβο οἵ ΒΙῚΡ] 1 σα] ΔΙ ΠΟΓΔΙΟΡῪ δπὰ 
Βοίδηγυ. Βγυ Εἰ Ε'. Ο. οβενμὕμεε, ἢ... ὙταπεἸδίθα ἔγουα [Π6 (ἀθστηδῃ, 
ὙΠ δαἀαιοηαὶ Νοῖθβ Ὀγ Του ο (υἀτηιπάδοη ορΡ. ἘΚ ΙΗ ΤρΡΉ, 1898. 
12τηο. ΑἾβο ἐοστηίηρ Ὗο]. ΧΧΤΠ). οὗ [86 ἘΔῚΡΓΡΙ ΒΙΊΡ]1041 (δ ϊηϑί. 

4. ϑδ1η06118 ΒΟΟΗΑΞΤΙ Η]Θγοζοίοοῃ, βῖνο ἀθ ΔΠΙΉΔ]Π 1.8 ὅδοσα δου ρίισο. 
ἘΘυΓ οαϊίοη, 0110. Τυράσηϊ Βαίδνογυση, 17]4 ; 4159 1ῃ 8 συοἱβ. 4ἴ0. 
Τλρεῖς, 1798, ἀπὰ [Ὁ] οἱ ῃρ γΘ ΑΓΒ. 

ΤῊϊ5 ἰασῖ 18 Ὁπα 65 ΟΠ ΔΌΪΥ 106 Ὀοδὲ οὐϊίλοη : ἃ νσᾶ8 ρυ Ὀ] 15ῃοα Ὀγ Ῥτοΐδεϑθοσ [ποβθητα  }]}6Γ, 
ἴο σψῃοϑε γβθᾶσομθβ Ὁ10]1ς 4] βἰμἀοηῖβ ὅτ δὺὸ ἰδυροὶν ἱπάθνίοά ; δπα ττῆο Ὠδ5 σοτγτοοϊοα [ἰ 
τπτουρθουΐ, 68 νγ0]}] 88 θη]αγχζοά 11 ψὮ πυμηεσουβ ἔδοϊβ ἤτοι ἴΠ8 Ὑσιτηρ8 οὗὁὨ τηοάοτῃ ἴγὰ- 
γ6]]ογ5, ὅς. 

ὅ. Ἡ]ογοζοῖοὶ ὁσ ϑιαιαθὶθ Βοοβαγίο, ΠΟ ΠΘΓΆΓῚ18 νΔγ}18 Δ] δα ὰ6 ὨοΟΙ5- 
ΒΙΩΟσΊα ὙΊγοσαμλ (ὐΟΙ ΙΘη ΑΓΒ 80. δου ρα η0}}18, δ Ρ] ΓΙ ΠΟΤ Πι 8118 
σοι ροβι, ϑρθοϊμπῖμα ἰστἰὰ. Αὐοίοτα ΕἾ. Φ4Δ0000 ΒΟΒΟΡΕΝ, Τυρίηρδ, 
1784-6. ϑνο. 

6. ὅο. Ηοηγ. ΤΙ ΈΒΙΝΙ Αὐρογοίαμῃη ΒΙ ]σατη, ἴῃ αὰο Ατὐθογοβ οἱ Ἐτυς 68, 
Ρϑδββδῖτιλ ἴῃ ὃ. 1λ06 18 ΟσσυγΓθηΐθβ, υὖὐ οὐ Ῥ]δηΐθδ, Ηργθα, εἴ Ατοσζαδΐα, ῃο 18 
ΡΒΙο]ορ οἶδ, ΡΣ] ΟΒορ 1 ο18, {προ ]ορΊοῖβ, Θχροηυῃίυγ οἱ 1]υβίσαηΐυσ. Νογίπι- 
Ὀόγρθ, 1699. 2 ἰοπηΐβ ϑ8νο. 

. Οἷανὶ Οξιβπ Ηἰδγοδοίδηϊοοι, 8ῖνα ἀθ Ῥ]δητβ βϑδοσβ ϑογιρίυγο 
Τλββοσίδ ἴομπο Βγονοθ. ἴρβαϊα, 174δ-47:. Ατηϑίθ δὶ, 1748. 2 ἰοχαΐϑ 
8γο. 

8. ἩΙΟΓΟΡγάοο, βῖσα Οὐ ηἰΆσῖ8 ἴθ Γοο8 δογὶρίυτ βοῶ, αυς 
ΡΙδῃίαγυπι ἰδοϊυπΐ τηθηϊοηθω. Αὐοίοτο Μαεαίθο ΗΟ. Τγδ)]θοίὶ δὰ 
ἘΒΘμυμι, 1725. 4ϊο. 

9. Ῥερυϊ ΕΌΒΒΚΑΙ, [οβου ροηθ5 ΑἸ] τσὴ, Ατοριίογυση, ῬΊ βοΐ πη, 
Τηβοοΐϊοτυμα, γ᾽ στη, αὐῷ ἴῃ Πίποσο Οὐ θη δ]! δοβογνανὶδ. 40. Ηδυπὶς 
(Ὀοροημαφθη). 1778. --- ΕἸ βάρη ΕἼοτα Ζργρίϊο- Αταρῖοα. 4ϊο. Ηδυηΐκ, 
1775. Ἐϊυβάρτῃ Ιοοπ68 θσυτι Ναίυγα! τη, 488 ΠῚ ΠΘτα ΟΥ̓ πία}} ἀσριηρὶ 
ουχαγὶϊί. 4... Ηδυπῖδ, 1776. 

Μ. Ἐοτυβίκαὶ νγδβ ἃ Ἰοδαγηθὰ ϑινοάϊβῃ πδζισα δῖ, τὺ ττᾶ8 δοηΐ ἴῃ 176], δὲ ἴῆς ὄχσρϑῆβο οὗἁ 
ἢ18 Πδηϑ} Μαϊοβῖγ, ἴο ᾿ηνοβί χα ἴΠ6 πδίυσαὶ ργοάἀυοίομβ οὗ ἴῃ6 Ἐλαβέ, ἴῃ σου ρθηΥ στ ἢ 
πο ςοἸουταίοα γάνος ΝίοΡθυτ. Ηδ ἀϊοά δὲ Ζ6τῖτη ἰὴ Αγδρῖδ, ἴῃ 1763, δηὰ ἢ υπβηϊ5ῃοά 
ποῖος, νδίυ8Ὁ]6 ἐτοπ ἴῃ ἐμεῖν ἱπιρογίδοι βίδίθ, σοῦ ρε Ὁ] 8 μοὰ ὈΥ Ὠΐ8 οΟ]]οασμα ἴῃ ἐπ ἰὮγοθ 
ψοσῖκ5 ἠδὲ ποιϊϊςοά, 

10. ϑδευιρίασο 1]]υβίταϊοα Ὁγ ΕΠΡΤΑΥ Πρ 8, τοίου πρ ἴο Ναίαγαὶ ϑοίθῃσο, 
Οὐυδβίομηβ, ΜΑΠΠΟΓΒ, ὅθ. Βγ 186 ἘΜ οΣ οὗ (ὐδ] πλοῦ Β Ὠ᾿Ο ΟΠΑΤῪ οὗ {86 ΒΙὈ]6. 
Τομάομ, 1802. 4ϊο. 

ΜδηΥ οἰπογννῖβο ΟΌΒΟΙΣΘ ρα ββᾶρο85 οὗἩὨ [Π6 Β10]6 ὅτὸ ἰν {118 τγοῦῖς ὨΔΡΡΙῚΪΥ οἰυς! ἀαϊοά ἔτοπι 
παίυγαϊ βεΐθποο, ἕο. Τποιυμῖν τε ἀοο5 ποῖ ῥσοίδββ ἴο ὕ6 ἃ σοτηρίεἰα παϊυγαὶ Πἰβίογυ οὗ {π6 
Βοτιρίυτοβ, γοῖ ἰξ "]υβίγαίοβ [δῖ ᾿ἸΠ Οτ ΒΌηρ; ΒΌ 0] 6 1Π ὙΟΥῪ ΤΩΔΗΥ͂ ἰπδίδηοθβ. [{ Πᾶς Ὀθθἢ 
ἱηοοτροταιθα ἰῃ Μτ, Ταυΐοσ Ἐ δῖον δἰ οης οὗ (αϊπλοι᾿ 5 1 ΟΕ ΙΟπατΥ, ποιϊςθα ἴῃ ῥ. 434. 

ΜΟΙ, Υ. οα 



480 ϑασγεά λιϊοίοσψ. Γ[Ρατγ 11. Οἱ. ὙΠ. 

11. Α ϑδεγρίασο Ηογρθαὶ. ΒΥ Μαγία ΟΑΊΟΟΤΤ. Τοπάομῃ, 1842. 8νο. 
ΤῊ15 οἰ οραπεῖν οχοουξεα νοϊαπγε ᾽5 οΑγο ΠΥ οοτρὶ] θὰ ἔγοτη ἴπ6 βαδὲ βοῦγοθβ: Ὁ ἴδ 11}5- 

ἰταῖθὰ ψ θοδυε Ὁ] τνοοά-ου 5 οὗὮὨἁ Ἔνογὺ ρ]δηὶ τηοητϊοηθὰ ἴῃ πα ϑογιρίῃσαβ. 

12. ϑογίρίυτα Ναίυγαὶ Ἡ:ΒίΟΥΥ : Οὐ ἃ Ποβοσρῦνο Ασδοοπηί οὗ [π6 ΖΟΟΪΟΡΎ, 
Βοίδηγ, δπὰ (ἀθοϊοσυ οἵ [μ6 ΒΙΌΪς, Π]υδίγαϊοα Ὀγ Επρτανίηρβ. ΒΥ ὙΥΜΠ1Δπὶ 
ΟΑΛΕΡΕΝΤΕΒ. Ιοπάοῃ, 1828. ϑ8νο. 

-« γι πουῦΐ {π4ὶ ρτοΐθηςσα ἰο οτἱ σι πα] ἴν, νοι ἴῃ ἘΠ 6 Ῥγοβοηΐ ΟδΥ 15 45 ταις ἢ ἀἸδ  ρσυ βῃρά 
ΟΥ̓ ΡΟΙΒΟΠΑΪ ΥΔΏΠΥ 85 ἴἴ 15 αἵ νατίαποο ψ ἢ ἰγυῖ!, Με. Οδγροπίοσς πδ5, τὸ {π|ηκ, ργοβοηϊθα 
τὸ {π6 ρυ}}1ς ἂπ ᾿πιογοβιϊησ ἀπ ὑοῦ} ποτὶ." (Ὁ χιβιίαῃ Εοτηθιῦσγαποοσ, ΑΡΥΙ, 1827, 
Ρ. 261.) 

18. ΒΙΌ1]6 Θυδάτιροαβ : οὐ [86 Ναίυταὶ Ηἰβίοσυ οὗ {πΠ6 Απἱσμα]8 τηθπίϊοηθαᾶ 
ἴῃ δοτρίαγο. ΒΥ 5. πα μ8. Τμοπάοῃ, 1887. 12Γη0. 

14. Ἡοιματκ5 οα {86 Μιυρίαγα ΤΊΘα τπρηίϊοποά ἰῃ 1Π6 Νοῦν οβδίδιηδηΐ. 
ΒΥ ΦΨοβῃ Εποϑτ. [Ιμοπάοῃ, 1827. 8γο. 

1ὅ. Ἐδπιδυκ8 οα (ἢ6 Ῥμγίοίδοοι Ποάδοοαπᾶτα, οὐ Μυβίατά Ὑτοο οὗ (86 
δογρίατοθ. Βγυ [86 Βον. Ρ, ΥΥ. Βυσκηλμ. ομάοη, 1829. ὅνο. 

Α5 ἴα σογηπιοι τηυβίαγά ἔγρο ( ϑίπαρίε πίστα οὗ 1 ἰηη δ 0.5) 15 ἃΠ ΔΏΠ0Δ] μ]απί, ψν Ὠϊς ἢ, ἴῃ 
σοηβοημοηςο οὗ ἰϊα Πογθδοθοιι βῖθιη, γαγοῖν διαϊπίηρ ἃ στοαῖον ποῖρης ἔΠδη ἴὮτοα δεῖ, σαπηοῖ 
σῖτἢ Ῥτορτίοῖυ 6 ἰοτπηρὰ ἃ ἔγεθ, σοιηπιθῃιαῖουβ ἤάνα ὈΘΟῺ τη οἷ ροτρ]οχϑα ἴῃ {πο ῖγ διίοτηρῖβ 
ἴο Ἔχμ͵αΐῃ οὐγ 1 τ᾿ 5 ραγαῦϊο οἵ ἔΠ6 πηιβίαγα ἴτοο. ὙὍὙπα οδήοςὶ οὗ τ. Ετοβιῖβ ρϑιῃρη]οῖ 
(Ὡς ἢ 15 διῖ Θη]αγροιηδηξ οὗὨ ἃ ρϑρϑγ ἴ} {{π ΨοΌΓγηΔ) ΟΥ̓ δοίθηοθ δηά ἔπ Ατίβ, νο]. χχ. Ρρ. 57 -- 
53.) 189, ἴο 5ιον, {πᾶ 1Π6 μ]δπὶ πὰ αποξείοη 15 ἃ βρϑεὶεβ οὗ Ῥἢγίοϊ]δοοβ, ---- ΡΥ ΔΌΪΥ 6 
Ῥμγίοίδοοα ἀοάοοιπάτα οὗ 1 ηπδυ8, τ πο, Ἰπουρσ ἰξ μα5 ἴπ86 βιωδ]εβὶ βοοὰ οὗ δῇγ ἴσθο 
στονϊηρ ἴῃ Ῥαϊοβίϊηθ, γεῖ διϊδίηβ 45 στϑαΐῖ διὶ δἰ ἀθ ἃ5 δὴΥ ἴγθθ Ἡ μῖοἢ βουτῖβῃοβ ἴῃ [πδὲ 
ΘΟυΠΙΣΥ, 8: ρόββοββοβ Ῥσορογίὶθβ ΒΔ] οζου5 ἴο πόδε οὗ πὸ ϑ᾽παρὶβ πῖρτα. Μτ. Ετοβιβ 
ὨγΡοι 6518 15 οοπιτονογίθα ἢ τη σἢ ᾿ρατηϊηρ δὰ ἱηρθηυϊν ὈΥ ἴπε ον. Μγ. Βυοκῆδῃι, 
ψἢ0 δύρο5 {παὶ (Π6 ἔγου ἱπίοηἀοὰ ἐδ ἴῃ6 σδοπιποῃ τηιβίαγαὰ ἔσθ, δηὰ ψνὴο Πᾶς εοἰϊοοϊοα 
ἩΠΠΔΘΥΟΙ8 ρᾶ 556 565 ἔγοιῃ δηϊτθηΐ Ὀοϊδηοαὶ τσὶ οτβ δηὰ ἔγοτη τηοάθγῃ ἴγᾶνο!]οτβ δηαὰ Ὀοΐδηϊοαὶ 
ΔαϊΠοΥβ ἰῃ δαρροτί Οὗ Ὦϊς ἀγρυτηθηῖ. 

16. Ου {δε ϑϑρι Κοπατά οὗ ἴ)6 Δπίθηΐίβ. ΒΥ ΟἸμΑτ]ο5 ΗΑΤΟΗΕΤΥ, Εδα. 
ΕΜ.5. Τοπάοη, [1886]. ἀϊο. 

ΤῊΗΐὶ 15 δῇ ᾿πβίγιυσίνο θβϑδν οὐ ἴα Πἰβίοτυ οὗ ἴπΠ6 ϑρὶϊκομαγα, οὐ τ 505 ἴἰο νιοὶ (Παΐϊ 
ῬΓΘοϊοι 8 ρογἤιπηθ τῦαϑ δ ΘΠ ΕἾΥ ΔρΡΡ 164, ἀπά οη πα οϑιϊπιδίΐοη ἴῃ ΜΠ ἢ ̓ ἰ π’ὰ8 Ππεὶά. [Ιἰ 
τγᾶβ πονοῦ ΡῈ0]15}166. 

17. Φοι. (οι ϊοῦ ΒύΗΣΕ Ο]οπάαγίατα Ῥαϊδῦπθ Οδοοποιηΐοασω. (Ἃἀοεί- 
ἐσ, 1785. 4{ο. 

18. δουρὶ: ΕὐἸϑἄογιοὶ Ασα, (ΔΙ ηἀατίαπη ῬΑ] δοβί πη: Οδοοποιλίουτη. 
Ῥειαΐαίυβ δϑί 4“. Ὁ. ΜΊοΒ86115, Οοοίτηρο, 1785. 4ϊο. 

Ιπ 186 γοῦν 1785, {π6 ἀϊτεοσῖρτϑ οὗ {μ6 Τὐηϊνοτϑιυ οὐ Οοιιηροη ῥτομοβθά 88 δ Ὀυζθ- 50}- 
ἤοσῖ, {π6 σοτηρ ἴοι οὗ δἃῃ Οδοοποτηῖς (δ᾽ παν οὐἁ Ῥαϊοβίϊηθ, ἔγοσα [εἰπογαγίθβ, τι ἃ νἱοιν 
ἴο ἴϊ6 Βοξίος εἰιοϊἀαϊΐοη οὗὨ ἴπ6 ϑαογοὰ Ὁ τι πρθ. ΓΒ ρτῖζο π᾽ὰβ δα)υάροα ἴο (π6 σοπηροϑὶ- 
ἔἴοη οὗ Μ. Βυἢ]α ; ἴο τι Βὶςῃ, ἴῃ Μ|Ίομδο 155 Ἰυάρτηοηΐ, (πΠ6 Οα]οπάδν οἵ ὟΝ δἱοἢ τγῶϑ ποχὶ ἴῃ 
Ῥοΐηϊ οὗ τποτῖῖ. Ἐοῖ οὗ ἴπ6β66 Ῥυ ] οατίομβ οοπίδιηβ ταπο να] ]6 τηλιζοτ ρΘΟΌ αγ ἴοὸ 
1156 1; ἀπά θοιὴ τοροίμοσς ἴῃσον ταυςῇ ᾿ρῆς οὐ {πὸ μη γπῖοαὶ βσοΟρσΎΔΡὮΥ οἵὨ Ῥα δίῃ. 

Α ἰταηβϊαιίοη οὐ Βιι μι ες Οδ]θηάαν 15 ἱηβεστῖεὰ ἴῃ {π6 Ἐταρσιηθηῖβ δηποχρα ἴο δῆτ. ΤΑΥ]οτ᾿ 
οἀὐϊιῖοη οὗἁὨ (αἰτηοῖ᾿ς Πιοιίϊοπατγ οὗ ἔἶἰο ΒΙ0]ο, Νοβ. 455--468. 

19, Ἡδηγιοὶ ἘΠγοη ταὶ ὙΥΑΆΝΕΚΠΟΒ Οὐ ηίασ8Β ἀ6 ῬΑ] ϑιπα Εδγ- 
Ε]1Π1αἴ6, ρτοϊραΐβααα 1118 ἀοῦραβ οαπὶ Ζρσγρίο σοτηραγδί!8.---]ὴ {Π6 1418 
απᾶ 1561}. νοϊαπιθβ οὗ ἐμ6 Βδροτγίοσγίαπι ἀν ΒΙΡΠ ΒΟ μ6 πὰ ΜΟΙΡ ΘΙ ΔΘ μα 56 6 
Τλιιογαῦν. 8νο. 

Απ ΕΠρΠ 5ἢ. ἰταπϑ᾽αιϊοη οὐἅἁ 115 νδ] Δ 016 ἀἰδαυ! δἰ τἴοη 18 ρσιπίθα πη τη6 ἢτϑὲ νοΐυτης οἵἁὨ Ὦτ. 
Ἡοάρο5 ΒΙθ]ςαἱ Πορογίοσυ, ρυ] 5ῃεα δὲ Ῥτϊποθίοη (Νονν Φ6γβον.) ἴῃ 1825, 

920. Α Οοιηραγαῖῖνα Ἐδετηδίθ οὗ {μ6 ΜΊΠοΡα] πᾷ ΔΙοβαῖοαὶ (ἀθο]ορ 68, 
γουϊβδοᾶ αηᾶὰ θη]ασροᾶ τ} τοϊαιίοη το 1Π6 Ἰαϊεδί ῬυΒ]ἸοδίοπΒ οα (ἀθο]ορΎ. 
ΒΥ Οτδηνηο ῬΕνν, Εβα. Τοπάοη, 1822. βοροπὰ ΑΙ Ομ, 1826. 2 νο]8. ϑνο. 



ϑϑοῖ. ἢ. ἃ 8.} οϊιεοραὶ “πε φιῖἬες Ὁ ἐλε ὕδειυδ. 481] 

21. δοτγὶρίαγαὶ (ὐθοϊορσυ, οὐ (ἀθοϊορίςαὶ ῬΠΘΠοηθηδ, σοπδβίβίθηξ ΟὨΪΥ 1 ἢ 
1π6 11ἴθγα] Ιπίογρσοϊδίίοη οὗ (Π6 ϑδογοᾶ δουιρύασοα, ἀροπ {Π6 Βα] 6 οἴβ οὗ {π 
Ογθδξίοη δηᾶ θδυρο. [Βγ 186 αν. ἄθογρε Βυασ, Β...1 Τομάοῃ, 1827. 
2 νοἶβ. ὅνο. 

22, Α (ἀθῃογὰὶ γίον οὗ [μ6 (ἀθο]οργ οὗ βογὶρίαγο, ἴῃ τ ΙΟἢ 1Π6 Ὁπουτίηρ 
ἴγἢ οὗ [86 ᾿πδρίγϑα παγγαῖνα οὗἉ [ΠπῸ ΘαΓ]Ὺ ουθηΐβ ἴῃ {Π6 τνοσ] 15 Ἔχ ΕἸ 116α, 
ΔΠΑ ἀϊδυϊποῖ)ν ργονεὰ ὈΥ ἴπΠ6 σογγοθογαῖῖνα (Θβ ΤΩ Υ οὗ ρῃγβῖοα] ἔλοῖβ ΟΝ 
ΘΥ̓́ΘΓΥ ρΡαγί οὗἉ {118 φαγ Β βυγίαθοθ. ΒΥ ἀξβοῦρα ΒΆΑΙΒΉΟ ΜΕ, Εἶβαᾳ. Τμοπάοῃ, 
1888. 8νο. 
Α Ἐτεηςοῖ ἱγαπδδιϊοη οὐἁὨ [ἢ18 ψψόγκ, ἱπεϊευ]οὰ 4“ Ῥοκιεῖοη8 Οὀοϊοσίημο5 οἱ ἐγ βοδίίοη ἀ1- 

τοοί ἀς Ϊὰ Β10]6," ἀρροραγρὰ δὲ Μεωυηϊςῃ, ἰπ 1834, ἴῃ ϑνο. 

28. Νὸνν δηὰ Οοπο]ιβῖνα ῬΏγ581681] Ποιηοηβίγαιοη8, ΒΟ} οὗ (86 ἕλοϊ δηᾶ 
Ροσιοά οὗ [π6 Μοβαῖο Πείυρο, δῃά οὗ 118 μβανίπρ Ῥθθη [Π6 ΟὨ]Υ δνϑηΐ οὗ {6 
Κὶπὰ [παῦ Ὠδ8 δνϑι σου το ἀρορ 1Π6 φασί. ΒΥ αφθοῦσρὸ ΕἌἈΙΒΗΟΙΜΝΕ. 
Τοπάοῃ, 1888. 8νο. 

24. δογίρίαγα απ (ἀθο]ΟορΎ : οΥ, 6 Βοϊδίίοη θαύν θοη {πὸ ΠΟΥ δου ρίυγοβ 
84 βοη6 Ῥαγίβ οἵ (ἀθοϊ]ορὶοα] δοίθποοθ. ΒΥ {. Ρ. ὅΜμιτη, ἢ... 1ιοπάοῃ, 
1899. 8ὅνο. 

25. 1)6 ἴα Οὐβιμοσοπῖὶθ 46 Μοῖβθ οοϊηρατόα διχ [4118 σόοϊοσίαπθ8. ΔΓ 
ΜΑΓΟΟΙ] ἀθ ΒΕΒΕΕΒ. αγὶβ, [841]. 2 τ1οπγ]65. ὅγνο. 

26. Οοῃβι ἀθγαίίομϑ ὁπ ἴπ6 τηοάθτῃ ἰμθοῦ 68 οὗἨ (ἀθο] ορΎ, δπὰ {μ6ὶγ σοῃδβὶ5- 
ἰΘΏΟΥ͂ ΟΥ ἱποοηβίβίθμου ΜΠ {Π6ὸ δοσὶρίατεβ. ΒῪ ὙΠποιια8 ΟἼΒΒΟΒΝΕ, Μ.Α. 
Τιοπάοῃ, 1887. ὅνο. 

27. ΤῈ οοίτπο οὗ (86 Ποῖυρα : νυἱπαϊοαίίησ [Π6 δουιρίαγαὶ Ασοουηΐ 
ἔγοιῃ ἴῃ6 ἀουδί8 ψὨΙΟ πᾶν ΓΘΟΘΠΓΠΥ ῬΘΘη οαδῦ ΡΟΝ ἰΐ ὈΥ φθοϊ]ορίοαὶ 
Ἐρϑουϊδίϊοηβ. Βγ {16 Βδν. 1. ΨΈΚΒΧΟΝ ΠΆΠΟΟΤΕΤ. Ἰμοπάομῃ, 1888. 2 νοἱἹβ. 
8γ0.- 

ὃ 8. ΡΟΙΠΤΙΟΑΙ, ΑΝΤΙΟΌΙΤΙΕΒ ΟΡ ΤῊΗΕ σΕΥ8. 

Ττεαξϊδο5 οη ἐλ 7,ατῦ8, αουεγηηιεπέ, (οἵη8, δο. 0} ἐδε ὕδειυδ. 

1. δῦ δὶ Μοβὶβ ΜΑΪμΜΟΌΟΝΙΡΙ5Β Μοσο Νοροοδίμῃ ; 86 Ποοίοῦ Ῥεδγρίοχο- 
Τυτα, δα ἀυδῖα οἱ οὐβουτίογα ϑδουιρίαγα ἰοοᾶ σϑοῖλιι8 ἰη 6] σοηάδ, σϑ] αὶ 
ΟἸανθῖι οοηϊίηθη8. [8[1ὴ6 ὌΦΉΨΘΓΒι18 ἃ 8 ηη6 Βυχίογῆο, 0110. 45:16 κα, 
1629. 41ο. 

9, Τηο Εοαδβοηβ οὗ {Π6 1ατὖ΄Ὴ8 οὗ Μόοβοβ, ἔσομαι {6 “ Μίοτο Νϑνοσιτ ἢ οὗ 
Μαϊοηΐάο. ὙΠ Νοίοβ, Ὀ᾿ββογίδοηβ, μὰ 4 [1}6 οὗ 186 Αὐἴμποσ. ΒΥ 
“άιηθ5 ΤΟΎΝΕΥ, ἢ... Ἰομάοῃ, 1827. ὅνο. 

ει Τὸ Μοτο Νονοοῆίπι, οσ “ Ἰηβίτυςίον οὗἩὨ 1ῃ6 Ῥοτρ]οχοα," 15 σοπβιἀοτοα 88 οὔθ οὗ ἴΠ6 
ταοβὲ νδ] δα ρτοάιυοιίοηβ οὗ {πὸ Ἰοαγηθα ψοσι ἢ ΒΑΌΌΙ, Μοβοβ ὕθῃ ΔΊαϊπιοη, ὑοῖιογ Κπόσῃ 
ὈΥ ἴπ6 πᾶπιο οὗ Μαϊπιοηϊάθεβ “1 15. 8 οὐἹτεδὶ, ΡΣ] Οβορῖοαὶ, δπὰ τπθοϊορίοδὶ ψοσῖ, ἵπ 
ἰοῦ πὸ ομάρανουσξ ἴο Ἔχρίαῖη ἔπος ἀἰ Βίοις ράβ8δροβ, ρἤγαβοβ, ραγ Ὁ 68, δ] οσοσὶθβ, αηὰ οτος 
τηοηΐαϑβ οὗἩ ἴμε ΟἹά Γοεςίδπιθηῖ; δπὰ 18 γοπάογρα ραγιϊοι αν ἱταροτίδηϊ ὈΚ ὁπ Θχοοϊ]οηξ 
Ἑχροβκτϊοη οὗἩ [μ6 Οτουπάβ δηὰ Πθαβοηϑ οὗ ἴῃς Δίοβαϊς 1,ανν,᾽ ἴο ΠΟ ἢ Ταδην ΟΥ̓ ΟἿ τηοϑῖ 
οταϊποηΐ δ᾽ ]1ςοα] οτἰ τεῖος απ σοπιπιρηϊαῖοτα αν ὕθο ἀφορὶν Ἰπἀουίοα." ὲ τναβ οἱ αἰ πα} }ν 
πὐτϊτῖοη ἰῃ Αταδὶς, δὰ ἰγαηβϑὶαιοὰ ἱπίο Ηδθρτγονν ΟΥ̓ Πδῦῦὶ ϑασηοὶ Αθοα Τγῦυο. ὍΤῇα 
Ἔν. στ. Το ΉΟΥ (ἴο ψΠοβ6 ᾿ἰΐδ οἵ Μαϊτηοηϊάο5, Ρ. 17.» σα ἄγὰ ἱπαουιεά ζ0γ {1)πὸ ργοσοάϊηρ; 
Ῥαγιϊσυϊαι5) δα8 φίνοῃ δῇ δοσουηΐ ΟΥ̓ ἴπΠ6 νδτγίουιβ δἀϊιοπβ οὐὗἉ ἴπ6 οτἱρίθα! σσοτκ οὗ Μαϊ- " 
τηρηΐάοδς ; ἀπιοης ὙὨϊοἢ τῃδὲ οὗὨ 1629 15 υιϑ0.8}}Υ τοραϊοά ἴο "»6 1ῃ6 ἰ»ο5ῖ. 

Ὧγ. Τ. ἴδς οοπξοττοά πὸ 8114}} οὐ] ραϊίοη οἡ Ὀ1Ό]1ς 4] δια ἀθπὶβ θὰ ργοβοπίίηρ [Π15 γοδιϊβα 
οὗἩ Δαϊπχομϊάοβ ἰο ἔποτα ἰπ δὴ ΕΏρ] 158} ἀγο58; ἀπά ἴπ δἀάϊοη ἰο ἃ τηϑτηοῖγ οὗἩ ἴΠ6 οτὶ ρὶ αὶ 
7εν 9} δυΐμποτ, Βὸ μας φησι ομοα }}}ς5 ἰγαπϑ τίου ν ἢ ἀρτγαγά5 οἵ πα υ πάτο ρᾶσοβ οὗ να]υ- 
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Δ] ποίεε, ἰοβοῖμοῦ τῖ τ πῖπο αἰδβοσίβιϊοης οὐ πὸ Ταϊπιυάϊοαὶ Ὑ γιεἶπρβ, πὰ οὰ τϑεῖουβ 
οἴδον ἰορ!ς8 τοπάϊηρ ἴο εἰ] οἰ ἀδίο ἴ(Π6 “ Εοδβοῃβ οἵ ἴμ6 1,ἀν»νϑ οὗ Μορεβ. 

8. ΜΟΙ μαὶ ΖΕΡΡΕΕΙ ἸἜρυ) Μοβαίσαγυσ Εὐγοηβίυπι ΕἸΣΡΙαπαῖῖο. Ηθ- 
ΒΟΥ Ναβϑουϊοσιη. 1604. 8νο. 

4. Τιοχ οἱ, βῖνο Μοβαίδοαγυτῃ εὐ Βοιηδηδγυμ Τϑρὰπὶ (ο]]Δο. Εἰ Οοαϊοϊ- 
νὰ8 ΜΙδπυ βου ρ 8 ΠΟ οηθηβὶ οὐ Ὑ ΘΓ ΘΙ ]ΘΏΒ1Ὶ ΠΌΡΘΓΙ τορογ 18 δυοσίδιῃμ δίαιθ 
οιῃθηἀδίϑηῃ Θαἀϊαϊ, ποίίδαυθα οἱ ἱπάϊοῖὶθυβ 1] πδίσανλῦ ΕἸ ἀθσίουβ ΒΙΜΕ. 
Βοῃηρ, 1888. 8νο. 

Ετοόσὰ ἴδ ἢτξε σμαρίοσ οὔ 86 ο]αροσαῖε ργοϊοβρουιδπδ ρτοῆχοα Ὀγ (86 δαϊοτ ἰο [815 ουτίουβ 
δηὰ ναὶ υδ υἷα τγοτῖς, τσ ἰδάγη ἔπδξ 115 ΟΠ του Β δ ΠΟΥ 85 ἰῃ 811 ᾿τορ Ὁ} Υ 6 οἰ ογργτγαδῃ 
οὗ το 1,διΐη οὐ γεοβίογσῃ ΟἸνυγοῖ, ψτἢο ᾿ϊνοὰ ἴῃ τπὸ ἔογπιον ἢδ] οἵ ἴπ6 βιχίῃ σοπίυγυ (ΒΡ. 
Μύμπιον τπϊηκ5, οὗ ἔπ ΒΑ ἢ σοπέυτγ), δὰ ψο δουρὶ] {Π15 ψοσῖκ ψῸ [Π6 Ἔχργοβα ἀδεῖσῃ 
οὗἨ Ἔχ διτῖηρς [Π6 τοϑοπ ]δηςο5 θοίποοη {πὸ 9615} ἀπαὰ Ἐοτηδη ἴίανγε, τ ὨΙΘἢ ἰαβὶ τγοτὰ ἀ6- 
εἰνοὰ ἔτοτν {πὸ 96 8} 1,ἀνν8, δηά Γασῖποσ ἴο βῆον ἴμδὲ ΟὨ γί βι18πη5 Ὀοϊ τᾶν δπὰ οὐρὰς ἴο 
τῆδκο υ86 οὗ δοίλ͵Ἶανν8. ΤΠ βοοομὰ δηά (πἰγὰ ομαρίοτβ οἵ ἴῃ ῥσχοϊθβοζηθηδ οοηΐβιη 8Δῃ δ6- 
οουπὶ οὗ {πὸ ΜΙ 58. δηὰ ργὶπιίθα βαἀϊεομβ οὗ {Π15 οο]]Θοιοη, Α οορίοιυβ οοἸἰ]δοξΐοη οὗ νασγίοιιβ 
τοδάϊηρβ, ἔτοτη Μ 85. ἡοπὰ ργϊηϊθα δαϊίοηβ, 15 ρἰ δορὰ δἱ ἔπε ἴοοϊ οὗἩ ϑαςῖ μᾶγζοὸ οὗ [Π6 Το] ]δίϊον, 
τσ [Ὁ]]ον» 5 ἴῃ 6 ῥγοϊθροιηθθα. Ὁῆπαὲ νοϊυτηα οοποϊυάδβ8 τυ τ ἰπάοχοβ οὗἉ τηδίζοσ, Ῥθυβοῃβ, 
δηὰ ρ]αςσος οσσυτστίης ἴῃ {6 τοῦς, δπὰ οὗ (6 δυΐμουβ ὯΟ ἃζο οἰϊοα ἴῃ [6 ποῖοβ. Βεβίἀεβ 
8 νδῖτο ἴῃ βῃουι πη; ΠΟῪ ΤΔΩΥ͂ οὗὨ ἢ ἰατνγβ οὔ ἴπὸ Ποτϊηδῃ ογωρῖγα ἃγὸ θαϑθὰ ὕροῃ ἴδορο οὗ 
Μορβεβ, ἐμπὶ8 ψοσὶς 15 οὐ δοῃϑβι ἀθγαθΐα ἱπιροτίδησα 1π ἃ οὐ ἶσα] ροϊηϊ οὔ νίον, 88 σοπίδιἱηρς 
Ὠυχλογοῦβ ἥμρτηθηῖβ οὗἩ δὴ δῃιθις 1,βἔϊη νοσείοη οὗ πὸ Β:0]6 ὀχοουϊθαὰ Ὀεοίοσο ἴμδὲ οὗ 26ὲ- 
τοῦθ. Βρ. Μαπίον [68 φίνθη οἰονθὴ ἱπδίδπουβ, ὈΥ ὍΔΥ οὐ βρεοϊτηθη ἴῃ ἴῃ6 Μ|βοο Ιδηθα 
Ἡδἤηϊοηβίδ, Του. 11. Ἑδϑοὶο. 1, ρη. 89-95. (Ηδξηϊεδ, 182]. 8νο.) 

ὅ. “οδηπ 8 ΘΡΕΝΟΕΒΕῚ ἀὯ(θὸ ΙρὶρυΒ ΗἩδογοσα Εζαδ! θυ8 οἵ δδγυσῃ 
Ἡδιοπῖδυβ Τὐῦγι ΙΝ. Αοορβδὶῦ Τιββογίδιο ἀθ ῬΒΥ]δοίου 18 ὁ} 0 ἀθοσΊ τη. 
Ἐδορηβυϊῇ, οἱ ᾿παῖςο8 δα]θοὶϊΐ ᾿ῳθοπαγάυβ ΟΠμαρρεοίονν, 5. Τ᾿ ΡᾺ Οδη δ σι ρίθ, 
1727. 2 νο]β. [Ὁ]1ο, θοϑὲ ραϊίίοη. 

6. Οὐοπμπηοηίαγίθϑ οὐ 6 1.8.8 οἵ Μοβθβθ. ΒΥ [86 Ἰαΐβ δ᾽" Φό μη αν 
ΜΙΊΟΒΑΕΙ8, ΚΡ. 5. ἘΝΒ.5. Ῥτοΐδββοσ. οἵ ῬΆἘΣ]ΟΘΟΡΩΥ ἱπ τμ6 [ΠΠΙΟΥΒΙΥ οὗ 
ἀὐιθηρθοη ; ὑγϑηϑιαίθα ἔσο [π6 (ἀθστηδῃ ΌὈΥ ΑἸοχαπάοσ δλῃνς Ὁ... 1ωοὩ- 
ἄοῃ, 1814. 4 νο]β. 8νο. 

ΤΏ βρὲγιῖ οὗ [π6 ρο λ1ο8] ἀπὰ σογογηλοπίδὶ ἴανν, σοηίαϊηθαὰ ἴῃ ἰμ6 υυϊιὶηρε οὗὁἨ Μορεβ, 158 
ΘΟΡΙΟΙΒΙΥ ᾿ηνοβε ραίοα ἴῃ 1Π15 τοσκ. Μα 8 0]6 85 (ἢθβ6 ““ ΟΟμητηθηίαγὶοβ " οἵ Μιςμδοὶὶβ ατὸ 
ἴῃ ΤΊΔΩΥ τοβροοίβ, 1ξ 15 τη οὗ ἴο 6 γορτείτοα ἐδαῖ ἴδ δτα ποὶ ἔγθα ἔγοτῃ (παὶ ᾿Ἰσθηιοιιβη 688 
οἵ εοπ)]εσίατα ἀπὰ οὗ ἰδηρσυάρο, ἃ5 νγὲ]}] ἃ5 Ἰθ πάθῃ οῦ ἴο βοθρι οἶβτα, ψῖς ἢ ἀγα πὸ ἴοο ἔγεαιθηὶ 
ομαγδοίογ βέ]ο8 οὗ βοπια ἀἰβεϊη ρου βῃθα τηοάφτῃ Ὀὲ Ὁ] σα] οὐ εἰςβ ἰὴ Οὐστηδηυ. τοδὶ οδυϊίοῃ, 
τιοτγοίογο, μι }}} 06 ὨΘΟΟΒΒΑΓΥ͂ ἰπ ΘΟΠΒ0}Ἰηρ [818 ποτ. 

7. Ἐρτὶϊν ἀθ 1ὰ 1,ορ᾽βἰδίίοη Μοβαίαψυθ. Ῥαγ “7. Ε. ΟἙ ΒΕ π, 185. ἀοπὸνα 
οὐ Ῥαγῖβ, 1887. 2 ἰοπηθ8 8γο. 

ΤΒ18 ποῦ 5 ἰσα ἀδα οἡ ἴπ6 Οοτητηθηίδγίοβ οὗ Μ|Ὶς 86} 15; ἴο ττβοβα δοοοτησηοάδιίϊηρ ἰῃ- 
[ογρτοϊδιουβ οἵ ἴῃ αν οὗ Μίοξοβ Βα 85 βοτηθίϊ πο ἀδίδγγεα ἴοο χημοἢ. 

8. 1,ἐρἰϑ]αίλοη 465 Ἠέρθγουχ. Ῥὰσ Μ. 1,6 Οοηΐα ἀθ ῬΆΑβΒΤΌΚΕσ. ἘΕοχτηϊηρ 
γο]υπι98 ΠῚ. δπὰ ΤΥ. οὗἉ 818 Η!βίοῖγα ἀβ ]ὰ 1,ἐρ]ϑ]δοη. Ῥαγῖβ, 1817. ὅ8γνο. 

9. Ηϊβίοϊγα 68 1πϑι τὰ] π8 ἀ6 Μοῖΐβα οἱ ἀὰ Ῥβὺρὶ6 Ἡέργσου. Ῥὰγ {. 
ΒΑ ΑΡΟΕ. ασίβ, 1828. 8 ἰοϊηθβ 8γο. 

ΤΊα δνονϑὰ ἀδβῖρῃ οὗὨ 15 ψοσῖς, ἢ] ἢ 18 σῃατδοίθυῖβοιὶ ὈΥ 10 5114}} ἄοστϑε οὗ βοοδίης 
Ἰονν οἱ ἔπθ ραγί οὗ 118 δεν βῃ δυῖμοτ, ἰδ ἴο τοργοβθηξς Μοβοβ 88 δὴ θη] ρῃϊοποὰ δπὰ ἐϊδεταὶ 
Ἰορίβἰαῖοῦ : δὲ (Π6 βαπηθ (ἶπηθ 115 υγίο]8 ἰθπάθ μοῦ ἷ8, ἰο ἀϊβογοάϊε ΟΠ τιβεϊδηλίγυ. ΤῊ βτοββ 
ΤΩΛΣΓΕρτβοδίδοἢ8 οὐἉἩ Μ. ϑαϊνδάον, σοποογηϊηρ «{9}651.5 ΟἸτὶοῖ, ἷ5 Οὐβρεὶ, δπά Ὁμυτοῖ ἀγα 
ὀχδτηϊηρα δηὰ τοβυιοα δὲ ρτθαῖ ᾿θησίν ἴῃ ΝΙ. Οὐ]]οπ᾿ 5 “ Εἰχδτηθη ἀθ8 Ὠοοίτϊποβ ἀθ ΟἸΌΡοη, 
ἄυ Ὅτ. ϑίγδιιββ, οἱ ἀς Μ, δαϊνδδοτ, βὰν 79681:8 ΟἩτὶβῖ, ϑοὸὴ Ἐσνδηρί!ο, οἱ βοὴ Ἐφ] 56." Ῥασὶβ, 
1842. 2 ἴοπηθβ ϑὅνο. Ν. ϑδαϊνδαοσγ, πανὶπς ἀονοϊεά ἃ ροσγίϊοῃ οὔ ἢϊβ σψόοῦκ ἰοὸ βδῆον (παῖ [6 

᾿ ἸΠμοτὰ Ζ7}6βὺ8 (ἢ τγιθὶ να8 Ἰορα } ἢν σοπάοτιηποί, δοσογάϊησ ἴο ἐπ βίδϊθτηθηίβ οὐ ἔπ ὀνδηρο ἰβῖ8 
τποτηβοῖνοβ, 815 ὉΠΌΪΙΒὨϊηρ αἰίδοῖς οὗ (Π6 .ζ76:ν ςα]|16ἀ ἔτ Μ. Ἰλυρίη πὲ οἰάδσ, οπα οὔ 
[Π0 πιοβῖ οἰηϊποηΐ δανοοδίοα δὲ (ΠἸὸ ΕΥΘΠΟἢ ὍαΓ, ΠΟ ΥΠΙΡΏΑΠΕΥ τορο θὰ τμ6 ῥτοίδῃθ 
ἈΞΣΟΤΓΙΟΏ 5 οὗἨ ϑαϊυδάου ἴῃ ἃ τηδϑβίουΥ γοδιϊδιΐοη ἱπιϊτα]οά, “ 70 .6505 ἀοναπὲ (αΐρμο εἰ Ρ)]δῖϑ. 
ἰϊείοιδιίου ἀὰ οἰανιέτε ἀθ Μ,. ϑαϊνδάον, ἱπειτυϊέ: Ζυχοηγοης οἱ (ομπάοιηηδίδου ἂς Ψεβι." 



ϑοοῖ, 11. ὃ 8.7 Ῥοϊιοαὶ Απεριιοε 90 ἐδ 6 “ειοε. 4δ8 

Ῥατὶς, 1828. ϑνο. ἈἘορτίῃεθὰ δὲ Βγυββοὶς ἴῃ 1899. 19τηο.0 Απ Ἐπρ᾽ 15} ἐγαπβἰδίϊου “Ὃ ὮΥ 4 
Μεοῖαρος οὔτμο Ατρδγίσδῃ Βασ," ν)υϑβ μι] 5ῃεὰ δὲ Βοείοῃ [ ΝΜ δϑεδομιυιβδθεῖ8), 1889. 121... 

10. Α Ὀϊϑβουίδοη οἡ {86 Οἷνὶ] (ἀονογητηθηΐὶ οὗ {86 ΗΘΌΓΟΥΒ : ἴῃ τ ὶ ἢ 
[86 γα αβισῃ δῃὰ Ναίυγε οὗ [μοῦ ἀουθγημηθηΐ ἀγὸ οσρί δἰ πθᾶ,. Βγ Μοβϑβ 
Τόνμαν. ]οπάοῃ, 1740 ; 24 οαἀϊίοπ, 1748 ; 84 οαϊποη, 1816. 8νο. 

11. Α ϑμογὶ Ασδοουπῦ οὗ [Π6 1νὺ8 δπα Τηϑιϊτυςο0π8 οὗἨ ΜοΒ68 ; Βῃονίηρ, 
{πᾶὺ [ΠΟΥ ΟΓΘ πΟΡΙΥ οὗ Ὁποῦ Ὀινίηο Αὐἴδογ, Ὀοΐηρ Ηἰοα ἴον {π6 δοοοιι- 
ΡΙΙΒΒτηθηΐ οὗ [Π6 τηοβῦ τπηροσίδην ρασροβοθ. ΒΥ Ηθῃσυ ΕἙπαῦϑ. υηΐοστη- 
11π6 δῃὰ Ιοπάοη [18]1], 8γνο. 

ΤῊῖς Εδβαν 15 ἀοίδοϊιοὰ ἔγοταῃ ὁ ΗἩἰβίοσυ οἵ [6 Ηδθῦτονβ, οὐ Ὑδιοῖ ἴΠ6 δυῖθου ψγ8ἃ8 οτη- 
Ρογοά; θυῖ ψ Ὡς ἢ 88 πονοῦ ρυ] 5 θὰ. “πῃ ἴΠ6 βῇογε δοοουπῃῖ Ὀείοτε τυ, Μτ. Εεγρυβ 
85 αίνθη ονυϊάθηοο οὗ ᾿πἰβ μανϊηρ βειάϊοα {6 βυθ᾽οςξ ; δῃὰ 15 ρδιηρῃ]οὶ ἀἸβρίαγα ἰῃ ἃ σοποῖθα 
γεῖ Ἰυπηΐηου ππιβῆποῦ ἔπε βαύθγαὶ ἰορῖο5 το ἢ ἴῃ 6 οἷν! ἀπὰ δος 65 ϑεῖοαὶ σογογηταθηί οὗἉ [ἢ 
Ηερτονϑ πο] 65." (ΜΟΙ Βονίον, Ν. 5., το]. ᾿χνὶ. ρ. 857.) 

12. Τενύβ8ϑοην (Πανιαὶς Ἡθηγὶοὶ) Ὠβραυΐαῦο ἀθ δαάδεοτυμι ϑὰὉ (ὑβοβαυ θυ 
Οοπαϊέοπο, οἱ ἀ6 1,Θρὶθυ8 608 Βρθοϊδῃεθυ8. Πυράσπηι! Βαίδνογαμι, 1828. 4ϊο. 

18, 9 οδηηῖ8 ΒΕΙΡΕΝΙ 6 ΘΥμθασ 8 οἱ Ῥγίθοίαγ!θ “γα 1618 Ὑ οἰ σΌΙα 
ἘΡγθογαα [ἀρτὶ 1Π. Απιϑιοϊοάδιμῃϊ, 1679. 4ϊο. 

14, Ῥοισὶ ὙΥΈΒΒΕΙΝΟΙ Πιαίσὶ θα ἀθ “υἀφόσαμλ Ατοβοηθυ8 δα ΤηΒοΓΙρ- 
ἘΠ ΟΠΘπ ΒΟσΘ  σθΏβοιῃ ; οἱ ΠὨιεβουίδίο ἀθ Εὐνδηρ6 1118 7.588 [τὴρ. ΑἸΠΑΒΙΆ δ} ΠΟῚ 
οι ηἀαἴἰ8 ἴῃ Ὑ᾽οίογοια ΤΠ μθηβοη. ΤΊδ]οοῖ δὰ μθπαπι, 1738. 8νο. 

156. Τποια ΒΑΒΤΗΟΙΙΝΙ 46 ὅσας ΟΠ γβὶ Ηγυροιηποιδία ᾿Κ. ἨἩΐίηϊς, 
1651. ϑνγο. Απιβίοϊοάδμι, 1670. 8ὅνο. 

16. Τἰββογίαιο Ῥαῃ])οϊορσίοα ἀθ Εἰΐα ἀϊπ το ηαϊ θαμὰ ἴῃ ἔδδίο Ῥδβϑομδῦδ 
Ζυάξφογυχα ; οοπβοῦρίδ ἃ οι. Οοηχδάο ἨΟΤΤΙΝΟΕΒΟ. ΤΊρυτΙ, 1718. ὅνο. 

17. Φδοοῦὶ σὺπ ϑγπίδρταα ϑ'βδοσαπι 46 δ ΜΠ. ογάγαδςὶ, 1698. 40. 

18. Εἀάπνατάϊ ΒΕΕΒΕΎΤΟΟΡ [1ῦ6Γ 46 Ῥομάογιθυϑ οἱ Ῥγοί18 γοίοσυτῃ Νυχὰ- 
ΤΩΟΓΌΙΩ, ΘΟΓΌΠΩΔΈΘ οὕτὰ το οσῖ θὰ8 Ο(ΟἸ]αίομα. 1ῳοπάϊηϊ, 1614. 40. : αἰ80 
ἴῃ ἰμ6 βγϑὶ ψοίυμπια οὗ Βρ. ὟΝ αἰΐοπ᾽ Β Ῥοϊυρίοίϊ, δαπᾶ ἱπ 186 Οὐ 61 ὅϑ'δοσὶ, 
1660. ξο]ϊο. 

19. Αἀτίδηὶ ΒΕΆΝι Π6 Νυμημπΐβ οίογσαμα Ηθῦγογαμ, αἱ 8Ὁ 1Π80ΓΊΡ- 
ἰΔτῸ Πα 1 ΟΓΑΓΌ Πα ἔοστηᾷ ϑδιηδυ ΔὨΟσΤΌτΩ ΔρΡΟ]]δηίατ, Ὠ᾿Ββασιϑίομ Β Υ.. ΓΑ] 6ο 1 
δα Εδοϑηυμι, 1709. 8γο. 

20. (βραγῖὶβ ΆΒΕΕΙ Πὸ Απιαυΐϊβ Νυμΐβ Ηθργόγαμα οὐ ΘΥΓΟΓΌΙΙ 
αυογαπι 8. ΒΙδ] 6 οἵ ΒδΡὈϊπογυπι ϑοσιρία τηθιηϊπογυπί, 1λ0τ] 11. ΤΊ ρυτϊ, 
1608. 4ϊο. 

21. Οδβρασγὶβ Ῥ ἍβΕῈῚ 46 Απίαυΐβ Μοπβυγὶβ Ἡθγϑογαπ),, φυάγιχα δ. Β10]18 
τοοιἱηογαηΐ, ἱρτὶ 11. ἨοίάοΙρογρς, 1610. 41ο. 

Βοῖὴ {686 τοδί 568 οὗ Ὑδβοσ δὸ ἰῃβοσίϑα ἴὼ τὴ6 Οὐ εἰοὶ ϑδοτὶ, 1660. ἴο]ϊο. 

92, Απ ΕΒΔ Υ ἰονγασ 8 (6 ΒΘοΟν ΤΥ Οὗ πο 6188 ΜΙ θαβϑυγοβ ἀπά εἰρη. 
ΘΟ ρτ μοπαϊηρ' ὑμοῖν ΜΟΠΘΥΒ ; ὈΥ ΠεΙρ οὗἉ διηϊθηΐ βίδηαγαβ σοπιραγθα νυ 

οὐὔτβ οὗ Επρίαπά. Βγ Εἰομαγᾷ Οὐμβεείάνν, ἢ)... [αἴοσνσασαβ ΒΊβμορ οὗ 
Ῥρίοσθοσουρι. Ιοπάοῃ, 1686. 8νο. 

93. Οὐβοσυδίϊομοβ ἐσ Νυμιβ Απίχυΐβ βαοσ. Αὐοίογο ΟΟΟΟΌ 8 θα βίθηο 
Μαπαβααε. Μη θαροῦρα, 1745. 4ϊο. 

94, Ῥοίτὶ Ζοκκιι Ηἰβίοσία ΕἸἾβοὶ ὁ πάδϊοὶ 580 Πωρογῖο Υ εἴοσυμι Εουηδη τ πὶ 
ΑἸΐομδ, 1784. 8νο. 

25. ϑοιρίατο Ὗ οἰρμίβ, Μθαβιιγθβ, δῃὰ Μοόηθυ, σοἀποθὰ ἴο [πὸ {ππρϑσὶδὶ 
αα ὃ 
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ιδπάαγά οὗ ἰπς ὙΥ εἰσρεῖ δηα Μδαβυσοβ, απά [86 δίοσηρ ΜόμοΥ οὗ Επρ]δηά. 
ΒΥ Ἑάπαππᾶ για 1,53. Ιοπάοη, 1826. ϑγο. [Α Ῥαπιρμὶοῖ οὗ 19 ρᾶρθ8.} 

26. Αη Ἐπυκισαίοη οὗἨ νυ σΥ Τΐθτὰ οὗ δοτιρίατο Μοόπου, ΥΥ εἰσ, δηά 
Μδαδβυγο, νυ βοῖμον οὗ 1145, ὈγῪ αοοάπ, οὐ οὗ Ὠ᾽βίαποθ, ψ 1 1η6 Β͵ΙΒᾺῈ : 
ἴῃ ΒΊΟΝ [86 Μοηΐδδ ἃγα οδ]ουϊαίοα δ ρϑγ, δπᾶ {μ6 ΥΥ̓ οἱρἱϑ δῃᾷ Μραβυσϑβ 
τοσυϊαῦθα ἈρΡΤΘΘΔΌΪΥ ἴο {Π6 ᾿πηρογῖαὶ βίαπααγα οὗ Οστοδί Βγι δίῃ. ΒΥ “Όδθρἢ 
ῬΑΓΙΕΤΗΟΕΡΕ. [ωοηὔοῃ, 1842. ϑ8νο. 

ὃ 4, ΒΑΟΠῈΡ ΑΝΤΙΟΌΙΤΙΕΒ ΟΕ ΤῊΣ 9ΕΥὙ78. 

[1.7 Τηεαΐϊίδο5 οπ ἐλ Πἰϊίμαϊ απα ϑιαστοα (ετεοπιοηπῖες Ὁ ἐλε “έειυς. 

1..Α. Βαίϊοπαὶ οὗ τα ΕἰίυΔ] οὗ [6 ἩθΌχον ὙΥ̓ΟΥΒΕρΡ. [Ι͂ἢ ψ ῃ]οἢ [Π6 τΥ]86 
Ταβῖστιβ δπα [Π86 1] 6858 οὐ ἐμαὶ Ἐλῦα4] ἀγα θχρίαιπθά. ΒΥ Μοβοβ ᾿οΟνμΜαν. 
Τιοηάοῃ, 1748. 8νο. 

2. Φδοοῦιϊ απόνοσιι Πθογοία Ἐοχηδπὰ οἱ Αβιαίίοα τὸ “0468, δα οὐϊξαπὶ 
ἀϊνίηστη ΡῈ Αϑι ΜΠΊΠΟΥ8. υγθθ8 βοουγὰ οὐοιαηάυτη, ἃ ΌΒΘΡΒΟ (οΟ]]οοία ἴῃ 
Τλῦτο ΧΙΨΝ. Αὐομθοϊοσῖθ. Τυράμπηϊ Βαίΐδνοσυμ, 1712. ὅνο. 

3. ΒογΠΑΓΑ͂Ι ΠΥ ἄἀθ ΤΆΡογηδουΐο ΕΟ ἀοΥβ, 46 δαποία Οἰνιζαίο 6 Υ Βα Θὰ 
οὐ 46 Τοιρίο α͵υ8, Γλῦτι᾽ δερίθμι. ῬΑγ 5118, 1720. [0]10. 

4, Βα]οτηοηὶβ ΝᾺΝ ΤΙ, Οὐπιπθηΐδγι 8 ἀ6 ᾿ΤΑΌΘΥΏΔΟΙΪΟ ΜοΒβΙ8 οἱ Ζοοϊοσὶα 
ὥδοστα. Ποσάγδοὶ, 1714. 4ϊο. 

ὅ. Φομδῃηΐθ ΒΟΧΤΟΒΕῚΙ ρδ Γ18, ϑυπαρόρα “πα αΐοα : μος οϑὺ βοθο]α πᾶἀπο- 
Ταπλ, ἴῃ αὐ Ναϊν 845, Γηϑ1ὰΐ10, Β6]151ο0, 116, ΜοΥΒ, ΒΟραΪαγδα 6 ̓ρϑοσ τα 
στδρϊοὺ ἀροδογρία οδὲ. Ηδπονία, 1604. 12π|ο; Β481:16, 1680. ϑνο. 

6. Οδιαροσὶ ΥἸΤΕΙΝᾺΑ ἄρ δυπαρορὰ νοίογο ΤΟΥ ἘΓ68: αυΐϊθὰθ ἔὰπὶ ἀθ 
Νοιιϊηῖθι8, διγαοίαγᾶ, Οτὶ σῖπο, Ῥγφίθοι 8, ΜΙη ϑιτ]β, οἵ ὅδοσ8 ΘΥΠΑρΡΟρΆΓΙΙΠπι 
ρὶταγ : ἴὰπὰ ργροίριιο ΕὈΓΠπιδῖὰ ΒΕ ρΊ 8 οἱ ΜῈ 56 ΥῚ θασυση 1η ΕΟΙ ϑίδμι 
ΟἸ ΡΒ ]Δῆδτη ΓΔ η δ] ἴΆτη 6886 ἀθῃοη ΒΓΑ : σα ῬΓΟΪΘροιηθπῖβ. ΕὙΘΠΘαΌΘΓ, 
1696. 41ο. 

7. Ματίδηϊ ΚΑΒΕΒΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ δια!!! ϑογιριυτ 8816] 1 Βϑυπαρορα. ῬᾺΣΒ 
Ῥγίωδ. δ} Π]Βρυγρὶ, 1774. 4ϊο. 

Α δοτιρὶ]αιίοη ἔγοπι ναγίου Οὐγπίδῃ δηὰ οἵπον δυΐποῦς ῆο πανο ἰγοδῖρα οἡ ϑαογοὰ 
Δπεϊχυϊτῖοβ: [1 ἀΐδουβδο8 ἴπ6 (δηοη οὗὨ {π6 ΒΊΡ]6 τϑοεϊνθα Ὀγ {πὸ Ηοῦτονβ, ἐπῆο Ταϊταυά, 
Ταγρυτιθ, Μαβογοῖῖο Βοοῖκ5, δηὰ ἴπ6 (δῦθα]α; {πὸ 8. Πο0]5 δὰ ϑδοοῖβ οὔ ἐπ 7ονς, δῃά {πεῖς 
Τοδοῦοτβ οὐ θοςῖοτβ δη Ῥυρ!1}5. 

8. ΤΠὸ Τοπρὶθ δαυνίοθ ἃ8 1ΐ δίοοα ἴῃ {Π|6 ΠΔγ8 οὗὨ ουγ βανίουγσ. ΒΥ ϑοῇπ 
ΤΙΟΘΗΤΕΟΟΊ, ).Ὁ. Τπάοῃ, 1649. 4ϊο. ; 4180 ἰπ {π6 [Ὁ]10 ἀπά οοἴανο φδαϊ(ὶοηΒ 
οὗ γ. Τὐρ)υυΐοοῦβ Ὑ  οσκϑ8. 

9. Το Τορ]6- ΜΏΒιοΙΚ ἢ οὐ, δὴ Ελββαυ ξοποογηίην 186 τηθρίΠοα οἵ δἰπρσίης 
π6 ῬΒδΙπιβ οὗ 1λαν!α ἴῃ {16 ᾿Γοπιρ]6, θθίοσα {1 ΒΟΥ ]οηΐβῃ Οαρεϊνιγ. ΒΥ 
Ασίμυνγ ΒΕΡΕΟΕΡ. Ιοπμάοῃ, 1706. 8νο. 

10. Κπανοῦρ (“. ΤῊ Κ.) 6 Αππὸ Ηδθργογαπι 0 119 Ὸὸ Οὐπιπηδηίαίϊο 
ΤΙιοοϊοσίοδ. (Οοίηρα, 1898. 4ϊο. 

11. ουριι (6.) θ6ὲ Αππὸο Ηθργδογαπι “00 1]8ὸ (τηπηοηίαίίο ΤΉΘο- 
Ἰοσῖοδ, ΡΓΘΠ.10 τορίο ογηᾶῖα. (ἀοἰζηρσα, 1888. 410. 
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[1.1 Τγϑαίϊδες οη, ἐδε οἰ σίοιια Λοίίοπα 9 ἐλδ «“ειοδ, ὁπ ἐΐλς Οογτμρίϊοης 
εἰ σίοη ἀγπιοησ ἐΐθηι, απὰ οἡ ἰδὲ ϑεοίξ ἑπίο ισλιοἢ λον τοογε αἰυϊαρα, 

1, Το Μαΐη Ῥυίηςοὶρ]αβ οὗ 186 Ογθοά δηὰ ΕἸΏϊςΒ οὐ 1Π6 ὅ6νν8, Ἔχ ΚΙ θιἰοα 
1η 6]  0Π8 ἔγοτῃ 186 Ὑ δὰ ΗἩδομβαζα δὴ οὗ Μαϊτηοπί ἀθβ, τ ἢ ἃ ᾿ἰΐοσαὶ ΕἸ ρ 5 ἢ 
ΤΓΔΒΒΙΔΟπ, οΟρίουΒ [Π] δι γαιοηΒ ἔγοπι {η6 Ταϊπλυά, ἄς. ΒΥ Ηογτηθπη 
Ἡβκανὶρ ΒΕΕΝΑΕΡ. Ομ τιάρε, 1832. ὅνο. 

ΤΡς Υδα Ἡδοϊναζαιδὴ οὐἉ Μαϊπιοπίάθε 18 ἃ οοτηροηάϊυπι οὗ ἔἶια ἀδοϊβ!οἢ8 οὗ {11|ὸ “δ᾿ 15 ἢ 
Ἰοσῖοῦβ ἴδίκθῃ ἔγοτη ἔπθ Ταϊπυά, δμὰ ἐουπάοα οἡ ϑεοτὶρίαγα ἱπιογρτοῖθα δοσοσάϊπρ ἴο [18 
ΡῬτεοοῃοεϊνοα ἠοϊΐομθ, ΤΏ βιι)θοῖβ βοϊθοϊοὰ ὑγ Μσ, Βεγηδζά ἱγοδῖ οὴ ἔπε Ὀ εν, οὐ δηροὶβ, 
ῬΤΟΡὮΘΟΥ, ἰαοϊαίγγ, γοροῃίδηςο, βῖη, ἔγθα ψ1}}, ργοαφϑεϊηδιίοι, {Π:6 ᾿1{6 Πογοδῆῖτοσ, τοσαγὰβ δπὰ 
Ῥυπὶβητηθπίθ, ἀπὰ {πὸ ἰονα οὔ σοά. ΤἸμε Ηεῦτον ἰοχὶ 186 Ὀϑδυτ ΪΥγ ῥυϊηιοὰ τ ἰοῦ 
Ροϊπίβ; [18 18 [0] οσοὰ ὈΥ ἃ ἔμ μι] ἘΠ] 18} νογϑίοη δηα ποίθβϑ, βπὰ υγ ἃ βίοββασυ οὐ {Ππ|Ὸ 
ΥΔΟ πο 4] Ηδθῦτον τνογὰβ ὁσουγτγιηρ ἴῃ πε ἰοχὶ, το ΠΣ ΟὮ ἀγα ρτεῆχρα ἃ νγ6}}- τ υεΐθη δκοίος 
οὗ [6 1ο οἵἩ Μαϊπιοηϊάο5, αηά ἃ οοἰϊδοϊίοη οὗ ἰῇ δοῦτγονϊαι:οη5 σοι ΟὮΪΥ δρᾶ 1πη ταὈθ]- 
Π16 4] τυ τἰηρβ. ἘΒεϑιάθ8 σοϊηπιυπιοδίϊηρσ ἴο ἴῃς ἘΠΩρ] 8 τοδάθσ [ἢ βθηξτηθηίβ, ἰγ } ἸΟἢ5, 
δηά πκαγίηρε οὗ πὸ δηϊίθηὶ σαυρῖη5, αυοϊοά Ὀγ Μαιτηοηϊά6ς, Ε}} 18 νου πηθ ὙΥ}}} τηδίοσί ιν 
οοηετιδυῖθ 0 ΒΟΡΡΙΥ [86 Ὀ101164] διυάθης ττῖτ τἢ6 τοθϑηβ, δ ργοβθτς βοδυοοὶ ἩΣΠὶα Π18 
ΤεδΟἢ, οὗἉ δοηυϊγίῃρ δὴ βοουγαία πον]εάρε οὗ ταυθιηὶςαὶ Ηδῦτεν. ΕῸΥ ἃ τποσο τηϊηαΐο 
ΔΠΔ] γ515 ΟὗἨ 1Π15 ΤΓΌ]Υ να] ῦ 6 τνοτῖκ, ἴΠ6 τοῦ 15 ὨΘΟΘΒΒΑΤΙΪΥ γοΐογγοα ἴο ἴπ6 ΒτιΕἸ8ἢ Οτιὶς 
ἔον Αριὶὶ 1898, νοὶ. χιῖϊ, Ρῃ. 282.--992., ἀπά ἴο {πὸ ΟὨτἰβείδη ΗΕ οιμοιρσδηοοῦ ἴον ϑδορίθσαθοσ, 
Οεἴοθεον, δηά Νουθιθον, 1832, νο]. χῖν. ρῃ. 517--525. 581].--594. 655-664. 

2. Α  ββογίδ!οη οα {πΠ6 ΒοΙρίοιβ Κποπ]οᾶρο οὗἉ {π6 Απίοηῦ 6 νν8 δηά 
ῬΑΙΓΙΔΓΟΙΒ ΘΟΠΟΟΓΗ Πρ ἃ Εὐΐυγτο Βίαϊθ. [ΒΥ δίθβρμθη ΑΡΡΙΝΟΤΟΝ, )..] 
Ι,ομάοῃ, 1757. 4ϊο. 

ὃ. Ο γι βιοϊορία “ αἀβογυχῃ 65 ΑΡροβίοϊογυσμηαιο «ΖΦ ἴαία, τὰ ΟΟμρομάϊαπι 
τράδοία, ΟΡ βογυδίοηϊ Ὀυβαὰα 1Ππδἰγαίδ ἃ 1). θοημαγάο ΒΕΒΚΤΗΟΙ ΡΤ. Εὐγ]δηρα,, 
1811. 8νο. 

4. Α ιββογίδίϊοα ἀροὴ {π6 Ττδαϊξίοπαὶ λὸπον]οάρο οὗ ἃ ῥτοιῃηϊβοᾶ Εδ- 
ἀδϑιμθσ, ΒΊΟΝ βυδδιϑίοα Ὀδίοσα {μ6 Ααἀνθηΐ οὗ οὔὐῦ ϑανίουσ. ΒΥ Ο"γ]θϑ 
“Ζ841265 ΒΙΌΜΕΈΙΕΙ, Β.Ὁ. [πον Ὁ... ἀπὰ ΒΊΒμορ οὗ Ἰωοπάοῃ. (Οὐδ υγίρο, 
1819. ὅ8νο. 

ὅδ. Οαρὶία ΤὨΘοΟ]ορία δυά(ᾳαογυχα Πορτηδίϊοδο ὁ ΕἾΑΥΙΙ ΦΌΒΟρἢ ϑοΥΡ[18 οο]- 
Ἰοοεία. Αοοοδϑϑιῦ παρεργον ΒΌΡΟΡ ΦΟ5ΘΡὨΪ 46 9688 ΟἸγῖϑίο Τβτμοηϊο. Αὐεΐογθ 
ΟἝγοϊο (ἀου Ἰοὺ ΒΕΕΤΥΤΒΟΗΝΕΙΡΕΒΕ. [ἱρβία, 1812. 8νο. 

6. ΦοΔπη18 ΦΦὉ600] ΟἜΛΜΕΕΙ (ἀοὐὔ] [δυο], βῖνε ΘΟ] ορῖα [8Γ86}18: αυ 
Οοὔ!ϊ8 ΟΝ οῖαπι ἂς Μγϑίογι μη, δα σοηῆσγιηδηάδη «688 (τ 801 Π εἰ λίομη οἵ 
Οβοϊυπι, ἐσ ΕἸ ΘΌγαἰοἶ8. ρου ββι λαμ δοσῖρ15 Ῥτοροπίΐατ, οὗ ναγία 8411 ῬΈ1]ο- 
Ἰοσίοα 8 ΤΠΘο]ορῖοα ρογίγαοίδηξησ. ΕὙΔηραυοσγ οἱ Πἰρβῖο, 170. 2. τοτλ]8 
4ϊο. ᾿ 

ἤ. Νούϊομοβ γοίοσσῃ ΕἸ γογαμη 46 τοῦυ8 ροβϑύ πιοσίομπι ἔαϊυΣ 5, ΒΟΓΙΡΕ18 
Μοίοτῖβ Τδίδιηθης σοτηρτοθαίςο : δυσίοτα ΕὙΙΔΟσῖοΟ λσο]ο ΜΈΙΕΕ. «{6ηῶ, 
1882. 8νο. 

8. Το Τγδαϊοηβ ΟὔἼΠ6 “678, οὐ [Π6 Τ)οοίσ 68 ἀπᾶ ΕἸΧΡΟΒΙ [058 οοπίαϊ ρα 
ἴῃ 1ῃ6 Ταϊπυά δηα ΟἴΠΟΥ ΠΟΙ πο] Ὑ ΤΙ Πρ : πὶ ἢ ἃ ῬτΘ] Ι ΛΑΤῪ ῬΓΘίδςα, 
ΟΥ̓ 8ῃ Ιπαυΐτγ ἱπίο 1π6 Οτρίη, Ῥσορταβα, Αὐἱδμογιγ, ἀπ {756 Ὁ] Ππ688 οὗ [Π086 
ΤΥδα] 068 ; τ Βογοίῃ {Π6 τηγϑίϊοα]! βὅθηβα οὗ {π6 ΑἸΠ]Οροσίθ8 ἴῃ {Π|Δ Ταὶσασά, το. 
18 Ἐχρ αἰποά, [Βγ τμ6 δν. Ῥοῖοσς ΤΕΜΕΙ͂Ν, ΕΒ. 5. Τοπάοῃ, 1742. ἴῃ 
ἴνο νου πμη68 ϑνο. 

ΤΉΪ5 ἰ5 4 σοσκ ΟΥἨ Ἔχίγοθ ΣΟΥ Υ δη ουγιοβὶίν ἢ 1Ὁ ὈΘΔΓΘ 8 νϑὺν ἸἸσὴ ὈΥῖςοο, ἢ] ἢ ΠΘΟ68- 
ΒΑΤΙΪν ρ᾽δσοβ ἴἃ Ὀοεγοπα {6 τϑϑοὴ οὗ ἴπ6 πιρ]ουιν οὗἁἨ ὈΪ0]1ςα] βσιυάοηῖ5. ΒΒ πιοβὲ οὗ {116 
Ἰηἰοττηδίϊοη τ Ὡς ἢ ἴξ σοηϊαῖηβ ψν}}} θῈ ἔοιιπα 1η 

9, ΔΜΠΒΟΟ]Πδηθουβ Ὠ᾿βοοιγβαβ γοϊδησ (ο {Π|π| ΤΥδαϊοηβ δηᾶ βαρ ο5 οἵ {116 
αα 4 



486 ϑαογεώ Τλιϊοίοσψ. [Ραγὶ 11. ΟἹ. ΥἹΙ, 

ΘΟ θ68 δἀπὰ ῬΒΑΓΙΒ668 1π ΟἿ ϑανίουν 9 6808 ΟἸ τὶβυ Β 6. ΒΥ ἯΥ. ὝΟΤΤΟΝ, 
5.0. Τοπάοῃ, 1718. Ϊπ ἔνγο νοϊυμηθβ 8νο. 

ΤὮ!5 ᾿ς ἃ ὙΟΤΥ οἰτῖου8 σοῦ. Δ ΟΪυπι 1. σοπίδι 5 ἃ ἀϊβοουγθθ σοποοτηϊηρ [Π 6 πδίυγο, 
ΌΤΙ, δη ἃ υδοῦι]πο55 οὗἩ τπῸ Μ|Ίβηδ; ἃ ἰδ]. οὗὨ 4}} 1ϊ5 111165, ψ ἢ βυιηπηδγῖοβ οὗἁὨ {ποτ 
ςοπίθηίβ ; 8 σἸδοοῦγβο οἡ ἴΠ6 τοοὶϊία] οὗ πῃ δλεπα (ἐπδῖ ἴα, οὗ Ὠουξ. νἱ. 4--9., 80 ς4]16ἀ ἔγοται 186 
ἢγϑι νογά, 1. 6. ἀξαῦ), οὐ ἴμο Ῥῃγ]δοίοσιεβ δπὰ οα [6 Δεζιμζοίδ, οὐ βοϊιθάυ]οβ ἄχϑαά οὔ ραίε 
δηα ἀοογ-ροϑὶϑ ; ἰοζϑίῃοσ σιτἰ 4 σοἰϊοοϊίΐοη οὗ ἰοχίβ σοϊδιῖνα ἴο {π6 οὔβογνδηςο οὗ {86 
ϑα δ, ἴδ κθη ουὖἵ οὗ [Ὡς ΟΙΪάὰ «πὰ Νὸν ᾿|[ἰδϑϊδγθηῖβ δπὰ Αροοσυρῆδὶ Βοοῖβ, σι δπηο- 
ἰδ οπη8 Πόσο. ὙΨοΐωυμαα [1]. σοπίαϊῃβϑ ἔψο ἰτγοϑδίϊδο ἔγοτη {πΠ6ὸ Μίιβηα, ἴῃ Ηοῦτον δηά 
ἘΞΏΡΠ 5ἢ ; οπο οἡ ἴπ6 δα θαίῃ, οατἸοὰ δλαῤδαίλ; δηὰ ἀποῖμου οητἸοὰ Ετωνὲη, σοποογηϊηνς 
16 ταϊχίυτοβ ὑσδοιβοα ὈΥ ἴὴ6 96.178 ἰπ (Π6 ἔπιε οὗ «}65ὺ5 ΟΠ τὶδὶ ἰο βιγσοησίμοη (ἣθ οὔ- 
βογυδίίοη οὗ ἴῃς ϑανῦαί. Ὧν, Ὑ)οϊίίΐοη 88 σίνοπ σορίοιιβ ποῖθς ἴο Ὀοῖῃ ἴπ6868 ἐγθαῖῖθθβ, 
ὙΠ ςοἢ 1] δἴταϊα ΤΏΔΩΥ ρά588 965 οὗ ΗΠΟ]γ τὶ. 

. 10. Φοδῃῃδ ΒΕΙΡΕΝΙ 46 0)118 ϑ'γτὶβ δγπίαρτωδία Π. ουπὶ Δα ϑηη θη 
Απάγος Βογοσι. ΑΑπηβίοοάδλμϊ, 1680. 8νο. 

ΤΠ Ραβὲ βδάἀϊίοη οὗ ἃ Ἰεαγηρα ἐγθβῖϊβο, ἰὴ τῇσι (Π6 δγγίδη 14ο]5 τηθηςοποὰ ἴῃ ἔπ ΒΙ1Ρ]6 
ΔΥῸ Ρδγι οι] αγν ἀἰβουβεοά. “ΓΗΒ σοσκ 18 ἰηβογίοα ᾿π ἴπ6 ᾿ποπίγ- γα νοϊυταο οὗἔὨἉἍ [ΠΟ] ἢ] 5 
ΤὨοβαυτιβ Απεαυϊδίιαι ὅ'δογαγιτ, Ἡ]οσ ἢ σΟΠίδΙΏΒ ΠΟΑΥΪΥ {ΠΙΓΙΥ ΟἾΝΟΣ ἐγοδίϊβοα οὐ (Π6 
1άοἷβ τπιϑηξοποα ἴῃ ἔπ ϑογιρίιγοε. 

11. Τγίυπι δοτϊρίογαπι 1Π]υβέσ! τα ϑγπίδρτηδ 46 {τἹρὺβ ὁ υἀογιχα ϑθοί8: 1π 
αυο Νῖο. βδϑγασιὶ, ϑοδππί8 Ὀταδβι1, 08. β δ]! ροτί, Ορυβοαϊα, 485 Θ0 Ρεγπϑηΐ, 
οὐπὶ 8118 ᾿υποίπι Ἔχ ἰθθηίαγ. Αοοράϊξ 54ς. ΤΕΙΟΙ ΑΝ ριι Ὀἰδίσὶρθ 46 βθοίδ 
Καγϑογυπι. ΠοΙρμΐβ, 1708. 2 τοπιΐβ 410. 

12. Ερ᾿βύοϊϑ ϑατηδγιδηθ δ᾽ ἢ Ἄγατα δὰ Φοῦυμα ΓλιἀοΙραμα, οὐπὶ 6}85- 
ἄοῃ Γ,Αὐϊπᾶ Ν ΘΓβίοηΒ οἱ Απποίδ!οηϊθαβ. Ασδεραϊί Ὑ ογβὶο 1,αἴΐμϑ ρογβίτα  υτα 
ΤΑϊογαγατα ἃ δ᾽ομ 118 δα ΑΠρ]ο8Β ἀδίαγυμι [ἃ ΟἈγϑίορμοσο ΟΕῚ,. ΕΟ]. 
(ΙΖα, 1688. 4{ο. 

Βοίἢ τῃ6 ρμτεςθάϊηρ ρῥιυι Ὁ]! ςβεϊοης 816 ἰπβοτίοα ἴῃ ἐῃ6 πϑηΐγ-βϑοοοπά νοΐυης οὗ [Πωζ0] 101} 5 
Τμοβαιγι5, ἴῃ τ] ἢ ἀγα ργιπίοα βϑύογϑ] ἰγεβϑι1565 οὐ [ἢ6 796 νν15}} βοςῖδ. 

13. Μότηοῖγο βὺῦ 1ἜἘΠ4αι Αοἴυοὶ] 465 ϑαιῃηδγιίδῖηϑ. Ῥὰσ; Μ. δι νοϑίσο ἀθ 
5ΑΟΥ. Ῥαγία, 1812. 8νο. 

14. 90. ΟἸγῖβί. ΕἘἙΙΕΡΕΙΟΗ Π᾿βουββίομαμη ἀθ ΟΠ γβίο!ορία βϑϑιλδυ Δ Ποσυτα 
ΤΑΌοσ, ΑἈοοραϊῦ ΑρΡρθπάϊουϊα ἀθ Οο]υμῦδ, Ποῖ ϑαιηαγιίδπασγαα. [1ρ512, 
1821. 8ὅνο. 

16. (ὐ]] 1 ΟἜΒΕΝΙ (ΟἸὐΟἸθηίδίίο Ὧἀ6 ΘΙ ΓΙ ΔΏΟΓΌΣΩ ΤΑΘΟΙΟβ Ια, 6Χ 
ἔοπύθυβ ἐπ6α 186, Ηᾳ4]ς, 1828. 4ϊο. 

ὃ ὅ. ῬΟΜΈΒΤΙΟ ΑΝΤΙΟΌΙΤΊΕΒ, ἹΠΤΕΒΑΤΌΈΕ, ΑΝῸ ΒΟΙΕΝΟΕΒ ΟΕ ΤΗΕ 9Ε.Κ8. 

1. Φομδηηΐβ Βκαῦνπ ἀ6 Υ᾽ δβεϊὰ δαοογάοίαμα Ηθργογαμ, τὶ 1. 1μιρ- 
ἄυπὶ Βαίΐανογυπι, 1680. 4{ο. 

2. (οτμητηθηίασ 8 ῬΕΣοΙορίοο- Οὐ ἶσαθ 46 Ὑ οϑεϊία Μυ] οτωπι ἨΘΌΓΆγαπι 
Δα 684]. 1Π. ν8. 16-24. Θυο γνοσδθυϊοσαπι Δ ΒΓ 5: ΒΒ: Δ ΟΓΌΤΩ [θη ΌΓα8 δᾶ 
ΤΆΘΘΓα αἰ] Θοοτ πὶ ἀἸ ΒΟ 6 ΓΘ σοπδίαδ οϑὺ ΝΊΟΟΪ. 1}. ΘΟΗΚΕΟΕΡΕΕΟΒ. ῬΥΦΙ 1888 
εβύ ργίδίιο ΑἸθΘΡΟ ΘΟΗ ΊΤΕΝΒ. Πυυράπηϊ Βαίδνογυμ, 178ὅ. 410. 

8. Απίοηϊ! ΒΥΝΖΙῚ ἀ6 (81.615 Ἡθοσϑογυμ Γ1Όγὶ Π. ογάγαοϊ, 1682. 121ηο. : 
1695. 4ϊο. 

4. Φοδηπ8 ΝΊσουλι Ὠ᾿βαυϊδιο 46 δυθδείγαϊοπο εὐ ΡΙρπογδίζοπθ Υ δβίϊυπι. 
αἰ! οδ8ῳ, 1701. 12τηο. 

ὅ. Φοδππβ ΝΊοοΙαὶ Τὐ τὶ Ι΄. ἀθ Θορυ!ομσῖβ Ηθοτογυσι. Γιράυπὶ Βαία- 
σόσαπ), 1706. 4ϊο. 
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6. ὅ. α. ΡύΕΜΑΝΝ Ατσοβοϊορί θογυρίος ϑρθοίσηθη: ἄθ ΒΕ Βυβιίϊοᾶ 
Ἠδῦγθοσυη. ΕὙδηοοξυγ δὰ Μόώπυμ. 1786--387. 41ο. 

7. ὅο. ΕὙΔηοΙ8ο] ΒΌΡΡΕΙ [πίγοάαοίίο δὰ Η]βιοσίδιῃ ῬΕΠοβορῖ ΕἸΡΓεθοσυτη. 
ἈΑροοραϊξ Ὀ᾽ββουίδίίο 46 Ἡξοσοδὶ Υ δου πίδηᾶ. ΗΔ]: ϑαχοόπύυσα. 1702. 8νο. 

8. θὲ ΕχοοΙ]οπ ἃ Μυβῖο: Απίχυε ΗΘ Ὀτθοσιπ, οἵ θοσυσῃ Μυβὶοΐβ 1ηβέγιι- 
το 18, Τγδοίδίαβ. [Αποίογο Ε', Ῥ. ἀδ ΒΒΕΤΑΟΝΕ.1 ΜΟμΔΟΡΝΙ, 1718. 8νο. 

9. ὕθθος ἀ16 Μυϑὶκ ἀδσ αἰΐθῃ Ηδθῦγϑοσ : σοῦ Αὐρυβὺ ΕΥΙοἀτῖ ἢ ῬΕΕΙΕΈΕΕΕ. 
Οπ ἴμο Μυβίο οὗ [86 δηδοπί Ἡθῦγονγβ ὉῚ Αὐυρυδβίυϑ ΕἸΙοατὶοι Ῥίοιθοσ.) 
τἴδηρσοη, 1779. 8νο. 
Α ἰγδηβἰδέοη οὗ [18 ουτίουβ ἐγοδίϊθο, τὴ ποῖθβ ὈΥ (Πα ἰγδηβίαῖοσ, Μῖσ. Ὁ. Α. Ταγΐοσ, ἰ5 

δινθῃ ἴῃ 88 εἰχίἢ νοϊυ πιο οὗ [6 Απάονον Β.10]1ς 4] Βεροοϊίοτγ, ρρ. 140-172. δηὰ 857-41]. 

10. Οὐ] ]μ ΑΕΒ ΕΒΑΣΤ Ομ. 8 ἀθ Ζρτοίβ οἱ Μουθὶ5 ἴῃ Ενϑδηρο]ῖο. 
Το]οβς, 1620. ϑνο. ΑἾ8ο 'π [πο 6ὲἢ νοϊυσαθ οὗ 1Π6 ΟΥ̓ [161 Κ΄ΔΟΣΊ. 

11. Αἡ Ηϊβίογοδὶ Εββαυ οα [86 δίαϊο οἵ ῬΆγδιο ἴῃ {μ6 ΟἹ δῃᾶ Νὸνυ Τδβ- 
ἰδιηθηΐ, δη [μ6 ΑΡΟΟΙΎΡΒΔΙ πίοσνα]. ὙΠ ἃ ραγυσυϊαῦ δοοουηΐ οὗ ἴμ6 (ἰδ568 
το ηΠ]ΟΠΘα ἴῃ δογιρίαγο, ἀπά ΟὈΒΟΥ Δί] Οἢ8 ἅροὴ πο. ΒΥ Φοπδίμδη ΗΑΒΙΕ. 
Τ,ομάοῃ, 1739. 8ὅνο. 

12. Βίοαγὰϊ παν Μοάϊοα ὅδοσγα; εἰν ἀθ ΜΟοΥΌῚΒ ἱπβίρηίοσγίδυθ, αυϊ ἴῃ 
Β101115 τπϑμοσδηΐγ, (ὐομητηθῃΐδγι 8. [,ῳΟηάϊηι, 1749. 8ὅνο. 

18. Μοάϊοδ ὅδοσγα: ΟἹ, ἃ (πη ΔΤῪ ΟἹ [6 Τηοδβὲ ΓΘΙΏΔΓΚΆΌ]6 ΠΊΒοαβ68 
τηΘη ]οη6α ἴῃ [86 ΗΟΙΪΥ δεσ!ρίυγοβ. ΒῪ ΕἸΟΒαγὰ Μοβά. Τυδηβὶαϊθα ἔγοσα [86 
Τιαῦα Ὀγ ΤΒοιδΔ8 ὅτασκ, Μ.Ὁ. Ἰομάοῃ, 1758. ὅνο. 

᾿ς 14, Μοάϊοδ ἤὅδοσα : οὐ ὅδοτί ΕἸΣ ΡοΟβι 05 οὗ [Π6 Ἰηογα ἱπηρογίδπί Π΄1Β6α868 
ταθηςοποά ἴπ [86 ϑεοτγοᾶ Υ σι ρ8. ΒΥ ὙΠοῖλαβ ὅΒΆΡΤΕΕ, Μ.Ὁ. Τιομάοη, 
1884. 8νο. 

16. Α. 7. ἥωανεύση Ὀιβαυϊβιιῖο Μοάϊοα ΟΠ] οσθ, οὐ} 8 τηθηϊο ἴῃ βδοσίδ 
Β10}118 οσουγτ. (Νυμι. οαρ. ΧΙ.) Ὑιπαοθομϑ, 1888. 4{ο. 

ὃ 6. ΜΙΒΟΕΙΙΑΝΈΟΟΒ ΠΙΟΒΤΒΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΑΝΤΙΟΌΓΤΙΕΒ, ΕΈΟΜ 

ΟΕΙΕΝΤΑΙ, ΒΟΕΝΕΗΥ͂, ΕΒΟΜ ΨΟΥΑΘῈΒ ΑΝῸ ΤἸΒΑΥΕΙΒ ΙΝ ΤῊΞ ἘΑΒΥ, ΑΝῸ 

ἙΈΟΜ ΑΝΤΙΟΌΑΞΕΙΑΝ, ΑΝῸ ΟΥ̓ΗΕΕ ΒΟ ΒΟΕΞ. 

1. Ἰναπάβολρο ΠΙμβίγαομβ οἵ [86 Β10]6, οοῃβιβέπρ οὗ ὙΊονγΒ οὐ 186 πιοβὲ 
ΤΟΙΔΔΓΚΑΌΪΘ ΡΪδοθ8 τηθηιοποά ἴπ {π6 ΟἹΪὰ δηὰ Νὸοὸυ Τρϑβίδμηθηίβ. ΕἼΟΙΩ 
Οτὶρίπαὶ ϑΚοίομαβ ἴδβκβϑη οἡ {π6 ὅροι [ὍΥ {86 τηοβῖ δτηϊμοηΐ ποθ στη ἰγανθ 1618, 
Βυβῃ δπᾶ Εογθῖρη], σμρτανθα Ὁγ Ἦ. ἀπά Ε.. ΕἾΝΘΕΝ : ὙΠ ἀΘΒογ [0 η8 
ὉΥ ἴμ6 ον. Ὑβοιμδβ Ηδγίν6}} ἩΟΕΝΕ, Β.0. ]Τοπάοῃ, 1886. 2 νο]β. 8γο., 
Αἴῖο., οὐ ἰαῦρα ἔο]ο, 11} ῥτοοΐσρτΑυπρΒ οὐ [πᾶϊὰ ῬΆΡρου. 

Νρασὶυ οπα δυπατοά οὗἁὨ ἴῃ ῥτῖποῖραὶ βοθῆθβ τηοηιϊοπεά ἴῃ πὸ βοτίριυταβ ἀσο ἀοἸϊποδιοά 
ἴῃ ἴΠ6586 νο]ι πο 5 στ θαυ] βάο] τ Υ πὰ Ὀοδαῖν : [Π6 ἀοβοτίροπβ πᾶνε Ὀθθη ἀταση 
ἔγτοταη 188 τηδπυδοτὶρὶ σοτατη απΙσδ 10 Π.5 οὗ τηϑὴγ οὗἁ {{πῸ ἔγδυθῖ]οτβ ὈῪ ποῖ {πὸ υἱονγϑ 6Γα 
βκοιομοὰ (4}} ῇοβθ παῖηθβ δζὰ βρθοϊβοὰ ἴῃ {πὸ τνοσΚ), δπὰ ἔγοτπη οἵμοσς δι ποητῖο δουσοοϑ, 
ψὨἰοῖ ἀγὸ ἱπαϊσαῖοα δὲ ἴῃς οἷοβα οὗ οδοὴ ἀφδβξογτιρέϊοπ. ὙΠοδα 1δηάβοαρο Π]νδέγαϊου 5 ΤΟΓΘ 
5. ὈϑΘαυ ΠΕΎ ῥτἰπιθὰ δηα ἀτταηρθά ᾿π [Π6 ογάοσ οὗ θοοκβ δῃὰ Ἵμδρίογε οὗ ϑοτιρίυτα, ἰῷ ἰῃγϑα 
νοϊυτϊηοβ ὅνο. ἐπε οὰ “Τῆς ΒΙΌ]ςα] Ἐ οορβακο." 1,οηάοῃ, 1835--37. 

2. ϑγτῖα, [86 ΗοΪγ 1,8πά, Αβῖ8 Μίποσ, δο., ΠΠ]υβἰταϊοα ἴῃ ἃ. ϑγῖ68 οὗ γον, 
ἄγαν ἔγομι ἡδΐασο, Ὁ Ὗ. Η. Βασι, ὙΠ τὰ ῬΌΓΒΟΙ, δηα οἴμποσβ. ὙΠ 
ἀοβοσὶ ρίλομβ ὈγῪ Φόοβη ΟΑΒΝΕ, Εδβᾳ. Ἰωοπάοῃ, 1838. 8 νοἶδ. 4{ο. 
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ΤΏ υἱενσϑ ἀο]μοδίοά ἰη (15 ποσὶς γα ἴοσ ἴμ6 τιοδὲ ραγὶ ἀϊδοτοπὶ ἔγουι ἔθοϑθ ἴη [ἢ 6 
“ Ὑ,δηάβοδρα Π]υϑέγαιοηϑ οὗ πε 1016." ΤΏΘΥ δα ὑθδυι  }}γ ὀχθουϊοά, πὰ ἴΠ6 ἀοβοτρ- 
τἰοῦ5 δῦ ψ)6}} ἀγαινῃ τ ὈΥ Ἀγ. σδγηθ, μόδα σοσϊάθησε ἰῃ ἔΠ6 Εἰαϑί δοῖηθ ὑ6 8.8 δίηοα ἤιιεά 
Ὠλτ ἔοσ βυιςοϊ, δὴ υπάἀογιδκίηρ. 

8. Τὸ ΗοΙΪγ 1δηὰ, ϑ'γτία, Ι͂ἄυστηθα, Ατδρῖα, Εργρί, δηὰ ΝΌΡ14, ἔτγοπι 
γα ίηρδ τηδὰθ οὐ {86 ὥροί ὮὈΥ θεν ἃ ΟΒΕΕΤΒ, ΕΗ. Α., στ ΗϊδβίουοΑ] 
Τδβοσὶρίίοηβ ὃγ [86 Βδν. ἀθοῦρα ΟΒοιυ, 1.1.2. Ἰοπάοῃ, 1842, δηᾶ [011ον - 
ἱηρ' Υ6Ά18. 2 νο]8. ΑἸ148 0110. 

Με. Βοδετὶ9᾽8 υἱονγα ὅτ δεκπονϊεῦρεά Ὀγ ἴῃοβα ψῆο δυο υἱβιιθά (ἢ σουῃίγῖοβ πηθη- 
εἰοποὰ ἰπ {μὲ {πἰοτραμα οὗ Πῖ3 ποῦ, ἴο ὀχ ιδὶῖ [Π6 ὙΘΥΥ͂ οουῃίεσρασιὶ οὗ {πὸ βοθῦθϑ δπηὰ 
οὐ͵οοῖα ἀο]ποδιοά, ἴῃ ροτγέδςξ {γα ἔμ] πος5 οὗἁὨ οὐ] 16, σοἸουτίηρ, δηὰ οχργοββίοη. ΤΠ ἀο- 
βοτὶριίϊίοῃβ αν ἤδοῃ Ἴοπιρί θὰ ῥυιποὶρδ!γ ἔτοι στ. Εοθίηβοηβ Ἰοδιηοά δπαὰ δοουζγαίς 
“«ΒΙὈ]1οΑ] Ἰλοβοαγοιοβ 'ῃ Ῥαϊοβιῖηο. 

4, δογϊρίαγο ΠΙυβίγαυϊοιϑ : θοὶηρ' ἃ ὅδ υῖθβ οὗ ΕἸρτανἸΡ 8 ΟἹ 566] ΔΠα νγοοά, 
1Ππβίγαϊνο οὐ μ6 ΟΘΟρΡΤΆΡΆΥ δπὰ ΤῸΡορτδρΥ οὔ πὸ Β10]6. ὙΥ1|} ΕΧρ]δπδ- 
(ἰοη8 δηα Βδιηαγκβ ὃ (π6 Εν. “. Α. 1 ΤΈΟΒΕ, Μ.Α. Τπάοη, 1839. 4ιο. 

δ. ΟὈβογνδίϊοηβ οἡ νοῦ ῬΆβ58ρ68 οὗ δοσιρίατο, ρ]δοϊηρ ΤΏΔΗΥ οὗ ἴῃθτα 
ἴῃ ἃ Ἰρῃῦ δἰ τοσοῦ Γ ΠΟΥ, . . . - . . ΕΥ̓͂ Π]68Δῃ8 Οὗ ΟἰἸΓΟΙΓΤΙΒίΔΠΟΘΒ τηθης]οηοά ἴῃ 
ὈοΟΚΒ οὗ νογαρθβ δηα ὑγανθ]8 Ἰηἴο {π6 Εαϑί. Βγ 186 δν. ΤΒομα8 ἨΑΉΜΕΕ. 
Τιοπάοη, 1816. 4 νο]8. ϑνο. Ὀοϑέ βαϊοη. 

ΑΚ Ὀοοκβ οὔ νογαρεϑβ δπὰ ἰγανθὶβ ἂύὸ ἴον ἴπ6 τηοδὲ γί το]ιυτϊπουδ, ἔα τουογοηὰ δπὰ 
Ἰοαγυποά Ὑδβοιηδβ Ηδγπμοσ ἔοτιηθά ἴμ6 ἀεβίση, το Β6 ΠΔΡΡΙΪΥ δχεουϊοά, οἵ ρμογιιβίῃρ ([ῃ 6 
σοί οὗ Οτθηῖδὶ ἔγαυθ ]οσβ, ἢ πὸ νἱενν οὗὨ οχίσδοιηρ τοι ἔπτη τυ μδίθυου ταῖσῃς {Π||5- 
ἰταῖα [6 τἰζοδ βῃά οιίοτηβ τηϑηϊτοηορα ἴῃ {πὸ ϑδοσὶρίυγοβ. Η᾿δβ γοβοδῦοῃοβ ἔοστηῃ ΟΣ νοΪπη68 
ἴῃ ὅνο., δῃὰ χοῦ ρυ ] ἰβῃμοὰ δὲ ἀϊβδσγθηὶ {Ἰτηθβ, τοτγατάβ (6 οἷοβα οὐἉ 1π6 ἰαβῖ σεπίυσγ. ὍΤΠ6 
θοβὶ δἀϊτίοη 5 {πδὶ δου ποιϊορά, οἀϊεὰ Ὀγ γ. Αάδτῃ ΟἸαγκο, νῆο ΠΘῊΪΥ ἀγγδηροά τῃ6 
σοῖο, δὰ πδάθ τδην ἱπιροτίδηϊ δά ἀϊομβ ἀπα σοττθοϊοῦθ. [Ι͂π [15 σοὶ Ὠυτηδγουβ ρ85- 
δϑζο5 οἵ ϑεγιρίυτο τὸ ρ]δορα ἴῃ ἃ ἴσης δἰτοχεῖθογ πον; [Π6 τησδηΐηρβ οὗ οἴπογα, τυ ἱςὮ ἀγα 
ποῖ αἰβοουοσαῦϊθ ὈῪ 6 πιοίμοάβ σΟΤΩΙΠΟΔΙΥ ὑπο ΟΥ̓ ἰΠΓΟΓΡΓΟΐοΓΒ, ἀγΘ 8815 Δοίουγ 85- 
ςογδἰποὰ ; δηά την ρτοῦδΌ]6 οοη͵οοΐιγο8 ὅγὸ οβοσοὰ ἴοὸ ἴπ Β10]1ς 4] διυάοπί, Τῆο πιοάα 
οὔὗἉ ΠΠυβέταιϊης ϑδετιρίαγο ἔτοτα Οτίθηίδὶ νογαροβ δηὰ ἴγανοβ, ἢγϑὶ δρρ) θὰ Ὀγ Μτ. Ηδττηευ, 
845 Ὀ6θῃ 50 55 }}}Υ [Ὁ] ονσοὰ ὈΥ {πὸ Ἰδροτίουβ οἀϊίοσ οὗ {86 “ ΕΤαρτηθηῖβ," δπποχοὰ ἴο [06 
ηυδτῖο εἀἰτοηϑ οἵ (δι πιεῖ 8 ΠΙοΓΙΟΠΑΓΥ οὗ 1πΠ6 ΒΡ ]6, δηὰ αἷϑὸ Ὁγ Μσ. ναηῃβιἐίασι ἴῃ ἢ15 
“ Οὐδογναιίίομα οὐ δεοίοος Ῥίδοος οὗ ἴῃ ΟἹά Ταοβίατηοπί, ἰουπαοα οἢ ἃ Ῥεογιιβαὶ οἵ Ῥδύξοῃ 5 
Ὑτανοὶβ ἔσολ ΔΙορρο ἰο Βαράδα." Ογχίοτγά δῃὰ 1,οηάου, 1812. ϑνο. 

6. Οτίθηΐαὶ (ὐυβίοπηβ ; ΟΥΓ δὴ ΠΙυδίγαϊίοη οὗ [πΠ6 ϑδογοᾶ βογίρίιυγεβ, ὈῚ δῇ 
ἘΧρ᾽πδίοσυ Δρρ)οδύϊοη οὗ ἔμα (ὑὐπδίοῃι!β ἀμ ΜΉ ΠΟΥΒ οὔ [Π6 Ἐβίθγη Ν,ίϊοηβ. 
ΒΥ ϑαῖθυθὶ ΒΌΚΡΕΝ, Α.Μ,. βίχιι οἀπίοη. Τωπάοῃ, 1822. 2 νο]β. ὅνο. 

ΤΙνβ 18 ἃ τ.536.}} δουγρπιοηὶ οὐὨἨΘ ΠΙαττροτ᾽ αὶ Οϑογυδίϊοηβ, τῦ ἢ τϑην νϑ] δυο δα άϊουβ 
ἔτοτῃ τϑοθηϊ νου σβ δηὰ ἰγανθ ]ογβ, δυταηροὰ ἴῃ (ἢ οτάοσ οὗἉ ἰε Βοοῖϑβ, Οπαρίοιβ, δπὰ 
 ογβοβ οὗ ἴπ6 Β10]6. 11 ττδ5 ἰγαηϑδῖθά ἰηῖο οττηδη, Ὁγ Ὦγ. Ε. Ε. (, Ἠβοβθητ ] ]οσ, (4 νοὶ. 
ὅὃνο. 1 ἰρ:ί, 1819), ψ1{}} τηδίογιαὶ σοστθοιίοηβ δηα τυσῃ πον πιαιῖοσ. ϑυοῇ οὗ {π 696 85 
ποτο αὐαϊίοπςε ἴο ἴῃς αγιῖϊο]θ5 σοηίδἰηρα ἴῃ τπ6 “ Οτϊδηίδὶ (ιπζοτλβ," ἤαγα Ὀσοη ἰγαπδὶαἰοά 
δηά ἰηβοτίοά, ἴῃ (Πα βιχίῃ εἀὐϊοη αὔονο ποιϊσθὰ, Βαϊ ἔποδβα δγξὶο]οθβ πῃ ἢ ΔΓΘ ΘΟ ΓΟΙγ ἤει, 
νεἰηρ ἰουπάρα οὐ οχίβ ἠοῖ Ὀσίοτο ὑσουσῆξ πηάος Νῖν. Βυτάοτ᾽5 σοῃβ᾽ ἀογαίοΩ, ἃτὸ ἐγατιε διοὰ 
ἀπά ἱηξοτγίβα ἴῃ 

7. Οὑιθηΐδὶ 1 ογαίαγθ, Δρρ θα (ο [86 ΠΙυδίγαίζοη οὗ {π6 ϑαογοά βοχρέυγοβ; 
Θϑρϑοίδ!]γ ψ ἢ τοΐθσθηςσα ἰο ΑΠΌ 168, ΤΥ 10Π8, ἀπ ΜΆΠΠΟ,5, οο]] δορά 
ἔγνοια [16 τηοϑὺ δα] σαι θα ὙΣΙΘΓΒ 8 Πα γᾶν] 6 γβ, ὈΟΓἢ δηθης δπα πηοάοχῃ, 
ἀοϑιρηθα ἃ8 ἃ ὅϑὅθαμεὶ ἰο Ογϊθηΐαὶ Οὐδβίοιηβ. ΒῪ ϑαιηθὶ ΒΌΈΡΕΚ, Α.Μ. 
Ιομάοη, 1822. 2 γο]5. ϑνο. 

8. Οτΐθπίαὶ (ὐιυβίοτῃβ : ΔρὈ]16α ο {πὸ Π] αδέγαίίοπ οὗἉ [86 Θϑδογοᾶ ϑογρίυγοϑ. 
ΒΥ ϑδπιθ6ὶ ΒΌΒΡΕΚ, Α.Μ. Ἰμοπάοη, 188]. 12τη0., ἃπὰ Βιι ϑοαισηΐ Θἀ 1018. 

ΤῊΪΐδ νοϊυπια 15 ἀεβί σηθα ἴον σϑιοτγαὶ τοϑᾶθυβ δηα ἴον γοιτρ ροιβοῦβ, 5 τοὶ δ5 {ἰοβο οὗ 
βίμαϊουβ μαῖ18. [{ σοπὶβίβ, ῬϑΓΟΥ οὐ δυο} Βο)οστοη5 ἔγοπι [8)6 ἔτγο ργοοθάϊηρ σσγίβ 85 ἅττα 
δὐαρίοά [ὉΓ ρεποσαὶ ρεγυβαὶ, δηὰ Ῥδγυν οὗἁ οὔ κί αὶ 1] βισγαῖῖοπβ οὐὗὨἩ τῆ βδοσοὰ ϑογίρίυγοβ, 
ἀογινοά ἔγοτη γροοοηὶ ρυδ] ςδεϊοηθ. ΤἬοβο 11} πγ Ομ β. Ἐ ΓΟ τη Πού! Δ] ἀτγαηρσοῖ ὑπάον 
πιοδάς, θυῖ {πο ὍἸοτ τἴλ6 οτάοσ οὗ ἴπ Ὀοο 5 δηὰ σπδρίοσβ Ὡπάθσ οδοὺ ποϑὰ, 

- 
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9. Οτθηΐαὶ ΠΙυΒβίγδίοηβ οὗἩ 16 ϑ'δογθα δουὶρίαγοθ, οο]]θοίθα ἔτομι [88 
Οἰυιβίομηβ, ΜΔΉΠΟΓΙΒ, ΕἾ068, ΘΌρΟΥΒΌ οπβ, Τ δα 105, ῬΑΓΆΟΙ1οΑ], ΤἸ οσ δ ῖο]), 
αηα Ῥτγονογθ14] ΕὈτΊ5 οὗ ϑρθϑοι, ΟἸΙπιαΐο, Ὑ͵ οὐκβ οὗ Ατί, δῃὰ 1 ἰογαίυτο οὗ 
16 Ηΐπαοοδ, ἀυσηρ ἃ δι άθηςα ἴῃ {π6 Εδαβῦ οὗἨ πϑοδυὶγ ἰουγίθθη γοῶσα. ΒΥ 
116 Εδν. Φοβθρῇ ΒΟΒΕΈΤΥΘ, Οοτγγοβροηαϊηρ ΜίοθοΣ οὗ [6 Βογαὶ Αβἰαῖῖς 
δοοϊοίγ οἵ τοδὶ Βυι δίῃ δπα Ισγοϊδηά. [!οπάοηῃ, 1886. δεοομα Ἐιοη, 
σογτϑοῖθα δηὰ τυοἢ δηϊαγροα, 1848, 8νο. 

ΤῊϊβ ποτῖς 15 τορ]οίθ σι ὶτῆ ἰπβέγυσίινο τηδίίοτ, δπά ἰπ ἃ οοπαϊεπεεα ἴοττη Ἵθῃδιηδ τηοτο 1]- 
Ἰυδιταϊίοης οὗ Ηοὶγ τὶ ἴῃ ἐπα σοταρδ88 οὗ ἃ εσἰῃρὶϑ υοϊισηα ἤδη δἰ πιοδὲ δ᾿ Ὺ οἴμος θοοκ νς 
Κηον οὗ Τδοδο ]υϑ γβερηβ ΘΌΡΡΙΥ ἃ τηοβὲ ἱπιροτίδηϊ ἀοδιἀογαίατα τη Ὀ1Ό] σαὶ ᾿Ἰξοσγαΐατα ; 
ΠΟΥ ὅτ δεγδησοα ἴῃ ἴπ οτάϑσ οὔ (8 θοο 8, ομαρίουβ, πα νϑσβθβ οἵ ἴῃ6 Β16]0, δπὰ ἤαγη ἢ 
ἴο ΥὙΟΣΥῪ τῆδὴν αἰ συ] οΥ Οὔϑουτα ῥδββαρεβ βδιϊϑίβοίουυ οχρ δηδίϊουβ, ἢ] ἢ ἀΓῸ ποῖ ΙΏΟΤΘ 
οτἰ ρίμαὶ ἐπδῃ ΤΠ ΘΥ ἀγὸ οπίογίδι πἰηρ δπα ἰπϑίγυςιϊνα. 

10. Το Εδβίοσῃ ΜΊΣΓΟΣ ; δὴ Π]Ιυβίσαϊοι οὗ [6 δδοσθα δοσιρίυΓοβ, ᾿ῃ τ ΒΟ ἢ 
1π6 Ουδβίοιαβ οὗ Οτοπίαὶ ΝΑΌΪΟη8. Δ.Γ6 οἰθαυὶγ ἀσνεϊοροα ὈῪ ἴπ6 ὙτΙ]ηρΒ 
οὗ 116 τιοϑὲ οοἰθ ται ἔγανυθ!]οσβ. ΒΥ {86 Βδν. Υ. ΕΟ ΠΕΞ, ϑὅνο. Εὐχοῖοσ, 
1814. 
Αἡ αρτίἀρσπιοης οὗ Ηδγπιοτβ ΟὈξογνδίίοῃβ, ἀπὰ της οδυὶῖοσ οἀ!οπβ οὐ Βυτγάοτ᾽β Ογιθηΐαὶ 

Ουβίομις, ἢ ἃ ἴδ υπϊτηρογίδηϊ δα αἰ 0 Π8. 

11. Οὐἱϑηΐαὶ Οὐβοσνδίζομβ, 83η4 οδσοδβῖοηδὶ ΟΥ̓ [10]15115, ΤΟΤΕ ΟΥ 1658 11}5- 
ἰγδαηρ ΒΕΥΘΤΆΙ Βυπάγοα Ῥαββασοθ οὗ ϑογρίαγσθ. ΒῪ ΦΨόοβη ΟΑΙΑΎΤΑΥ. 
Τιοπᾶομῃ, 1827. Ἰ2τηο. 

ΤΠο διιΐδπον οὗ ε|8 νοϊυτης τοϑ θὰ δδουΐ ἴθ Ὑ6 8185 85 8 ΝΠ ΙΒΒΙΟΠΔΥΥ δἵ (ογίοη. Α58 {116 
υβαρο8 Οὗ ἴῃ6 Οογίομπεβα ἔγεαυθηε)Υ ὈδΔΥ ἃ τοβθτα Ὀ]δῦςθ ἴο ἴΠ|086 οὗ {Π6 «16:8, ἢ6 [85 δρρ]ϊοά 
Ἃ1Πθ.ὰ ἴο [Π6 Ἔχρίαπδίΐοη οὗ 186 ϑαογοὰ ἮΝ γἱιπχβ. Ηδ ἴγ65 4150 Ἰηιγοάιιοοα τηδὴν Πἰηΐ5 ἔγοπι 
(ἢῃ6 Ὀυσίῃ οἀϊίοῃ οὐὗὨἨ (αἰπχοῖ, ἀπά ἔχοι {πὸ 1]Ππισέγατϊοπβ οὐἩἨ δογιρῖυγα σοηῃίαϊποὰ ἰῃ Μτ. 
ἊΝ αγάἀ 5 Ηϊβίοτυ, ἅς. οὗἩἨ ἴη6 Ηἱπάοοβ. “ἼΠα ποίθβ δζὲ ἴον ἴπ 8 τηοδὲ ρετί ὑτιεῦ; δὰ στῇ θη 
βυσρεβῖεά ὈΥ ἴῃς δυϊποτ᾽β ρειβοῃδὶ οὈβογνυδίίοῃ, 1πιθυβίϊηρ ἀπὰ ἴὸ {πΠ6 ρυτροβο," (Εεϊεςεὶς 
Βονίον, Ν. 5. νοἱ]. χχῖχ. Ρ. 265.) 

12. Οτἰθηίαὶ Εγαρτηθηΐβ. ΒΥ Μαγῖὰ Ἡλοκ. Τοπάοῃ, 1828. 12τηο. 

18. Π]Ιυβίγαίζοηβ οὗ {πὸ ΠΟΙ͂ ϑοτιρίατγο, ἰπ το Ῥαγίβ. ΒΥ {π6 ἔδν, ἀϑοῦρα 
Ῥαχτον, ἢ... Ἑάιηθυσρ, 1819. 2 νοΐβ. ϑὅνο. Βδργϊπίθα αἱ ῬὨἢΣ Δ 6]ρΐα, 
1821. 2 νοΐϊβ. ϑνο. ἘΜΙΠ ΟΡ, 1825, βοοοπά βαἀϊοῃ, ὃ νοἱὶβ. ϑνο. Ταϊγὰ 
Ἑα:τίοη, του 864 δηα σΥΘδΥ Θη]αγροα ὈΥ͂ 16 ον. Πορογί “ δαιίθβοθ. Ἑάϊη- 
ὈυΓρΙ, 184]1--42, 4 νο]8. 818}} ϑνο. 

ΤῊο οορίουβ νοϊαπιοβ οὗ Ῥτγοΐθββοσς Ῥαχίοη ἀΐ θεν ᾿π {πεῖν Ρ]αη ἔγοτη ἴποβο οἵ Ηδγτλοῦ δηὰ 
Βυτάον, απ ὀχ ἰ δὶς ἃ ππογο Ἀπ ρὶο ταηρὸ οὗ 500] 6ςοἴ8. Νοῖ σοηβηίηρ Π15 ἀοἴαι}5 δηα τουηατὶβ 
ἴο ἴϊπο βονθσαὶ οἷαςβθβ οὗ οὐ͵οςὶς ἴο τ Ὡϊοῖ ἐποῖγ γοβοασοποα ποτ ἀἰγθοῖοα, ἢο ἢα5 αἰτηθὰ ἴο 
ταᾶῖο 5 ψοῦῖς ἃ βόποσγαὶ ἀδροείίοτυ οἵ κπον]εάρε, "]υπίγαξνο οὗ τῃ6 τοχὶ οὗ (ῃε ΒΊῚ0]6 ἴῃ 
8 βϑύογαὶ ρατιϊουΐατ οὔ Οθοργαρθν, Ναΐωταὶ {Π|βίογγ, (ιιδίοτης, ἀθὰ Μδππουϑ...... “Τθο6β6 
οορίουμ γοϊα πιο οΟτΏρ ῖβα 8 ΝΘΤῪ 8ΙΏΡ]6 ΘΟἸ]εοἰοη οὗ τηδίοτἰαἰβ ἴοσ [86 {Πυδίγαϊΐοη οὗ 1π6 
ϑοτιρίαταβ, απα το νν6}} δάαριοά ον {πὲ τι56 οὗ ἴμοξα ῆ0 ὅγὰ θηβζαρεά ἴῃ ἔπ τσοσκ οὔ μι ]1ς 
τοὶ που ἰηβίτυσίίου ; ἴος ὑθοβα Ῥθηθῆϊς ἴΠῸῪ ἀγα ΘΒ ΘΗ͂Υ ἱπιοπάραά ὈΥ 116 δυϊηοτ, πανίης 
Ῥ66ῃ οὐ ρίμδὶν ργοραγοὰ ἴον 1Π8 βιυάθηϊβ ὑπ οσ Ὠϊβ σαγθ. [11 15, ἱπάθοά, ἃ σγοσκ, το ταυϑί 
ἰπίοσεδὲ δηὰ ρται εν ονετῪ γαδάθτ, το τηδῖτο8 {86 πιο Πσοηΐ ῥοτγιϑ8] οἵ [Π6 ϑογρίιταβ δη 
οδήοςξ οἵ μ5 δἰξοπείοη." (Ἐεϊοοῖίς ονίενν, Ν. 8. νο]. χυ]. ρρ. 515. 521.) 

14. Τα Τυυΐϊὰ οἵ ᾿ονοϊαίίοθ ἀθιηοηϑίγαίθα ὈΥ δὴ Αρρβϑϑὶ ἴο Ὄχ βίην 
Μοπυπηθηΐβ, δουϊρίαγοβ, ὕθιλβ, Οοἷηβ, πὰ Μοααῖβ. ΒΥ ἃ Εϑ]]ον οὗὨ βου θγαὶ 
Τιβασηθα ϑοοίοιίθβ. [9ομβη Μυπλυ] [1οπάοη, 1882. δεοομά οαϊοη, 
1840. ὅνο. 

“ ΤῊΪ5 ἱπιογοβεϊπρ μοοῖκ 15 οἰ θα {πὸ ρτοάυοιίοι οὗ ἃ τοῖα ρίουϑ δῃηᾷ ου]εἰναιοᾶ, οητίομοα 

ΕΥ̓͂ βεΐεποθ, δπα θηϊαγζοὰ ὈΥ νϑτίοιιβ ἱπέογηλαιιοῃ. Αἀδρίοα ἐβρθοῖϑ!}ν ἴο συδτὰ {πὲ γοιηΐ 

δζαϊηβίὶ {π6 ἴοο γϑϊσουλα (Πποογὶςβ οὔ βοαρι οῖϑτω, ἰὰ τν}}} 4150 δῇοτζὰ ἴο 16 σϑῆδσγαὶ σοδάθγ μοι} 

βταιιοδιίου δπά ἱπηρτγονοπιθηί. 1 ἙὨϊοΗ͂γ ςοῃβὶϑῖβ οὗ βιγικίηρ ἔδοῖβ, ἀράυσοα ἔγοτα {116 

Ἰαίνοιιτβ οὔ τηοάδγῃ ᾿παυΐγυ, οὗ Δ] υξίοηβ σ᾽ εαιοα ἔγοτα Ἰοτγδέυγο, οὗ σηθτη συ 4 }5 οὗ ρασὶ ονοηίβ, 

βοδίϊοσοὰ ουϑσ ἔπι τοὶ ἰοβ οὗ ὕγ-βοῦο εἶπιος, ἰπ ἐου]ρίιγοβ, βϑτη8, δπα τηθ8]8; δηά 115 οὐ ὐεςξ 

ἷ5, ἴο ΔΡΡΙΥ [6586 νϑζίοιιβ τηδίουιαϑ ἰο ἀπὸ 11 δ᾽ταξο δηκὶ οι] στη οὗ (6 5δεογοὰ 
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Γοροχάϑ; --- 88 Ὑ8}} 88 ἴ0 ᾿Ἰπρτοβα (ἢ 6 οσοηνϊοίίοι, ἐδαῖ 6 Το δέλοι οὗ ἃ βοτὶ ρίυγαὶ μορο δτὸ 
ποῖ ἴο θ6 δῆακοῃ ὈΥ δά νδῃοίηρ Κηον)οάχο, πος υἱεἰπιδίοῖγ ἰπὐυγοάὰ Ὀ. ἘΠ 6 ΤΩΞῊ δβδαι}8 οὗ ἃ 
[485 οὗἁἨ πιθῃ, ψίιο, δϑρί της ἰο θὲ ἀδοτηθὰ {π᾿ νοϊδγίοβ οὐ ρῇ]οβορῦγυ, ρῖνα ἴοο τοῦθ σεϑβοῃ 
ἴον ἴῃ βυβρ! ἴοι, {μαι [πὰ βεπλι) 5, ὈῪ Ἡν Πἰο ἢ Ποῖ ᾿πάἀυβῖτγ 15 ὀχοι θα, 18 [Π6 νδίη δχρθοίδ- 

, ἴοη οἵ δοῖμβ ἀἰβοουοσυ δάνογβο ἴὸ ἰδ (γι διίδη το]! ίοη, ταῖν τμδἢ σοδὶ ἔοσ ἔη6 ῥγοπιοϊίοῃ 
οὗ βεΐθηςο."...... 4 [115 }} οἵ Ἰπιθγοβείηρ ἔδοιβ δῃὰ οὐβοσναίΐοῃδ; δῃὰ οὔθ ψὩο ἢ τ οδῃ 
οογάϊ}}ν τοοοιμτηθηά, 85 δαἀδρίοα ῃοὶ 1688 ἴο ρΡ]εδβ ἔμπδῃ (0 Ἄσοηνῖποο." (Εκείοςιὶς Βονίον, 
Τιγὰ ϑογιθβ, νοὶ, υἱἱ. Ρρ. 14. 52.) 

1δ. Α ἔονν Βϑιασκ8 οἢ [86 δουϊ]ρίυτοβ οὗ {86 ΝΕΙΒ τοίογσγθα ἰο ἰῃ {ῃ6 
ΟΙά Τεβίδπηοπῖ, ἀοάἀπορα ἔτομι 8Π Θχδιηϊ βδίίοη οὗ βοὴ οὗ (μϑὶγ 140]18.0 ΒΥ 
ατὴθ9 ΓΈΘΒΕΥΥ. Ιομάοῃ, 184δ. ϑ8νο. 

16. Ἐαβίθσῃ Μδηποῖβ 1]]υδἰγαίνα οὗ (86 ΟἹ]α Τοβίδιαθης Ἡϊ]βίοσγ. ΒΥ (6 
Βδν. Εοροσγῖ ΦΑΜΊΕΒΟΝ. ἘΔΙΠΡΌΓρΙ, 1886--58. 2 νο]8. 18ιηο. 

17. Τὸ ΟτΥθηΐαὶ ΚΟΥ ἴο [86 βιδοσβα ϑδογιρίυγοθ, 88 ΠΟΥ ἃγὸ 1]]υβίγαίοα 
ὈΥ 186 σι βϑίίησ Ε1168, [788ρ68, δηὰ ᾿δογμλοϑίίς ΜΆΠΠΟΓΒ οὗ Εὐδβίθση Νί 08. 
Βγ Μ. ἀθ ΟΟΈΒΕΤΤ. Ιμομάοη, 1887. 18πηο. 

18. τοῖν [ροΐυσοβ οα ἐῃ6 οΟμπμοχῖον Ὀοίποοη ϑδοίθησα δηᾶ Εδνθαϊοθά 
ἘΒοΙρίου, ἀρ νογθὰ ἴὴ Βομμθ ὈΥ ΝΙΊΟΒοΙΔ8 ΊΒΕΜΑΝ, 1)... Ἰπάου, 1886. 
2 γοΐβ. ϑνο. Βαοργὶηίοα δ Νὸνν Ὑόσκ, 1887, ἴῃ ομ6 γοϊυπηθ 8γο. 

ΤΉΘΞο Ἰοοΐυγοβ ογα θτεὶ ἀο]γοσοὰ ὈὉγ Ὦγ. ἮΥ ̓βοπιδη ἰο ἴπ6 ρυρ!}5 ἴῃ ἴῃς ἘΠ ρ 15} σΟἸ]ορσο 
αἱ ἤοπιο, δὴ ἱηβιϊζυἱοη ἕο ἴπ6 δἀυοσδίίοῃ οἵἁὨ τηϊηϊεδίοτς οὐὁἩἁ (ἢ Εοταβ Οοτηπιῃΐοη ἴῃ 
Ἐπραπὰ. [ἢ 1835, (ΠΟῪ τοῦ τορεαϊθα ἰὸ ἃ ἰδῖρε δηὰ διίθηζίινα δυάιίογυ, πὰ αραϊη αἱ 
Τοπάοη ἰπ 1886. “γε ποϊοοτηα ἐπὶδ Ὀοοΐκ 88 ἃ ναΐιδ0]6 δπὰ ἱπίοσοδιὶης δά ἀϊτἰοα ἴο [Π6 
ουὐταυ]ϊαίϊνε ἀοραγίσηθηϊ οὐ {π6 (Ὠεϊβιϊδη Εν! ἀθηςα8...... ΤΠ 6 Ὀοοῖ 18 Ἔχοουϊοά ἰῃ ἃ ἔδὶν δπὰ 
σϑίμο]ς κρὶτῖῖ. [ἐ τϊρῃς ἤανὸ ὕθθ οχροοίϊοα (Ππαὶ ἴἰΏ6 δυῖμοσ νουϊά Ὀ6 σατγοῦαϊ ἰο σοηάοσς 
το ῖδ ποῦς δὴ ἱπβίγυτηθηΐ ἴοσ δἀνδῃοίπρ' ἴπ6 τορυϊδιίϊοη οὗἁὨ 5 ον βυβίοσῃ ἰο {π6 ἀἰδραταρο- 
τηϑηΐϊ οὗἁἨ οἴδμοτβ : ὑυὲ ἰξ 15 ρται γἱηρς πὶ [Π15 Ἰηβίδησα ἴο ΡῈ 80᾽]6 ἴο δοαυϊξ Ὠΐτ οὗ βυς «8 
ἀεεῖση." (Οοπρτερείίοηδὶ Μαραζίηθ, Μδγο!, 1888, ὑρ. 167. 176.) 

19. ΠΙΠυΒι γα οὴΒ οὗ ὑπ6 ΗΟΙΪΥ δογιρίασοβ, ἀοσῖνθα ὈΓΙΠΟΙΡΑΙΥ ἴγοσα {16 
Μδηποῦϑ, Οὐδίοτηβ, Απαυϊθ8, Τυδαϊ θη, δῃαὰ ΕΌΓσπΒ οὗ ϑὅρθθοι, ΕΠ 68, 
ΟἸ᾿ππαΐο, Ὑ οσκ8 οὗ Ασί, δπὰ 11 ογαΐασο, οἵ [16 Ἐδβίοση ΝΑΓΟΏΒ ; δια οαγὶης 
811 {δ΄ 18 νυ ]6 ἴῃ 186 οσ ΚΒ οὗ Εοθδογίβ, Ηδγιηοσ, Βυγάθυ, Ῥαχίοῃ, 
ΟΒδπάϊοσ, δηᾶ [86 τηοϑὺ ( δ] οσαϊθαά ΟτἹθπίαὶ ΤΎΘΥΘΙ]6ΓΒ; Ομ  ὈΓΔΟΙ Πρ 4180 [86 
δ ]οού οὗὨἩἨ Τμ6 ΕἸἸΒ]πιοηΐ οὗ ῬΤΟΡΆΘΟΥ, 88 ὌΧ αἰ 164 Ὀγ ΚΟ δηα οὔμογβ. 
γγ 1} οβοσ ριοηβ οὗ {π6 Ῥγοβθηΐ ϑδίο οὗ Οοπηΐγιθϑ δηα ῬΊδοθβ τηθηϊτὶοηδα 
ἴῃ [16 ὅ'ιαογοα ΤΥ ΤΠ ηρ8, 1Ππϑἰγαίθα ὈΥ πυμπλογοῦβ [Δληάξολρα ΕΠρΤΑνΊηΡ8, ἔγομι 
ΘΚ ύσ μΒ68 ἴδθη οα [86 βροί. Ἑαϊοα ὃγ [86 Εδν. θοσρο Βύυβη, Ῥγοΐβββοσ 
οὗ Ηθῦτον ἀπ ΟτἹθηΐαὶ 1 ἰϊογαΐαγα ἴῃ (μΠ6 Νὸυν Ὑοσκ ΟἸΌΥ {Ππ᾿νογβὶίυ. 
Βγδιοροτγο᾽ [ ογπιοηι], 1886. ἸτηροΓΑ] ϑνο. 

ΤῊϊ8 νοΐϊυπηθ 18 δυουγοάϊν σοιηρὶ]οα ἔγοπη πα σποσκ8 οἵ οσίγ- ἰχ δυΐμοσα, Β γί εἰσ ἢ δηὰ 
οτεῖχη (Ὀυϊ ῥΥὶποὶραὶὶν Βτίτ15). ὙΤῆΘ ΘαΥ ΠΟΥ ἰγανθ! ]ογα, σῇοϑο σοῦκ5 ογὰ ἢἤγϑι ἀρρ! οά 
Ὀγ {1πΠ6 ον. ΤΏοβ. Ηδυιηογ ἴο 1Π6 οἰ υοϊἀδείοη οὗ πα ϑοτγὶρίυτοβ, 85 ννο]! δ8 [ἢ 6 τῆογο γοοθηξ 
Τοβθαγοῆα85 οὗ Βιυοκίηρσῆδπι, Βυτγοκπασγάς, σ. Εν. Ὁ. ΟἸδσῖκο, Ομδιοδιδτιαπά, Φονοῖῖ, ἀθ 1,4- 
τοδτίηθ, Μογίογ, Νιεῦυμτ, Ροσίογ, ΕἸ, Ἐοθοτῖβ, διη! ἢ, πὰ Ὠνρηι, ϑεοίζθη, ΨοΪμου, 
δηά Οἴοτβ δυο 4]} τ ἰβη θα πιδίοτία 8 ἕονς Μῖγ. Βυβῃ᾽5 νοϊαπιο. Τὸ Με. Εοθοτγὶβ᾽5 Οτἱοπίδὶ 
ΤΠυπίγδιο 5 (ραρε 459., Νο. 9. διεργὰ), δπὰ ἴο ἴΠ6 “ 1,.δηάβϑοερο ΠΠ]υιϑἐγαϊϊομβ οὗ (6 Β10]6," 
(Ραρε 457. Νο. 1.), Με. Βυκὴ ᾶ5 ὀχργαββθα ἢἰπη56] τόσα θβρθο αὶ ὶν ἱπάουίοά, Βγ ἴδ τη6 
διεδίοσ ρασὶ οὗ Μγ. ΕΒ. 5 δάπιῖγαθ]α τουτὶ, 85 το] δῷ οὗ 86 δηργανιησε δηὰ ἀδθβογιριϊοπβ οὗ 
16 “ 1,δηάδοδρο 1] κἐγαιοη 5," ἀγὸ ἱποογρογδιθα ἴῃ ἐμ ϊ5 νοϊυσηθ, τυ οἢ 18 ὩοϑαΪν ϑχοοιοά. 
Το ἰοχίς 1]υδίγαϊοα ὅτ ῥγιηιθα ἴῃ Ἰἰασῖον ἴγρα τη {πὸ 1] ιδἰγαϊί δ, ἢ ϊο ἢ ἀγὸ ἀϊοροκοὰ 
ἴῃ ἔδια ογάον οὗ 6 ὕοοῖ 8, ομαρίογβ, δὰ γεσϑοβ οὗ ϑδογιρίυγα. 

20. ΗοΙΥ ϑοτίρίυτα νεγβεᾶ; οσ, (μ6 Ὀϊνίπε Αὐἱβουγ οὐ 186 ΒΙΡ]6 
οομβτγιηθά ὈΥ δὴ Αρρθδὶ ἴο Εδοίβ οὗ δεοίθηςθ, Ηϊβίοσγ, δὰ Ἡυδη Οου- 
ΒΟΙΟΌΒΠη6588. ΒΥ ἀϑοῖρὲ ΒΕΡΕΟΕΌ, ἢ. Ὁ., 1... ]1πάοῃ, 1887. 8νο. 
“ΤῊβ ψοτΚ 15 ἃ βοτῖοβ οὗ Ἰδοΐωγοβ, ἴῃ σπου, 1 Ἰποτο Ὀ6 (ἰηρπ, ἐΠδῖ, απᾶοσ νατίουβ βῆδροϑβ, 

ἢδνο γθρϑδίθα υ Ὀθθὴ ἀϊϑουβδοά..... {Πέτα ἰβ Ἰ|κοννῖβο ἃ ὈΟΟΥ οὗἉ δυϊάθποθ, τοῖς ἢδ5 σδσοὶγ 
1{ὀνοσ, θεὰ ἀρρϊϊοὰ ἴο ἴπ6 ἰηαυΐγγ. Τῆδ ρΪδη απὰ ἀδεῖσῃ οὗ ἴῃς Ἰεοσίυγεβ ἀσ ροοὰ ; δά 
πε ροϊηΐβ οὗ νἱονν, 'ἰη τσ {06 (τυ ἢ οἵ Ηοῖὶν δοτὶρίυτο ἰδ ὀχ 6, ἀγο πυσηογοῦδ δπὰ 
ὙΘΓΥ σορ] οἴ6." ((Πυτοῖ οὗ Εἰπρ]απὰ Οὑατγίονϊγ Εδνϊον, 90}ν, 1838, Ρ. 350.) 



ϑοοι. Π1. ὃ 6.1] “ιημδέγαξοηδ οὗ ϑοτίρέντγο ἔγοηι Βιδίϊοαϊ περι ξο8. 46] 

21. Ἐδίοπα! βπὶ δαά Εδνοϊδίίοη : οσ, [μ6 ΤΘΒΠΟΩΥ οὗ Μογαὶ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΒΥ, 
[Π6 ϑγβίθιι οὗ Ναίαγο, δῃὰ [86 Οοπδβο αίοη οὗ Μδῃ, ἴο 186 Ττα οὗ {Π6 
ῬοοοίΓπ68 οὗ ϑογιρίυσγο, ἰῃ οἱριῦ Ὠ᾿ΒΟΟΌΓΒαΒ ργθδομοᾶ θοίοσο {86 ΓΙ ΘΥΒΙΥ 
οὗ Οδιηργίάρο, θοηρ 6 Ηυ]βοδη 1,ϑοΐατα ἔοῦ ἴπ6 γοὰῦ 1887. ΒΥ {86 ον. 
Ιομασὰ ῬΑΆΑΒΚΊΝΒΟΝ, Β.Ὁ. 1 οπάοῃ, 1888. 8γνο. 

ΤῊ οτἱ σίπαὶ δπά ἱτηροτίδηξ νοϊυπηθ σοπίαϊης δ 80] νἱοῖν οὔ [Πα ἰοδεϊπιοηΐοβ ἰο πΠ6 τα ἢ 
οὗ δετ!ρέυγο, Τα τη δ μθα ὈΥ δἰ σαὶ ῬὨΪἸοβόρῆν, τμ6 ἐπι] δοῖ 8] ρόῦσοῦβ, (πΠ6 αἸεἰτηδία ἀθδιϊηΥ 
οὗ της Ὀοάγ, ἔπ τοϊδιϊοη οὗ τβθῃ ἴο δχίεγηαὶ [πϊηρδ, (6 τοϊδίϊομ οὗ σταθῶ ἴο δδοῦ οἴμοῦ, δπὰ 
»Υ ἔπεα τοϊδίϊοη οὐ σχυϑδῃ ἴο ἢϊτη 56 1 

22. ΨΦονίβῃ, Οτθηΐαὶ, δηα ΟἸδβϑοαὶ Απθαυϊ θα, σοηίαϊηΐηρ ΠΙΠΒΕΓΔΌΣΟΏΒ 
οὗ 186 δογρίαγαβ, δηὰ ΟἸδβϑβίοαὶ Βϑοογάβ, ἔγοσα Οὐ θηΐαὶ δοῦσοθβ. ΒΥ {Π6 
Εν. θαηΐθὶ αυϊἝοτὰ ὕΑΙτ, 1.1,..Β. [πον 1.1... Οδμδγιάρο, 1828. ὅνο. 
ΤῊ οδ]οοίϊ οἵ {π|8 νγοτῖὶς 15, ἐο Σ]]δέγαια Β10] 1οα] δηα (]δβδῖοαὶ Αηταυ 65 ἤτοσα Οτἱθπίαὶ 

ἩΣϊησε. ΤῊΪ5 νοΐϊαπια 5 οχοϊυβίνοὶυ ἀδνοϊοα ἴο ἃ ἀοτιποηβίταιίίοη οὗ 6 οοἰποϊάδηςα 
ὙΠΟ 5υδαδίβ Ὀοΐγοθη ἴΠ686 αἰ οτοηϊ ἀσοραγιτηθηῖβ οὗὨ ϑίυαγ : δηά τῆδι οοἰποϊάθησα ἐπθ 
δυΐπον [88 5διἰϑίδοιογ νυ σον ΌΥ ναγίουβ Ἔχδιηρ]θΆ. 

28. Ἰροεῖίτο ἃ Μ. ΟἈ. Οοαθογοὶ 80. 16 ϑύγδβίδιηθ Ηἱϊέγορ] γρδίαυας ἀθ Μ. 
ΟΠ δι ρο] ]οη, σοπβίἀότγό 8η8 868 Εδρροσίβ. ὅνος 1 Ἐογίτασα ϑϑαϊηίθ. ῬΡᾺΓ 
Α.1,.Ο. Οοούξπει. Αἰηδβίοσαβῃ, 1828. ὅνο. 

24, Ἐϊδδβαὶ βὰν 16 ϑυβίδμμθ Η]όγορ] γρμίαυς 46 Μ. ΟΠ ροΙ]οη 16 Ψ6ιιπθ6, οἱ 
ΒΌΓ 168 Ανδῃίαροβ 40] ΟἿΤα ἃ ἴα (ὐιαυθ ϑαοσέθ. Ῥὰγ 4. α. Η. ἄβερρο, 
υἱοαὶγο-ρόπέγαὶ ἀς ΒΘ]. Ῥαγίβ, 1829. 8νο. 

Μδηγ οἵ 1ΗΞ σοοοηὶ ἀϊβοονοσὶοβ ἴῃ Εργυριΐδη Η οτοργρηΐοβ (1Π6 οἷυς ἰο το ἢ 88 ΣΙ δτ 
βίγιοῖς οὐδ ΌΥ Οὐν ἰδία Ἰεατηθὰ διομδβοϊοχίβε, ᾿γ. Ὑόουηρ) ὅσα ἤθγθ ὨΘΡΡΙΥ͂ ΔρΡ᾿ θα ἴο 119 
εἰυεϊἀδαϊϊοη οὗ ἔς Ηοΐγ ϑεγίρίυτοβ. [Ιπ οὖν βγξί νοϊυτηθ, ΡΌ. 191--193, γ ἤδνθ ρίνοῃ δ 
ἴον ψ6}1-δυιποπ σαί ᾿πϑίδησος ὑϊο ἢ σοττοδογαίο ἐἢ6 στα Ὁ} 1Υ οὗὁἨ τη ΟἸἹα Τεβίαπιθης. 
Μ. Οτέρρο δοκηονϊεάχες ᾿ἷ5 ΟὈ] χαιίοπβ ἴο 86 ρῥγονυίουβ ρυδ]οδίΐοη οὗ Μ. Οοασυετεὶ ; 
ψ πο 45, ἴῃ ἔπος, δυτγη δα Πῖτὰ ἢ δοπηθ οὗἁ ἢΐς θ6βὲ 11 υϑιγαῖίοηβ. [ἢ τη ἢτβί ραγὶ οὗ 
δἷ5 νοΐυταθ, Μσ. Ο΄. ρίνοβ δὴ ουξ]πο οἵ ΟΒδιηρο  ]οπ᾿Β ΠΙογορΊ γΡηΐς ογϑίοτα ; δηαὰ ἴῃ 86 
δεοοπά ρϑτί ἢ6 δρρ 65 ἴδ το ἴπ6 οἰ υοἰἀδιίοη οΥἨ ναγίουιβ ραβεᾶροβ οὗ ἔπ ΟἹ] Ταβίδπηοπηί, ἢ15- 
ἰοτῖςα), οῃγοποίορ!ςδὶ, δηὰ σβϑορταρῃϊοϑὶ. Απ Ερ 5} ἰγϑηβίδιίοη οἵ Μ. Οτερροβ Εββαυ, 
Ὀγ Με. ἴ5δδς ϑέυατί, τὰς ρου  ἰϑποὰ δὲ Βοβίοῃ [Μαββδομιυιβϑεῖί8), ἰπ 1880, ἴῃ 8γο. ϑοπὶθ 
γα υΔ0]6 Ὠοΐοβ ἃγ δα ἀβὰ Ὀγ ἢΪ5 ἤδίπογ, (6 Ηδν. Ῥσοΐδεβδου ϑευαγί, οὗ Αηάονοσ. 

25. 1,6 ὅδογα βογιαγα 1|υϑέγαῖα οοὰ Μοπυπιθπίὶ Εδπ100- 5811) οα Ἐρὶ- 
Ζίδηὶ ἀα ΜΊΟΒ6]- ΑἼρο]ο 1ΑΝΟΙ, ἱπίογργοί 46116 Ππραθ ΟΥὶθηίδ]θ π6}16 Β1Ὁ- 
Ἰοΐθοι Ν᾽ αἰΐσαῃαᾶ. Εοχῃα, 1827. 410. : 

Α5 τηῖ8 νγοτὶς 18 ββρϑοὶδὶὶγ ἀοςϊσηοά ἴον (Π6 υ86 οὗ Παίξαπ ἀἰνίπο5, ᾿ξ Ῥόββθββθβ ΘΟΤΏΡΆΓΆ- 
εἰνοῖν 11τ||6 ᾿πίογοβὲ ἴον Εἰπσίἑδα τοϑάοτβ; ἰΐ 15 ποίϊοθὰ ἤθσθ, 88 ἴΠ6 ἢ ἰβίογυ οὗ ϑδῖρηον 1,δῃο 8 
γοΪ υπ6 ὈΥΟβΘη 8 8 ουτίουϑ 1ΠἸυξιγαϊΐοι οὗὨ [Π6 ΟΕΥ̓ΤΒΠΗΥ͂ ΟΥ̓́ΘΡ [86 ὈΓΟδΒ, ὙΠ σἢ 18 Θχοσοϊβοα 
ὉΥ ἴπ6 τηοάφτγη οδυτοῦ οὗἩἨἉ Βοτηθ, ὑγογουοσ ἰΐ 15 ἀοτηϊμδηῖ, τχοῖ. 1,.. πὰ οδίδίπθὰ ἐπ πθ- 
ΟΟΒΒΑΓΥ͂ Ἰίΐσθησο ἴον ῥτἰηϊηρς μἷ8 νοτῖς ; θὰ [Π6 σάτα 4] “ Ῥτοΐδιίο ἀρ] διι}" ορροξαὰ {86 
Ῥυδ]!οαιίοη οὗ ἱ. Ῥορε [,ρο ΧΙ]. οτάἀογοά ἴἴ το Ὀ6 ἐχϑιηϊηθὰ ὃγ ἴουν ἀἰοσθηξς ρϑύβοῃβ, 
ψἢο τ γα θαυ }Ϊγ ἀἰν!ἀοα ἴῃ τποῖγ Ἰυάρστηθηΐ οοποθγηΐηρ ἔπ 6 ῥτορτιοῖν οὐ δ ονσίηρ ἴΠ6 ψνονῖς 
ἴο 6 Ρυ] 5η6α : δηὰ 1,60 ἀϊοὰ Ὀεΐοσθ ἢῈ ργοποιιποθὰ 4 ἀθοϊσίοη. ΟΪν ἴγθο σορὶοβ οὔ ἐπα 
ποτῖς σοὶ ἰηίο οἰτου]διίοη ; ὁΠ6 οὗ {Π686 15 ἴῃ ἴπ6 ΓἸΌΓΑΥΥ οὗ ἴΠ6 ΒτΙδη Μύυκουτη, ἰο νὨϊοῇ ἰξ 
ὑγδ8 Ῥχγοεορηϊοα ὃγ (86 ΗΕἸχοὶ οη. 1,οτὰ ϑδδηάοη, στο τοοεϊνϑὰ ἰΐ ἔγοτα [86 (ουάθ ἀθ ΕἸΠοἢΔὶ, 
ἔγοτη σοβο Ἰοιίουῦ ἴο Ὠ15 1, οτά πὲ (τ οἢ δοοοιρδηϊοβ 6 νο]υτ 6) {86 ργοοραϊηρ ἔδοῖθ αγῸ 
οχίγαοϊοὰ. ΤΏ ἔο] ον Ωρ ἰα Δῃ οὐ] 1Π6 ΟΥ̓ 115 οοπίοηϊ8. Ῥατζὶ 1. οοηίδίπϑ δ δοοουηῖΐ οὗἉ [6 
τηοΠυτηθηξβ ἰη ἴῃ 6 ροκβαβϑίου οὗ (οιηὲ Β΄6οδ8, ἢ! ἢ δὸ πειθη ἴπ (π6 ῬΗαηϊοῖο- Ααϑυτίδῃ 
οἰαγδοῖος δπὰ ἀϊδίθοι, ἰοροῖμονῦ νὴ ἱΠυξιταιϊίοηβ οὗ {πὸ Ἡθῦτονν πδηλε8 ΕἸ πὶ δηά 
Αζαζοῖ. Ῥατγὶ 11. ἐγθαῖβ οὐ Εἰρυρίϊδη αἰίαγβ, {πὶ σδη οβεῖοῖκ οὐὗὁἨ Μοβοβ, δηὰ {86 ἵττο ὑ1] τ 
ἦῃ ϑοϊσυμοπ᾽ Β ἐθπηρ]6 οδ]]ο 76. δηθὰ Ποδζ. ῬῬατί 1]. ἰγοαῖϊβ. οπ ἴπ6 Ἄσπογυθὶπι δπὰ 
ΒΟΥ ΐτα, ἐδ δὶς οὔ ἰπ6 Ἴονοπδηΐ, ἴδ τοβιηθηΐβ οὗἩ ἴπ6 Ηρ Ῥχγίοδι, (πὸ τί δοὰ 
ΤΠυτητηΐτη, δὰ τῃ6 ΤογαρὨΐ πὶ τηθηεϊοηεα πὰ ἴη6 ΟΙὰ Ταοβίδηθηί. Ῥασὶ ΙΝ. τγοαΐβ ὁπ 
ἴπ6 σοπϑι] ἰαιϊοη5 τηδάθ Ὀζγ μα ἴτῖπι δπὰ ΤἸτασηλη, οἡ {πὸ Ηθῦτον Ἰοιΐοτβ ΑἸΘρἢ δηά 
Ταιι, οἡ {πε ϑοιαϊιῖς δηὰ ΝΜίοξαϊς ΑἸρῃαροῖα, αηὰ οὐ {π6 οτἰχίη οἵ ἴῃ6 ῬΠαηὶςῖο- Αβαυγῖδῃ 
ΑἸρμβαδοῖ. ϑιχιγ-οῖ ίιε ραββαροβ οἵ ϑοσγρέυσο 8.6 ΤΟ Οὐ 1658 "Πυεϊταϊοα ἴῃ (5 οἰ ΔΉ 
οχϑουῖοα νοϊυτηθ. 

26. Μδῃποῖβ δπᾶὰ Οὐδβίοτηβ οὗ {6 δηιϊθηΐ Εργρίίδηβ, Ἱἱποϊυάϊηρ ὉΠ ὶγ 
Ρτὶναῖο 1186, Οἀονογηπιοπῖ, [,ν8, Ασίβ, Μαδηυΐδοίυγοβ, ΒΕ σοι δηὰ ΕΑΥΪΥ 
ΗἩϊβίοσυ, ἀογιγοα ἔγομιλ ἃ ΘΟΙΠΡΆΓΙΒΟΩ οὗ [Π6 ῥΡδὶπΌηρθ, βου]ρίαγαβ, δπα 
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462 δαονοά Ῥλιοϊοσν. ΓΡατὲ Π. ΟἈ ΥΙΙ. 

ΤΟΠ ΣΟ ηἰβ 58{1}} χα  βέϊηρ, τυ (Π6 δοοουπίβ οὗ δ θηΐ δυῦποσα ΠΙαδίγαιθα 
ὈΥ ἀγανίηρβ οὗ ἴμο86 βιι)οοίβ.ι ΒΥ δὶν . ἀδγάπον ΥΥΊΚΚιΝΒοΝ, Ἐὶ ΕΒ. 5., 
ἄς. ἄο. Ἰμοπάοη, 1887--4]. Το 86 168, τυ 1 0 8Δ0188 οὗ ρΡ]δῦθβ, Τοσϊηρ 6 γο]8. 
ϑνο. ; 

ΤῊϊ8 ῥτοίουπαάϊν Ἰεασποὰ σγοσῖ, [86 γοβϑυϊὶ οὗὨἩ ΠΊΔΩΥ γοδιβ' ἰδῦουτ, 15 ἔπ τηοϑὶ οορίουβ δηὰ 
50 σοαββἤιὶ 1} υσἰταϊίοη ΟΥ̓́ΔΠΘ τηδῆηογβ δα ουβίοτης οὔ ἴμο δηείθης ΕἰΥρεΐϊδπβ αναγ ριδ 13Π 64. 
Βεείάο5 οἰ υοἰάδιίηρ μόδα ἱπηροτίδηξ 530) 6οῖ5 οὔ Ἐργρείαη Ατγομδβοίοσυ, 8ιγ 7. Ο. Ὑγ1]- 
Ἰκίηβου μᾶς5 ΒΑΡΡΙΪΥ 11π|διταϊοα ἃ στοαῖ ἢυταθος οἵ ραββαροϑ οὗ ϑογὶρίυσε ; ἴο ψῃϊοῦ εἶα {Ππιγὰ 
γοΐϊαπηο οὐὗἩ (15 σνοσῖς 15 ὑ τὺ γοαπθηιγ ᾿πάουδίοα, ἘΕἰρμγ-εἰσῃς εηρτανίησε, Ὀθβιἀε5 Ὁρ- 
τσατὰς οἵ πἴπο ῃυπάτοα ψοοά-ουΐ5, δάοτη δηὰ ἡ υϑίγαῖο δὲν “2. Ο. ὙΝ. 8 τηοϑβῖ ἰπβίσυςϊίίνα δὰ 
ἰπέθγοβεῖης γ ] 168. 

27. Π]υβίγαϊίοηβ οὗ [86 ΒΙ016 ἔγομῃ (μΠ6 Μοπιυπιθηΐβ οὗ Ἐργρί. ΒΥ ὙΥ1}- 
Ἰΐαὰα σοοκο ΤΆυτμ, 1.1... Τπάοῃ, 1888. 8νο. 

Ιη εἶθ φἰσιλ οαἀϊξίοπ οὗ {π18 ““ Τηέγτοάιισίίοη ἴο 1π6 Οὐ Ἶς8] διυάγ οὗ ϑεγιρίυγοϑ," μὰ» 
Ἰϊ66ἀ ἴῃ 1828, Εσγριΐϊαη δπιῖυΐεῖθ8 τ γὸ ἴον [ἢ 6 Ξγσέ τίτηο (δὲ ἰεδβὲ ἴῃ (Ὠϊπ σουπίγγ) δρρ οα 
ἴο τῆς ςο]]αίοσαὶ οοπῆγζηδιίοη δηὰ 1] πιδέγαϊοη οὗ ἴ86 Ηοὶγν ϑετιρίυσοβ. ϑίησο ἰμδὲ ἀδῖο, 
ἔτεοδι Ἰσῃς μᾶ8 ὕδοὴ [ἤγονσ ἀροῦ (ἢ18 ἰπιογοβίϊηρσ Ὀσαηοῇ οὗὁὨ δυο ϑοϊορῪ ὈΥ 1Π6 τηαρηϊβοοηῖ 
Ρυθ)ϊοδεοπα οὗ δίπουν ἢ οβο "πὶ, δὲ Τυτγίη, δπὰ οὗ ΜΜ. Οδμδιηρο θοῦ δηὰ ( 8}} διὰ, αἱ 
Ῥατὶβ. ΒΥ ιῃο ἀπ σεηξ βίυαγ οὗ {Ποῖὶν ἰαῦοιιτε, Ὠγ. Ταγίον ἢ88 ΘΟ: 5 ἀΘΓΔΌΪΥ οστοηάθα {19 
τηοάς οὗ ἀοτηυπδίγαιηρ ἴθ 6 ὨΙΒΙΟΥΙΟΑΙ νογϑοῖ Ὑ οὗὨ [Π6 βαογοὰ τσ ζογβ, Ὀ. τηθδΏ5 οὗ ἴῃ πον 
δΔη υπάοείσηρά σοηβττηδίϊοηβ οὔ ἐμοῖσ πδτγτγαιῖνοβ, Ταγηϊδμθαὰ Ὁ. {ΠῸ τοπηδίῃβ οὗ Εἰργριίίϊδη 
αι. Νρδσ)ν ἴῃτοα πυπαάγοα ἰοχὶβ οἵ ϑογιρίυτο ὅ16 ᾿ποῦὸ οὐ 1655 οχρ᾽ αἰποὰ πῃ τἢἷ5 οἰ οσΒΏΕΥ 
οχοουϊοά νοϊυτηο, απ ἴῃ ἃ ΠπΔΏΠΟΣ 64 04}}γ σιιγίου5 δηἃ ᾿ηϊογοβίίησ. Α ρογίίοη οὗ Ὦτ. Τ᾿ 5 
τγοῦῖς νῶν ρυ Ὁ ]Π15η6 ἃ ἴῃ ἐπ6 δοϊγεσοπάμοῖοα ἰουτηαὶ, “ Τῆο ΑἸ Θμδθιιτα," ἴῃ τυ ἰςἢ [15 Τὸ- 
δοδγο 685 Θχοϊ δα πιο δηὰ ἀσβογνθα διζοηϊίοῃ. [11 ἰς ποῦν σοτγοοίοα δηὰ θηϊαγροά, απὰ 5 
1Πυφἰγαιοὰ τι οδα Ἰιυπάγοά ν6}}-Ἔχοουϊοα δηρτανίησθ ὁπ ψοοιὶ ; δηὰ ἰΐ οβῆδβτξΞ. ἃ ναϊυδῦ]6 
δοαυϊοίτίοη ἰο {πο Πἰ γαγυ οὗ Ἄἐσογυ Β:Ὁ]}164] ϑιυάοηϊ. 

28. ΤῈ6 Απιϊχυϊο8 οὗ Εσγρῇ; νι] 84 Ῥαγ συ ΑῚ ποίϊδα οὗὨἨ [Πο86 {παῖ 
"]Πυϑίταία {π6 Θαοσθα ϑογὶρίυσθβ. [ΒΥ Πᾶσι ΟΒΒΌΚΝ, }.π.7 Τοπάοπ, 
184]. 8νο. 

ΤῊϊς το] -ὁσοουϊοά νοϊυπιθ 15 ἀοϑιρηοα ἴο ργδϑθηξ, νυ [ἢ 1} ἃ 5:8} σοπιρδβε, δηὰ δἱ ἃ τϑᾶ.- 
δΟΏΔΌ]6 ᾿γῖθΘ, ἃ ΒιιτητΏΔσΥ οὗ [Π6 Γαϑθσο 65 Ὑ ]Οἢ μδνα 80 βυσοοβδία ΠΥ ὕθθη πηδάο ἰπ ἀθογ- 
Ῥποσίης ἴ86 Εργρίδη Ηἰογορί  Ρμῖςα. ΙΕ ἰγοδῖ οὐ (πὸ ϑογιρίυτο τοΐθγομοοβ ἰο Εμγρί, [18 ο}1- 
τηλῖδ δῃά τηοπυσηθηίβ ; ἴπΠ6 δγὶδ οὗ ἀδβίσῃ διηοηρ ἴΠ6 δηΐοπὶ Εσυρίδηβ ; {πὸ ἀἰδοονεσυ οὗ [6 
τηοάο οὗἉ τεδάϊηρ ΠίοτορὶγρΠῖο5 ; σοηβίγιισίίοη οὗ (μ6 ἰδησυαζο δηά τυ τὶ ἰπρ οὗ δητίεπε Εργρὶ ; 
186 τοὶ ρίοη οὗ π6 δπίιοπὶ ΕρΥρ δ ; τποὶς ποιῖοῃβ Οὗ ἴΠ6 ἔμέιγο βέδέθ ; ἴγαοον οὗ ἔπ ΘαΥΪν 
Βἰκίοτυ οἵ Εργρὶ ; δηὰ 118 τποηυτηθηΐαὶ Πἰβίοσυ, τι τῇ γοίοσεησα ἴο ἴμ6 ᾿ΠΠυςιταιίου5 οὗ [Π6 
ΗἩοἱγ ϑεγίρίυτοβ Το νοϊαπιο ἴδ {Ππ|δίγαῖοά τ 1} βουσὶ ψ 6]]-Ἔχοουίεὰ οηρταυΐηρε. 

29. Ἐσγρὶ δῃηὰ {Π6 Βοοϊβ οὗ Μοβεβ; οὔ, {π6 ΒοοκΒ οὗ Μοβββ 1Π]υβίγαϊρα 
ὈΥ ἢ6 Μοηυμμοηῖβ οὗ Εργρί. Βγ Ὦγ. ΥὟ. ἨΈΝΟΘΤΈΝΒΕΕα. ΕἼΟΩ [86 
αογδη, Ὀγ ΒΕ. Ὁ. Ο. ΒΟ Ρῖμ8. Απάονον [Μδββδοϊβϑοίί8], ἀπ Νονν ὙΌΣΚ, 
1848. ϑνο. Τορτγϊπίοα δἱ ΕἸ θυτΡ ἰπ 1844, 8νο. 

1 νδ8 ποὲὶ ἴο Βα Ἔἐχροςϊοά ἴπδὶ {πε ἱτηροτίδηις ΘΟ] δίογαὶ οοηῆτγηιδίίοη οὐ ϑοσιρίυσε αβοσγάρα 
ὉΥ ἔμπα τϑοθηὶ ἀϊβοονογῖθβ ἰη Εγριΐδη Απεϊαυϊεῖοβ του] οβοαρο (6 δεξοητίοῃ οὗ ἰπβάοϊς, 
δον οὐ ἴῃ6 ναοὶ ον ἴ6 Ῥγοραραδίίοη οὗ {πεῖν πηϊϑοβίθτουβ ἰθπεῖβιΊι. Α Θογιηδη προϊορίδῃ, 
Πανίῃρ δναϊοὰ ᾿ἰπηβοὶ ἢ οὗὨ ἔΠΠ656 ΓΟβΘΆγΟ ἢ 65 ̓π ογάοσ (δὲ Ὠ6 τχῖρηξ σοηνῖος Μοβος οὗ ταἰβίαϊος 
δηὰ Ἰῃηδοσυγαςὶθβ ἴῃ τοϊδίίοη ἴο δηιίθης Εἰσυρῖ, δηὰ ἴο ῥσοόονθ ἐπδὲὶ {6 βαογοὰ Ὀοοΐτς οὗ ἐῃα 
ὅονβ σογο Ἡγἰ 6 κυ ΒΕ ΘΏΓΥ ἴοὸ {πὸ ΒΔΌΥ Ομ ἰδ) σαριϊνῖν, Ὠτ. Ἡδησείοηθοτς δας, ἴῃ 
[86 βγεῖ ρατί οἵ ἷβ νο]ιτηθ, σοΙ ]Θ6  Υ σεξυιϊθα {Π6886 βοθρέϊοαὶ βροοιϊδίϊομϑ ; δηά, ἴῃ πὸ 
βεοοηὰ βηὰ ἰαγβεῦ ρογίίοῃ οἵ ἰϊ, Π8 [88 βυισσεβδί ἶγ ἀρρ] θὰ {τ τεοοπὲ ἀϊβοονογῖος ἢ ΕρΥΡ- 
(ἀπ Ατο ΒΟ ΟΘῪ ἴο ἴπ6 οἸυοϊάἀδίίοη οΥ̓ 6 Ῥρηϊδίθυς;β. Η8 ““ψογκ ἰ8 {εἰσηοὶγ, δπὰ πηὰϑβὶ 
οροσϑίο 8ἃ5 ἃ ρονογίῃ! δπιϊὰοῖο ἴοὸ ἱηβαθ]ν. [Ιὲ 185 δὴ δρρο8] ἰο ἔβοῖβ, αῃὰ βῆονε οοηνίπο- 
ἰησὶγ [ἢ δυϊμποηι ον οὔ [Π6 Ῥοπίδιθαυςι, Ὀγ Ἔχ: Ιεἰηρ [Π9 τα] ι} Ρ]16ἀ ᾿ῃϑίδηοοβ οὔ οοϊποϊἀσηοα 
Ὀοΐϊνοοη [6 ἰοβίοογ οὗ Επγρείδη Μοηυτηθηῖϊξ δὰ {μ6 Βοοῖὶκζβ οἵ Μίοβοι  --- ἰπηϑβίδησοβς 
δι βήοἴοης ἐοί6}]ν ἴο ονογν ποὶπὶ 41} εἰ οὈ)θοιϊΊοΏ5 οὗ 6 βοθριὶς. [{ 15 δὴ δάτηϊγαῦ ]α ὕοοῖκ 
ἔοτ ἴῃ (ἢ γε, 88 ννο} δ ῸσΣ ἴΠ6 Σζοσο βδοποὶασ: δηὰ {πὸ ἰγδηβίδίος ἢδ85 ἀοης ἴπ6 οαι)86 οὗ 
δοίθηςο δηά οὗἉ ἴσῃ τοὶ! σίοη ἃ νδυ.80]6 βϑγνῖσθ, ὈὉῪ οὔδσϊηρ ἰδ ἴο πὸ ρυ]ῖς ἴῃ δὴ Ἐπ 19} 
ἄτεββ." (Απιοσίσδη Βιοἰ ς 4] ΕΒ ροβίϊοτυ, 78η. 1844, νοὶ. χὶ. Ν. 8. ρ. 2-80.) Το Ἑάϊηρυτρὶ 
ΤΟργης 18. φησ ομοαὰ 18 δ ἀ! πο η8] ποῖθβ Ὀγ {Π6 οἀϊίον, τ. ὟΝ. Ο.. Τάγον, 191,. Ὁ. 

80. ἩΙΟτοσ γρ]ῖς ΠΤ ϑοΓΙΡΓΙΟἢ8 πα ὥσοηθβ μοί ατοα ἀροη [Π6 Μοπυτμθη 8 
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οὗ δηιῦδηΐ Εσγρῦ, ᾿πίοτρσοίθα ἰο ΠἸυβίγαϊα δπὰ οἱ υοἰ δῖα τπ6 ΟἸἹὰ Ταεβίδισρθης 
Ἡϊϑίοσυ. Βγ ὙΠ] ἔδα ΟϑΒΌκν, Εδαᾳ. ᾿οπάοῃ, 1846. 8νο. 

ΤῊϊς τοτῖκ 15 ἀοδίρηεά ἴο ῥτοβοηὶ ἰο ἴΠ6 ΟΠ τβείδη σοδάθν ὀχδιηρὶος οἵ ἔνε Ὄοχίοηϊ, ἰο ψῇϊοϊι 
ἴῃς ΒΙ10]6 15 ξυβοορε]ς οὗ 1]υεἰταίίοη ἔγοτα ἴμ6 σεπχδίης οὗ δηϊῖοπὶ Εργρῖ; ποῦν (παῖ (Π6 
τηοαθ οὗἹἩὨ Ϊπϊογρτοιϊηρ Βιοτορ γρῆϊο τυτιτἰηρα Ὧδ8 Ὀδοη ἀϊδοονογοὰ, Μτ. Οδρθυτη οἰδθογαῖθ 
ν ]υπιο αἰΒΈ γα ἔγοπι ομεῦ σϑσεπὶ ρυ] σαιΐοπα οὐ (πα βυθήίεςξς οὗ Εργρέϊαπ Απιϊηυϊείος, 
ΒΊΟΝ Βᾶνο [Π6 βᾶτὴθ Ῥγοίοδβοα οὐὐοςῖ, 'ἴπ ἀρροδὶϊηρ ποῖ τρθγοὶν ἴὸ 1Π6 ῥἱείιγοο Του ἴῃ 
Ἐπγριείαῃ ἰθηρ]εβ δηά ἰοταῦβ, υὰϊ αἰ8ο ἴο 1ἴπ6 ἰπβογί ριΐοηβ δοοοιῃρδηνὶηρβ ἴμοβα ῥἱοξυγοι, 
ψ!ςΠουὲ ΠΟ ᾿πβοτρίϊομβ (ΠΟΥ σοῦ Πονον ἱπίθπάθά ἴὸ 6 υπάετιβίοοά, ἀπά δσοῃβεαυ θην 
Δ,Θ ὨΘΟΘΞΒΑΓΙΪΥ ἀπϊη16} Πρ 1016. ΜΔΠΥ ραβδαροβ οἵ ϑογιρίισο ἀγα οἱποϊἀδιοὰ ἴῃ (18 ττοῦκ, σοὶ 
15 ΠΠυδιγαϊθὰ τυρὶ ῃ πυπιογοὺβ ψοοά-ουϊβ δηὰ οο]οιτεὰ δηρτανί 8, τοργεβοηπρ Εργριΐδη 
ἈΙοτΟ γρἢ.58 8π6 ρἱοΐυτεβ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΠΙ. 

ΤΒΕΛΤΙΒΕΒ ΟΝ ΤΗΝ ΟΕΝΕΑΙΟΘΟΙΕΒ ΜΕΝΤΙΟΝῈΒΡ ΙΝ ΤῊΝ ΒΟΕΒΙΡΤΤΌΒΕΒ. 

Ι. Το ἀδμθδίορίθϑ σϑοοσδοα ἰὼ {π6 ϑ'δογεά δογρίυσοθ, δου ηρ ἴο 
ΘΥΘΙῪ ΕἌΠΩΙΠΥ δηὰ Τσῖὶθθ. ὙΥΠῚῈ [Π6 11π6 οὗἁἨ οὖ ϑανίουῦ ΟἸγιϑὺ ορβεγνϑᾶ, 
ἔγουα Αἄάδπι ἴο 186 ΒΙεββοά Ὑ᾽γρὶη Μίασγ. Βγ σ[ο8η1 5[ΡΕΕΡ]. Ἰμοπάοῃ, 
161, 41ο. 

ὙΠοϑο Οσηοαϊορίοδὶ ΤΌΪ65 σοτο ἤγαοε ρυ] 5ῃΠ6 ἃ ΔΗΟΠΥΙΩΟΌΒΙΥ ἴῃ 1611, στ Ὠδη ἴΠοΥ σΟΙΘ 
Ῥγοβχοά ἰο δε γβὲ εὐϊεέίοη οὔ ουν διιϊῃοτιβοά Μογδίου οὔ ἔπ ΕἸ ρ] 8} Β.Ρ010θ. ΤΟΥ δα πεγὸ 
δϑουὶ θά ἴο {π6 ἱπάιιέτιου δητἰφυδγΥ Φοἤη ϑροεά, οἡ ἴπ6 δι ποσὶν οὗ ἐπ6 ΒΙΟρταρηΐα Βυϊίδη- 
πὶςα (Ατῖ. ϑρεοά). 

2. ϑδογιρίυσο ὐθῃ ΔΙΟΡῪ ἔγοτα Αὐδι ἴο ΟἸγδῦ ; Ἔχ ΒΕ ηρ, ἰπ 8. β΄ Υ168 οὗ 
τἰγίγ-ϑῖχ δηστανοα ΤΆΡ]68, ἃ ἀϊβίϊηςς 1 οὗ ἐμ6 Ναῦοη, Ταῖθο, ΕἌΩΣΥ, 
1 λη64] Ποβοθηΐ δηᾶ Ῥοβίογ τυ οὗ ΘΥΟΥῪ ῬΟΓΒῸΠ τηθηΠ]οηοα ἴῃ 186 ΒΙΌ]6, 8ὸ 
ἴᾺΓ 88 [ΠΟΥ οδῃ Ὀ6 ἰγαροαᾶ ἔγομῃη ϑαοσβᾶ οὐ Ῥγοίδπθ Ηϊβίοσγ. Τωομάοι, 1817. 
ΤΟΥ] 40. 

ΤῊς Ταῦϊε5 οοηίαϊποα ἴῃ {Πὶς ο᾽οραη] γε χοςσι! οὐ τοϊυτη ἃγὰ δῇ ἱτηργουοτηθηξ ὩροΏ ἰΠοεθ 
οὐ ϑροοά. Τὸ ἴδ ἤδῖὴβ οὗ οδοῖδβ: ρϑγβοη τηθηϊ οι θα ἴῃ ΘΟ σΥ͂ ἴ6 016, σὨγοποϊοχίοαὶ ἀδίεβ ἀγα 
δἰ χοά, οἡ ἴπ6 νΘΥῪ γοβροοῖδἶα δὰ ΠΟΥ [165 οὐ ὕὕ5πογ δηὰ Β]αἷτ; δηά ᾿ἰκοννἶβο σοΐθγθησοβ ἴὺ 
Ραβεαρεβ οὐ ϑογρίυσο [Ψ᾿ΏΘΓΟ (6 τοϑροοίίνα ὨΔΙ6Β 8.6 ἴο Ὀ6 [οπά. ΑἸτορΕῖΠοσ, τ 19 15 ἃ νοῦν 
υιϑοῖαϊ δη ἃ ὀρτοοδθΐς οοπηρδηΐοι ἴο μα ΒῚΡ]1ο 4] ϑιυάρσηϊ. , 

8. Αη Αττδηροιηθηΐ οὗ {π6 ΟἰἝποδίοριθβ 'π (86 ΟἸα αβίδιηθηΐ δπὰ Αρο- 
ΟΥΎΡΒΙΙα, ἴο γι ΐοἢ αγὸ δα ἀοα, ἔγοτη [86 βΒαπι6 Δ ΠΟΥ (168, ἃ δο]θοίίου οἵἉ 5΄ρ]68 
Νῖη68 δηα ΟΠ γοπο]ορίοαὶ ΤᾺ0]68 οὗ [86 Κίηρβ οὗ Εργρίῳ ϑγτῖα, δηὰ Αββυτίδ ; 
ὙΠ Νοῖοβ, ογἰτἰοαὶ, ρῬῃ]]Ο]ορῖοαὶ, ἀπα Ὄχρ δηδίοσυ, δηα οορίουβ [πάδχοβ. 
ΒΥ {μὲ ον. ΟΠ ροσὶ Βυκεινοτον, Μ.Α. μοπάοη, 1886. 2 νο]8. 410. 
ΤῊ 5 ὙΟΓΥ οἸαθοταῖθ τόοτκ 15 ἀϊν! ἀοἀ Ἰηΐο ἔπτοο ραγῖβ, ν12. ΤΏς ἢτβὶ σοπίδπβ ἴῃ σοηῃθαΐο- 

ξϊες5 οὗἩ ἴ6 ΟἹά Τεβίδπηθηὶ ἀπά Αροσσυρθα; πο βοοοηά, ἃ οοἸ]δοτίοη οὗ δἰ πρ]θ πᾶπλοβ Τηθῃ- 
εἰοηοά ἴῃ ἐπα ΟἹἀά Τεβίαπιοπὶ δηθὰ Αροοσυρῆδ, ἱπάθροηάθηεν οὔ ἴποβο τηθηϊοηεδά ἴῃ [ἢ 6 
ἐοηρα]ορίοαὶ [40]65; δὰ τῆ εἰντά, σοπθαϊορίςαὶ 140]65 οὗὨ 186 ἰκϊορβ οὗ Εἰχγρί, ϑυτία, δπὰ 
Αϑβογτία, τηοπιϊοποὰ πὶ τ ΒΙΌ]6. ὙΤΠ6 ἡ Ποὶο 15 1ΠΠυϑέγαϊοα ὈΥ οορίοιια ποΐθ8, οτ 1.8], ΡΒ1]0- 
Ἰοσίεαὶ, αῃ ἃ Ἔχ ρ]απαΐογυ, τῆϊο ἀγο [86 τοβυϊὲ οὐ Ἰοπρ δηὰ ἰαδοτίουβ βευαν ; δπὰ ψ} οἷ πᾶ- 
ἴογῖ4}}ν οἰ πιοϊἀδῖα τῆν νογρα] δηὰ οῃσοποϊοσίςδὶ ἀΠΠΠ ου] το. 

4, ΤΠΘ Οἀδπρδιορίοβ στϑοοσάθα ἴῃ {π6 ϑεαογοά βου ρίαγοθ, ΔοοογἸηρ ἴο 
ΘΥΘΙῪ ΕἌΤΪΥ δηα ΤτΡο, 1 {86 11πῸ οὕουΓ ϑανίουγ 6818 ΟἸγβί ορβογνυϑα, 
ἴγοιῃ Αἄδπι ἴο 6 Ὑὶγρίη Δίατυ, [οπίδὶπίηρ ΤΟΣΊΥ-δῖχ δηρτανοα ὙΆΡΪ]θε, 
ὙΠῸ 1] υβίγαξινα οἴου -ῬΓθ58.7]7 ΒΥ Φοβη Ῥαᾶγηθ ΜΟΒΕΙΒ. [0Ὁ]1η πὰ 
Ι,οηάοη], 1887. 8ι.4}} [0]10. 

' Τῆ 5 νο] πιο σοη 5,58 Οὐ [ὈΤΥ -51:Χ ΨΟΥῪ ΠΟΘΙΪΥ δηστανρα ρ]8ἴεβ, νἱ ἢ ΣΠπξέγαιϊνο Ἰο του. ῬΥ655. 
71 15. ἃ ΝΘΓῪ σοῃϑβι ἀγα 6 ἡπιρτονοηοπὲ ὑροη πα σοπραϊορίοαὶ 8 0]65 ρυ Ὀ] 56 ἃ Ὀγ ϑρορά, δηὰ 
ἩΠ Οἷ 8ΤῸ ΠΟῪ ὙΟΥῪ τατον ἴο 6 πιοῖ νἰτῃ, Α οορίουβ οαΐαϊορσιο οὗὨ παῦλθβ οσοιτγγίηρ ᾿ῃ ἐπ 6 
ΒΙΌ]6 τοτγηλιδέοα {πῃ 6 νου τηο. 
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ὅδ. ἀδμοδίορία βὅΐδοσα : Οὐ δου ρίυσο ΤΆΌ168, σοΙρ θα ἔγοτῃ [6 ΗΟΙΪΥ ΒΙ10]8. 
Βγ ὙΥ1Π1ᾶπὶ ΒΕΒΕΥ. Ιοπάοῃ, 1819. 4ϊο0. 

ΤΠο86 ἰ80]ε8 αγθ ΠΘΔΕΪΥ βιοσοοϊγροά, δηὰ δύο Ἵοἰὶοῆν οοπδποὰ ἴἰο {πὸ μδίσίγοβ δπὰ ἀο- 
δοοηὐδηίβ οἵ οὖσ ἔτεϊ ρδγϑηΐς, ἱἢ τγοΐργοῃσοϑ ἴο ἔπ ομδρίουβ δπὰ νϑύβοβ οὗ ἴπ6 ξευοσγαὶ θοοὶ 5 
οἵ 6 ΟἹἀὰ δὰ Νοὸν Τεβίδσηθηὶ, νἤοσο [86 Πδιγ68 ὅσα τηθητοηθὰ, Ὁδα οΠτοποϊορίςδὶ ἀδέος 
ΔΓ ἴδ κοη ἥτοια ΒΪδισ, [586 σ, δῃὰ οἔποσα. Αἢ δἱρμιδιδῖοδὶ ἰηάοχ ἰδ βιιυϊοϊποα, τ; ϊςἢ ἔδς!]1- 
ἰδίο5 γοίθσθῃοα ἴο {18 υπϑββυπηῖηρ ΡῈ Ὁ] ΔΈ ΟΩ, 

6. 3ο. ΜΊΟΒΔ6]18 ΤΆνοπ ᾿ββογίδ ομοθ Τ ΘΟ] σις 46 σαπθδϊορία ΟἸσιβιὶ 
6Χ ρδίσι 8 ΒΟ ππὴ οΔγπθη. Νοιίρογρ, 1708. 4{0. 

Ἴ. Το ἀδμθδίορίθβ οὗ ον Τωογὰ δηᾶ ϑανίουσ “6808 ΟΝ τὶ δῦ, 88 τοοογάθα ὮὉΥ 
δι. Μαίμον δπὰ δι. 1λκα, οὐ ΠΟΑΙΥ οχδιηϊπϑᾶ, οχρ]αἰποᾶ, ἀοθηἀθα, δπὰ 
ΤΘΟΟΠΟΙΪΘα ἴο ϑδοῖὶ οἴμβσ, δῃᾷ ἴο [86 δογρίυγοβ οὗ (86 ΟἹά Ταδβίδιμθης. ΒΥ 
ἘΜναγὰ ὙΔΕΡΙΕΥ, Β.. 1ωοπμάοῃ, 1789. 8νο. 

8. Τδ (ἀδποδοριοβ οὗ 6808 ΟἸ τὶϑὲ ἴῃ Μαιίπον δηὰ 1Κὸ ὀχρ δι ηθά, ἀπὰ 
τ86 ον Βῃ ΟΡ] οἰοηΒ στοιιουθᾶ. Ιοπάοῃ, 1771]. ὅνο. 

9. Αὄ μουν]γ-οϊηνοπίοα Τ8Ό0]6 [ῸΓ Θχ ΣΙ ηρ ἴο Π6 ὙΊθνν, πα ἱτωρτοδβίηρ 
ΟἸοαυὶν οὐ {μ6 Μοιποσυ, [86 (ἀθῃθδίορυ οὗ οὐῦ Τοσὰ δὰ ϑανίουν “6808 
ΟἸσίβι, δβ ρίνθῃ ὈΥ δὲ. Μαιίμεν δπὰ δι. 1π|Κὸ: α'80ὸ 186 ὨΙΌσγθησα οὗἁ 
τεῦ Αὐδοουμπίθ οχρ]αϊπθᾶ : πῖῖμβ Νοίθβ οὐ {Π6 τηοϑί 11 πϑίσουβ ῬΟΥΒΟἢ8 
ἴτοσι ὙΒοΙὰ Οὐγ [τὰ ἀοβοοπάθα, δηὰ 186 ΟὈ] οἴϊοηβ ἰο Μαί. 1. 11, 12. 
ΔΗΒγΟΓΘαά, ἔγοια 811 116 Ὀ6δὲ (ὐοτητηοπίδίοσβ. ΒΥ Βορογὶ Βουκίον ΟἜΕΕΝΕ. 
Τομάου, 1822. 8νο. 

ΤῊ ΤΔΌ]6 ἰ58 ἰηροηίουϑΥ οοπαιτιοίοα ; ἴπΠ6 ποίοθβ θα ἱϊ, 1 ἃ 8114}} σοπιραδββ, ἔμ γθβυϊὲ 
οἵ τηυςῇ ἰαογίοι8 Γοβοδγο ἢ. 

10, ΤῊΘ (ὐδποδίορυ οὗ 9 6808 Οσιβί, γτθοογάβα ὈΥ ϑαϊηῦ Μαδιμον δηά ϑαϊηΐ 
1λ|Κ6, Βδγιηοηἰδοα, δη4 [Π0 Δρρασγθῃΐ σοη γα] οὐ 008 ΤΘΟΟμΟ]6ἃ, ΒΥ Οογνὰβ 
ὝΔΑΊβον. Βοίξοτά δῃηὰ [πα οη, 1883. 121ηο. 

11. Ἐοβοχίουβ οἢ 186 ΟΘΠΘΔΙΟΡῪ οὗ οὺξρ ογὰ δηα βανίουγ 96808 ΟἸγσίϑί, 
88 Τοοοτοα ὮὈΥ ϑαϊηῦ Μδίον δηὰ ϑδιαϊῃς Τ10Κ6. ΒΥ αν α ΒΈΝΗΑΜ, 
Ι,ομάοῃ, 1886. 4ϊ{ο. 

12. Αἕ Οαγί οὗ [86 1π68] Ποβοθηΐ οὗ οὐῦ [ογὰ 9 εβὺ8 ΟΠ γὶβί. Βγ ΥΥ]]ᾶ τὰ 
ὝΨΕΗΙΤΤΟΝ, δαηγ. υδ]ῖη, 1886. [81 ρ]6 Βῃ661] 0110. 

18. Α ἀἰδμοδαϊορίοδὶ Δοοουηΐ οὗ ἴμ6 ΕΑ δηά Ῥοάϊρτες οὗ Ἡοδγοὰ [}6 
ατοαῖ. Τωοπάοῃ, 1716. 8γνο. 

ΒΕΟΤΙΟΝ Ὁ. 

ΤΕΒΑΤΙΒΕῈΒ ΟΝ ΒΑΟΒΕῈΡ ΟΗΒΟΝΟΙΟΟΥ͂. 

1. Ταδονὶοὶ σάρρεια ΟΠγοποϊορσία ὅδοσα δΔῸ οὐὔῦθ οοπαϊο δα ΟΠ τ βίυμ. 
41ῖο. ῬΑτβ, 1[6δὅ. 

ΤῊ ννοτῖκ 8 τορτπιοὰ Ὀγ Βίξμορ Ὑ δίοῃ, ἴῃ ἴ86 Ῥτγοϊεβοτηθηδ ἴο ἢϊ5 εἀϊίϊοη, οὔ τη6 ΡοΪγ- 
εἰοιε Β θα. 

2, Οουμβαγάϊ ϑομδηηῖβ  Ο88Ππ ΟΠ τοποϊορίθ ϑδοσα ἴβαρορο. Ηδρϑ Οομῖ- 

ἴα 1669. 4ϊο. 

8. ΑΠη8168 Υ οἰοσίὶβ οἱ Νονυϊ Τοβίβσηθηις,, ἃ ὈΥΪΤΑΆ τηυπάϊὶ οτἱρὶπο ἀοἀυοία δὰ 
αχίγοιαπι Ερὶρυ ὁ Φυδαίοο Θχοίαϊαπ), ἃ “Θοορο [7]5ΒΕΕΙΟ, Ασο]ορίβοορο 
Ατιδοΐδηο. ἝἋἀφησνα;,, 1722. [0]10. 
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ΤΏ θεδβὲ βἀϊξίοη οὗὨ δ τηοβὲ νδίυδθὶα νοτκ. ὙὍὴΔ ΘὨτΟΠΟΙΟΡῪ οὐΓὨἩ Ατοοῖϑμορ ἴδον ἰς 
ἴο] ον οὰ ἰπ 86 τηᾶγσίηβ οὗ 4}} ουγ ἴαγρε ΒΙ0]ε8. Ηΐ5 Αππαῖεβ ἤτβε δρρϑαγεὰ δὲ 1,οπάου, ἴῃ 
1660- 54, ἴῃ ἔτγο νοἱβ. ἔοϊἷο ; δπὰ δῇ ΕΩρ ἰβῃ ἐταποϊδίίοη οὐ ἴμθτὰ τγα8 ρα] 5 μοὰ ἴῃ 1658, ἴῃ 
026 γοϊυτης [0] 10. 

4. Φοδπηΐβ ῬΕΑΆΒΟΝΙ δ. Τὶ Ρ. (Οὐδβίσιθηϑὶ8. πυροῦ ΕΡίβοορὶ Οροϑγὰ Ροϑβί- 
᾿ναπια ΟἸΣΟΠΟ]ορίοα, ζο. νυἱζ. 6 βϑεσίθ δὲ ϑυοοβββίομθ Ῥυϊηοσιη ΒΟΤΙΘΘ 
Ἐρ᾿βοορογυπι Π᾽ββογίδ οηθβ Πυϑ : Ουΐθυβ ῥγῆρυπίυῦ ΑΝΝΑΙῈΒ ΡΑΌΊΝΙ, 
οὐ ᾿υϑοιοπ68 'π Αοία Αροδβίοϊογυμι. ϑἰηρυϊα ρτὶο ὑγδα!α]:, φάθηάδ ουγανῖξ, 
ΠΠ τς πως, ΠΟΥῚΒ Αἀάϊοηΐϊδυβ δυχὶ Η. Ποάν 18, Α.Μ. Τιομαϊηὶ, 

. Αἴο. 

ΒΙββορ. Ῥρδγβοη β “ηναΐεν Ῥαμϊἐπὶ ἀγα α͵5ο δοσηρυιϊθοά ἰῃ {Π6 Ηγεῖ νοϊαπιο οὐὗὁἩ Βίββορ Ῥϑδσγ- 
50η᾽5 “ Μίηον Υοσ β," ΡῈ] Ξμοὰ δὲ Οχίοσά ἴῃ 1844, ἴῃ πο νοϊιιπλθβ 8ν0. 

ὅ. Α Ὑγδηβίλιοη οὗ ΒΊΒΠΟΡρ ῬϑαγβοῃἘ ΑΠΠ8]8 οὗ βαϊῃηΐ Ῥϑὰ]; ἴο ψ ΒΟ 8.6 
δ4464 (ὐδορταρῃῖοιὶ πᾷ Οὐ οι] Νοίοβ, 1]υβίγαῦνο οὗ τμ6 1.16 ἀπά 1 ὈΟῸΓΒ 
οὗ ὑμαῦ Αροβί!β, ἰδκϑῃ ἔγοιῃ [86 πιοβὲ ἀρρτονβά Απηοίδίάζομβ. Βγ Φ. Μ. 
πΑΜ8. Ομ δτίάρο, 1826. 121η0. 

Βρ. Ῥεδγβοηβ ἀππαΐες Ῥαωϊϊ πὶ ἢανα Ἰοὴρ θθθὴ μοὶ ὰ 'π Ηἰρῇ δβεϊιπαιίοη οι δοοουηξ οὗ [6 
γατϊο δηὰ ῥτοίοιιπά ᾿φατηϊηρς οὗ {πεῖς Αὐΐῆοτ. ὙΠῸ ΕΠ Ρ θἢ ἰγδηβίδτίοη 15 δησι με τ ἢ ἃ 
τοδὶ πυτηθογ οὗ δηποίδιοηβ βεϊοοϊοὰ ἔγομι ἔα 65 βοῦγοοβ: δη( διηοης ἴμθπη 1Π|6 ἸΓΘΠΑΙ ΔΊΟΥ 
ἢα5 ἰαυ σον Ὀοττονοα ἔγομι [86 ρτγοβοηὶ νμοσῖι. 

6. ῬΑ] οϊοσία ΟΒγοπίοα; 8 ΟΠ γοποϊορίοϑὶ Ασοουπὶ οὗ δποϊθης Τίπηο, ἴῃ 
ἴὮγθο ραγίβ. [. Ὠ]ϊἀδοιῖςα]. 1. Αροάοἰςιῖοα]. 1Π1. Οδποπίοαὶ. Ῥεγέογιιθά 
ὃὈγ Βορεγὶ ὕλευ, .1.1. Τωοπάου, 1677. ο]1ο. 

7. Ἴδα Βογίρίαγο ΟἸγΟΠΟΪΟΡΎ ἀδπιοπβίγαίθα Ὀγ Αβίγοποπηῖοαὶ (] ου δι! 08. 
Βγ Αγίμυγ ΒΕΡΕΟΕΡ. Ιοπάοῃ, 1780. [Ὁ]10. 

8. ΟΠ γοποϊορίο ἀ6 1 Ἠϊβίοῖτα ϑαϊπηίθ. Ῥὰγ ΑἹρβοῆβο ἀβ ὙΙΟΝΟΙ ΕΒ. 
Βουῖη, 1738. 2. γο]β. 4ϊο. 

9. ΟἸοποϊορίοαὶ Απεχαῖῖοβ; οὐ ἴμ6 Απεαυ 168 ἀπά ΟΠ ΓοΒΟΙ ορῪ οὗἁ μ6 
Ιηοδί δης6ηΐ ΚΙΠΡΟΠ18 ἔγοπι [86 ογθδίίοη οὗ {π6 ψου]. Βγ {μ6 ἔδυ. Φοϊιη 
ΦΆΟΚΒΟΝ. ]μοπάοῃ, 1752. 8 νοΪβ8. άϊο. 

10. Αὄ Νεν Απμπαϊγϑὶβ οὐ ΟΠ γοποίορυ, πὶ το ἢ ἀπ δἰϊοιηρῦ 18 τηδᾶθ ἴῸὸ 
δχρ δίῃ [μ6 ΗἰβίοτΥ δηὰ Απίϊαυΐϊλο5 οὗἉ [86 ρῥτὶπιϊτῖνο Νϑιίομβ οὗ {π6 ὙοΥ]ά, 
δ. ηα 1Π6 ῬΓΟΡΉΘΟΙ6Β το]αίϊηρ ἰο ἴπθπ, Ομ. ὈΥΪΠΟΣΡ]68 οπαϊηρ ἴο τοηοτα {6 
πῃ ρογίθοϊοη ἀπ ἀϊβοογάδηοο οὗ ργϑοθάϊηρ βγϑίθῃῃβυ Βυ 186 Ηδν. 1 ΠΊΆτα 
ΗΑΙ ΕΒ, Ὦ. Ὁ. Ἰμοηάοῃ, 1809--1812. 8 νο]8. ἰῃ 4 ραγίβ, 4ῖζο. δδεοοηά Βαϊ οΩ, 
ΤΟΥ 864 δηα οοττοοίοᾷ, 1880, 1η 4 νο]8. 8νο. 

Τῆς εἰ{|6 οὗὨ τς σοσὶς υϑγὺ ἱπδάθηυδιοϊν ἀθβϑοσῖθοα 1ἐ8 τυ  Ἰΐαγίοιι5 οοηίεπῖβ. Νοῖ ΟὨΪΥ 16 
ἴε μα τηοβὶ εἰδρογδαῖθ 5γβίοθτῃ οὗ δῃγοποι συ οχίδπς ἰπ ΟΌἍΡ ἰδησιδᾶσα; Ὀυϊ 1ΠΘΓῸ 15 ΒΟΒΓΟΟΙΥ 
8 ἀἰθίσυϊς ἰοχὶ ἴῃ [Π6 δαογοὰ τυ τηρ8 ὙΠ οἢ 15 ποὶ 1ΠΠυϑίταίοα. Ὧζγτ. Ηδἱθβ [90Ὁ]οὐγα [86 
ΠΒΤΟΠΟΪΟΩῪ οἵ Ζ2οκορῆυ5, νἤοβο ζϑηυπα Ὠυταθοῦα πα οοησεῖνο5 παῖ Ὧ6 ἢας τεδιογοὰ ; δηά 
ἐπδὲ, ὈΥ ἃ σοπιρατγίβου ψἱτῃ (6 ϑοριπαρίηπι δηὰ {Π6 Οἵποῦ ἰοχῖβ, ἢ 65 δβοοτίδἰ πρὰ ἴπ8 ἴσὰθ 
Βουΐθβ οὐ ργίπιοναὶ ἐἰπηθ8. Τὴ ἸοΏσοῦ οὨγοποίοσυ, θβί ὉΠ Π5ηοαὰ Ὀγ ὯὮτγ. Η. υἱτ στεαῖ βδιυισοαββ, 
δ παν ΒΕ: ΟΠ ΌΪΥ ρτγείδγδθ]α ἰο ἐπδὶ ἔουπάρα οἡ {π6 Μαβοσγοιὶς ἴοχί, 85 1ξ σϑΙΏΟΥ ΘΒ ΤΩΔΗΥ͂ οὗ 
ἴοβο ἀϊῆου εἶ65 ψ τ ποῖ τμ6 δοτίρίυγα ἰδίοσυ 18 δπουτηθοτοὰ ἴῃ (Βαϊ ἰεχί. ΗΪ8 “ Νοιν 
ΑἸ Δ] γ5815" οὐρὰς ἴο παν ἃ ρίδοα ἴῃ ἔπ 6 ἰῦγαγυ οὗὨ ὄνοσυ Ὁ10}1ς4] διθάθηΐ τγῆο οδὴ ὑσοόσυτσα ἷξ, 

11. Α αν ἴο δογίρίασα (πγοποίορυ, τηδᾶθ ὈΥ͂ σοΙραγίηρ ϑδογοὰ ΗἩ!βίΟΥΥ 
αὶτ ῬΓΙΟΡΠΉΘΟΥ, ἀηᾶ σοπάονίηρ (π6 ΒΙΌΪ6 σοπβιϑίθης 0} 1561; 1Πυ8ὲγαϊοα 
ΜΠ πον ΤΆΡ0]68 οὗ ΟΠ ΓΟΠΟΙΪΟΡΎ, δηα νγίουϑ ποίθϑβ.0 ΒΥ “761168 ΑΝΡΕΕΥ͂Γ,, 
11.Ὁ. Τοπάοῃ, 1822. 8νο. 

12. ΤὴΘ ΟΠ ΓΟΠΟΪΟΡῪ οὗὨ 15γδ6] ἀπά {π6 “6νγβ, ἔγοτα (86 ΕΧοΐιϊΒ ἴο (ἢ6 
ἀοϑίγαοίίοη οἵ “6 γιβαίθπλ ὈΥ [6 Βοιμλπ8. ἘΊΓΒ ΓΘΙΠΆΓΚΒ οἢ {Π6 ϑυϑίθιῃϑβ οἵ 
ἔουπιον ΟΠ τοποργάρβοῦβ. ΒΥ ὙΠ] απ ΟΥΝΙΝΟΗΑΜΕ, Εδβα. Τ᾿ μοπάοηῃ, 1884. ϑνο. 

138. Απ Ιηἰγοάδυοίοσυ ἰββογίαιἷοθ ἴὸ {πὸ ““ ΕἼ]Π688 οἵ ἰῃς ΤΊη68," 
γΟΙ ΨΥ. ΗΗ 
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ὙΒΟΡ ἱἢ ΔΓῸ Θϑί8 Ὀ]18ῃ6ἃ 186 ΕἸΡΟΟΙ οὗἩ [86 ἘΔ] οὗ Αἄδτα δῃὰ 118 ΟΠ σοποῖο- 
σὶςα] Οοπποχίοπ ΥἹῈ [Π6 ρστοδὺ Θὰ οὗ 1πΠ6 ποῦ] δηα ΜῊ [Π6 ρτοβοηῦ {1π|6. 
Βγ ὙΠ] πὶ ΟΥΝΙΝΘΗΛΑΜΕ, Εδα. Ιομάοῃ, 1887. 8νο. 

14, ΤΙ ΕἸ]η688 οὗ 186 ΤΊΠη68 : Βοΐπῃρ δὴ ΑΠΑ]γ518 οὐ {86 ΟἸΠΓΟΠΟΪΟΡΎ οὗ 
(86 τορι Τοχὶ οὗ [86 βιονϑηΐυ ; βῃονίηρ {πὲ 10 τοβίϑ οῃ {86 Βδβ18 οἵ Ὄχδοῖ 
ϑοίθηοθ, 8Π4 σομργθθηίπρ ναγίουϑ ῬΆΓΑΆ]16] βίσθδσῃβ οἵ Τίπιθ, ἀστδηροθα ἴῃ 
δτοδαῖ ρουϊοᾶβ οὗ “0 01}1668 δηὰ Αβίγοποπιῖοαὶ Ογο]θβ, 10 οομηθοῦ [86 ΘΓᾺΒ 
οἵ ΗϊβίοσΥ δῃὰ Ῥγορθθοῦ νἱ]} 186 τοιηοίθδί δηἰθ] νη δρ68, δα ἀ6- 
τλοηδίγαίο (86 Ὠνῖπα Οτριη οὗ 6 ΟΠ γι βείδη Ὀ᾿βρθηβδίοη. . . . . Απᾷ οοη- 
ἰαἰπίηρ' ἃ Π᾿ββογίδιϊοη οἢ {Ππ γϑδῦ οὗ ον [οὐδ Νδανγ, ν᾿ θγοίη {Π6 ροσγ]οά 
οὗ [86 ἀοδί οὗ Ηοτοὰ 18 ἄχϑά Ὀγ δῇ Οτίρίμαὶ Ταηὰγ ΕΟ] ρ86. ΒῪ ὙΥΠΠ1απὶ 
ΟΥΝΊΝΟΒΑΜΕ, Ε84η. Ἰωοπάοη, 1886. 8νο. 

1δ. Α ϑαρρίοιμοπίασυ Πββουίδιϊοη ὁπ ἴῃ6 βδοτθα ΟἸΤΟΠΟΪΟΡῪ ; οοπι- 
Ργοβεπάϊπρ 8 Εδνυΐθν οἵ [86 (ὐοπίΓΟΥ ΓΒΥ 88 ἴοὸ {π6 ἀαίθ οἵ {Π6 Ναθν!Υ οἵ 
ΟΒγὶβὲ ; 8ὴ Ιησυΐτγ ἱπίο [86 ΟἸἸΓοποΙορῪ οὗ Φοβθρῇυβ ; δπᾶ ἔασίμεν Ἐ]υοΙάΑ- 
Οἰοηβ οὗἩ (μ6 δοιθηξῆςο Δττδηροιηιθπὶ οἵ {Π6 {{π|68 οὗὨἩ 1π6 Ομ υτοῖ ἀπὰ 1ῃ68 
ὙγοΥ]α. Βοίηρ Ῥατὶ Π]. οὗ (86 ““ ΕἸΪη 688 οὔ {μ6 ΤΊπιο8. ΒΥ ὙΠ] ἴδ Οὐνινα- 
ΗΑΜῈ, Εἶδα. Ἰωοπάοῃ, 1886. 8ὅνο. 

16, Τὴ δερίυεασίπὶ ἀπ ἩρΌγανγ ΟΠ τοποϊορίεβ {τἰθά ὈΥ (π6 Ταβὶ οὗ {πεὶγ 
Ἰπίοσμαὶ ϑοϊθηςῆς Εἰνίάσποο: ὙΠῈῊ ὁ ΤΆΌΙ6 ἴτοιῃι τπ6 Ογοαῦοι ἴὸ ὑπ6 
᾿Αρςοοβϑίοῃ οὗ {]Ζζίδἢ, δῆπο 8.6. 1810, βῃονίηρ {ποὶτ 001] οδη ἀἸ ΒἜΓΘΠΟΘΒ 
αὖ 680} ἀδία ; 4150 οῃ 116 στοαὶ ρογϊοάβ ψΒοἢ τουτηϊμδίθ δπα τρρτκ ἴΠ6 Ὑ6Ὰ Ὁ 
1888 88 186 ροϊπί οὗὨ {{π|6 {ῃδὲ 5π|8 Ρ ἀπᾶᾷ Θομοθπίγαΐθβ, 88 1ῃ ἃ ἴθσυβ, {116 
ΟἸΒΙΓοβοΪορῪ οὗ 4}1 ραβὲ αρ68, δῃᾷ ἀρρϑᾶγ Πἱκϑυσίβο ἴο βῆουν [86 Δρρτόδοὶ οὗ [86 
Θθα. Βγ ὙΠ ΐαπι ΟΥΝΊΝΟΒΗΑΜΕ, ἔβα. ΕΗ θΟΓΡᾺ δπὰ Τοηάομ, 1888. ϑνο. 

17. Α Οὐοποῖβε ϑ'γβίοπι οὔ Ηθῦγαν ΟΒγομοϊοσυ, πὶ δοοογάδμοα ΜΙᾺ [Π6 
Ἡρῦτον Τοχί. ΒῪ “6π|08 ΜΑΘΒΆΒΤΑΝΕ. Ῥογίῃ, 1885. 8νο. 

18. Τα ΟΒγομοίορυ οὗἉ {πο ΟἹὰ Ταοβίαπιθηΐ δπὰ 15 Οοπηδχίοη ὑγῖ Ῥτοΐδῃ8 
Ηϊβίοσγ. ΒΥ ἀβϑοῦρὲ ὅκενε. ἘΙΠθυγρῃ, 1886. 8νο. 

19. Οτάο ϑδβδοίοσυπη. Α Ὑτοαῖβα οὐ {πΠ6 ΟἸΠΤΟΠΟΪΟΡΎ οὗ 186 Ηοὶγ 
ΘΟΥΙΡύΌΓΟΒ, δηα [Π6 ἱπαϊοαίΐοη8 ἐμογοὶπ δοηίδϊηρα οὗ ἃ ἀϊνίπηθ ρ]δῃ οὗὨ {{π|68 
ΔΗ ΒΘΆΒΟΙΒ: (οροίμοῦ {ΠῚ ΔῈ ΔΡΡΘΙΟΙΧ, σοηΐαϊηίηρ 1. Α δσομηροπάϊππι οὗ 
18Π6 ὈΥϊποῖραὶ ᾿πϑυιταΐθβ οὐ (ΒὨτοπο]ορῪ : ΠΠ.- Απ δχϑιηϊπδίίοη οὗ Μτ. ατοβ- 
Ὑν6}}}8 δοτίρίατο ΟΠΤΟΠΟΙΟΡῪ δηὰ Ηγροί 6818 γοϊαῖτῖνα ἴο {π6 “0]14Π (Δ᾽ μἤδγ : 
Π|. Π᾿ββογίδ!ομϑ οὐ {86 Απῦδπὶ ΟἸΣΟΠορτΆρ 168 οὗ Αϑβἰα δὰ ἔργρί : Ι΄. 
Ουμῖπο68 οὗ ἃ ΟΒσοπο]ορῖοα] Ηδυτηοηγ οὗ {ΠῸ ἔουν (ο8ρο8: Υ. Αῃ ἘΒΒαΥ͂ 
οὐ 86 οϑῖρη δᾶ διχσποίυτο οὗ ῬΥορθθου. ΒῪ ΗἩΘΏΓΥ ΒΕΟΥ͂ΝΕ, Μ.Α. 
Τιοπάοῃ, 1844. 8νο. 

20. ΟἸ τ ἰβίοϊορία; ΟΥ, ἃ Βιϊοῦ Ῥυΐ βυγ Ασδοουηίΐ οὗ [86 οογίδὶπ ὙΘΆΓ, 
ΤΠ ΟΠ, ἄγ, ἀπά ταϊπυΐθ οὗ {π6 Βιτίῃ οὗ Ομ σῖθέ, ΒΥ Φοβηὴ Βύτια. Ἰμοπάοηῃ, 
1671. 1211ο. 

21. ΤΠ ΟΠ ΓΟΠΟΪΟΡῪ οὗἨ ΟἿΌΡ ανϊουτ᾽β 116: ΟΥ 8Δῃ Ἰπαυΐίσυ ἰηΐο [πΠ6 Ττὰδ 
Τίμα οὗ [86 Βιτίς, Βαρίδπι, ἀπᾷ Ογθοϊῆχίοη οἵ 68ὺ8 Ομ γῖϑυ. Βγ Ο[Βγίβῖο- 
ΡΒΘΡ7 ΒΕΝΒΟΝ, Μ..Α, Οὐδπιρτίαρο, 1819. 8νο. 

22. ΟΒσομοϊορίθ ἀ6 Φόϑυβ ΟἸγῖβί. Ῥὰν Μ. ]6 Μαγαυΐβ 46 Εὐπτια. Ῥαγίβ, 
1880. 12π|ο. 

28. Τιββογίδιϊοηβ οἡ {86 υταίίοη οὗἩ ον ϑδανουτ Β ΜΙηΙΒίΓΥ, δηὰ [Π6 
ΟΒγοποϊορίοαὶ Ασγαηροηχθηΐ οὗ (86 αοβρθὶ Βαοοογάβθ: ᾿ΠΠ ἃ ἀσβοσίρεϊννα 
ϑύγνου οἵ ῬαἸδβέπα ἴῃ ἴδ6 πη οὗ ΟἸ γι. Βγ 1δηΐ ΟΑΈΡΕΝΤΕΕ, 1... Ὁ. 
Ὦγῖβίοὶ δῃὰ 1,οπμάοῃ, 1886. 8νο. 

24, ὅδβι]α ΕἸχαϊίΐοη Μαιίπόπιδ αι ἀρ 14 ἀδία 46 ἴὰ Μογὶ ἄι ϑαυγνθυτῦ: 
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ἀ᾽ οὰ βϑοηΐ ἀόάευϊο8 ο61168 46 βοῇ Βαρίδιηο οἱ 4θ 88 Ναίβδδῃοθα.κ Ῥὰδγ 10 δέ 
ΓΠΑΟΘΗΣΥΒΕ. ῬαγΚ, 1839. 8νο. : 

25. Α ΟἸΒτοποϊορίοαὶ Τηἰγοάδαςίίοη ἴο {π6 Ηβίοσυ οὗ {πὸ ΟἸΒΌΓΟΙ ; θαΐηρ 
8ὴ ΙΠΔΌΪΓΥ ἰηΐο (86 ἔτι ἀαί68 οὗ [πΠ6 ΒΙΓΓΝ δπὰ ῬοδιΝ οὗ οὖῦ Τωσὰ δπὰ 
ϑαυί ον “6808 ΟἸγὶδί ; δῃὰ δοηΐδι πῆρ 80 ΟΥ̓ 1Πη8] ΗδΥΠΟΩΥ οὗ {π6 ἴουτν 
(οϑρθῖ8β. ΒΥ {86 ου. ϑατηιιθὶ ΕΔΥΓΊΔΑΔΡ ΦΨΆΑΚΥΙΒ, Ὁ. Ὁ. 1.1... Τωπάοῃ, 
1844. ὅνο. 

ΤΏ [Ὁ] ον πα ἀγὸ [86 τϑβυ 8 τς Πγ. Ψἀγνβ 1 Π1η]κ5 πα 858 Θβίδ Ὁ] 18Πῃ64, νὶΖ. ΤΏδε ἐπα 
γι οὗἩὨ 2 65.05 Ο(Ἡτβὲ ἰοοῖς μίας δὲ {πὸ τἰπια οὐὗἁἨ (ἢθ σϑῆδιιβ οὔ δησζοϊπηθηΐ δὲ Βοι ] θἤθτη, οἡ 
πο 9251} οὗ Ποσοιρθοσ, κ...ν. 4707, αὖ ο. 747, ἴῃ ἴῃ σοηβυ βῃΐρ οὐὗὁἁἩ Ὦ. 1,5 |1τ5 Βα]δυβ δηὰ 
σ. Απεϊδεῖυ5 νεῖ, οὐ γεῖοσ, {Π6 8551} γϑᾶσ οὗ {π6 τεῖσῃ οὗ Ἡογοὰ {π6 Οτοαῖ, δῃὰ 16 υϑῦῪ 
ΒΆΤΩΘ ΥΟ8Σ 1η ψΏΙΟῆ Αὐρυβυα κυς {Π6 ΓΕΙΩρΙΘ οὗ 798η11.5 1116 {πϊγαὰ {ἶτηο, ἰῃ ἸΟΚοη οὗἉ υπϊνοιβδὶ 
Ρθδᾶσα; 2. Τμδῖ {πΠ6 ταϊηἸβίγυ οὗ ΨΦόοδπ ἴε Βαρεῖϑε ρσοόρδθὶγ Ὀορζᾶῃ οἢ οὐ δροιὲὶ (Π6 ργοδὲ ἀδὺ 
οἵ Αἰοποπιοηὶ, Ετιάαγ, δορίορογ 29}, ἴῃ {Π6 ἤτοι γοαῦ οὗ Ρ1] αἴθ Β Δαπηξηϊβἰταϊίοη, ἔπ σοη- 
ΒΌΪΞΗΙρ οὗ Μάαγουβ Αϑιηΐυβ Αργῖρρα, δηὰ (οβϑιι8 (όγῃθὶιαβ Τ,θηΐυ 5, Α...». 4737, ἰἶα 1δὲἢ 
γϑαῦ οὔ {86 δϑοοοίαξο ρογογπαιοηῖ οὗἩἨ ΤΊΡοσιιβ, [Π6 121 γα οὐἁ ἢ 15 βοὶο τεῖσῃ, δπὰ {πε 941} 
οὗ {πὸ σοπησιοη ΟΠ τ βεϊδη οσα, (Οοηθοηυθπεὶν ἴπδὲ ἴῃ 6 πη! ἰκίτΥ οὗἁἉ 7 ο0ῃπ, 5πὰ οὗ 6518 ΟΠ γὶϑὶ 
υπϊοά, ταδάθ ὑρ πα ρεοτὶοά οἵ 3} γϑαγβ, ἴπ6 Ῥυορμοϑῖῖς μδ] ῇ ϑοκ οὐἩ Ῥαπὶοὶ; 83. Τπαῖ ἐδ 
Ῥαρίϊβπλ οὗ Ζ796805 ΡγοΟΌΔΟΪΥ ἰοοῖς ρἷδοθ οπ ἔἰὸ 9615} βαυθδι, Φδηυατυ διἢ, ..ν. 4788, 
ψ ἤθη Πα Παά }ιι5ὲ δηϊοτοα οἡ δῖ5 {ἰγῖγ-οβτδὶ γϑασ, δῃὰ μὲ Π6 νγᾶ8 ἼἽγυοιῆοά, δοοοσζαίΐηρ ἴο 
ἴπ6 σοπβοητιθηΐ νοῖσο οὗἉ δηι 4. γ, ἰπ ([Π6 σοΏβυ 81 οὗἩ ἴπ6 ἔσο Οδπηῖηὶ, θη ἢθ τσϑ5 ἰπὲγίγ- 
ἔῆγοθ γϑῶσβ δῃὰ ἰὮγαα πιοηῖῃβ οἷά : 4. ΤΠδὶ “6605 Ομ τῖβὲ θηίογοὰ «Θγυβαὶοπι οὐ δυηάαγ, 
Μασοῖ 21, βεϊηρς 1 ἰομ ἀδν οὗ ἴῃ 6 7618} τωοητἢ ΝΊβδη, Δ...». 4741, γϑδγ οὔ πο τείοστηθα 
εδἰοηάαν οὗ 7υ1}}ὺ8 Οαοασ 73, αηὰ οὗ [86 νυΐ ας ΟΠ γι βεδη οσα 28; (αὶ πὸ ψαβ θείγαγοα ὈΓῪ 
υάδ8 οα 6 ΤΟ] ον ηρ εἀποράδυ ; ἐπαὶ 18 ρϑββίοῃ Ἴοτητηθησεὰ οἢ ὙΠυγβάαΥ ονεπὶης, 
Μαγο 251}, δῖος [ῃ6 Ῥδβϑονοσ, δηά νγᾶβ σοῃϑβιιπηπηδίθα ὈΥ ἢ5 ἀθϑί οὐ ἴπ6 ογοεβ, ΕἼ ἄδυ, 
Μασγεῆ 96ιἢ ; ἐμαΐὶ 6 σοβα ἔγσγοτῃ ἴῃ 6 ρταν οὐ Εδϑίεσ ϑυπάδυ, Μαγεῖ 28} ; δβοοῃάϑα ᾿ηΐο 
Βοανφῃ οὐ ΤΒυτβάδγ ἴἔἶ 6. οὗἨ Μίαν, δπὰ ϑοηΐ ἀονῃ (π6 Ηοὶγ ΟὈοεὶ ου δυπάδγ, Μίαν 16. ἢ, 
ἩὨΙΟΝ τγῶβ (6 ἀδγ οὗ Ῥεπίοοοοί ἐπ δι γοατ, δηὰ σοῃδοαυ θη} ἴΠ6 ὈϊΓΕ- ἀπγ οἴ {π6 ΓΟ γι σεΐδῃ 
Ομυτγοῦ. (ΟΠ ΟΥΤΉΔΌΪΥ ἰο ἔποβα νῖονν5, [6 δυῖμοῦ 88 οοῃείγυοϊοα ἃ 5β6γῖ68 οὐ ἰϑῦ]ος ἴον ἃ 
“«Νεν Ηδγιθοην οὔ [πο (ο8ρο}5." Ηἰ5 ορἱηΐοης, μουσανοσ, μᾶνο θθθη ἀϊδρυϊοὰ Ὀγ Μτ. συη- 
᾿ησμδηηο ἰη {86 [Ὁ] ον της ποτ. 

26. Α ϑυπορϑὶβ ΟΓ ϑιυπηΔΓῪ οὗ ΟἸΓΟΠΟΪΟΡΎ, ἰῃ 118 οϑπμηθοίίοη τὰ [6 
Ἡϊ!ἰβίοσῖοαὶ δὰ Ῥγορμδίῖς δογρίαγοβ, ἔγοσα [86 οσὰ οἵ ογθδίζοῃ ; βῃθνῖηρ [86 
ἀαἴα68 Ὀοῖ οὗ 186 ἀτοοκ δηὰ ΗἩΘΌΣΘΝ βυβίθιῃβ, 8ηα {86} αἸ ΓΘ οα8....... 
Βγ ὙΠ απ ΟΥΝΊΝΘΗΑΜΕ, ἔδᾳ. ϑθοοπμα απο, οογτθοῖθα, Θῃ]ασρο, δᾶ 
ὈΤοΟΌρΡὮυ ἀονγῃ ἴο ὑπ6 γος 1846. Τιυπάοι, 1848. 8ὅνο. 

Τῆς ἄγοι οὐϊίου οὗ [η15 οἰαθογαία σοῦῖς γα8 μι Ὁ] 86 ἴῃ 1887. Βοβίἀθβ 8 ϑγῃορϑὶς οὗ 
ἙὨΓΟΏΟΪΙΟΔΎ, ᾿ξ σοη δὲ 8 8Π δη  γδὶβ οὗ ἴΠ6 νδγίοιιβ δεῖ ρῃηιῆς τηθάβυσοβ οὗ ἴΠ6 τ πάδηα αρ68 ; 
ΤΟαϑΟΠ5 ἴον δἀορίϊπηρ ἴπ6 Ἰοησοῦ Οτθοὶς σὨΤΟΠΟΪΟΘῪ ἴῃ Ρῥτϑΐδγομοο ἴο ἔπ Ηρθῦτον ; ὅπ δὴ 
Θχδιηϊπδίίοη οὗ {πῸ σγοποίορίοαὶ βοῃοπηοβ οἵ Αγομθίβηορ ὕϑπον δηὰ οὔ “οβορῆυς, οὗἩ 86 
ἙΠγοποϊοσίοδὶ βυιπλπιατῖοβ οὐ ΟἸ]θπηθηβ, ΕΠ ρΟΪθγι8, δηὰ Ποτηοίτίυβ, δπὰ οὗ {πὸ ἀδῖθς οὔ ἐπ Ὲ 
Πδιϊνγ δηὰ ραβείοη οὗ 9.505 (ἢ τῖδὲ το ἤάνα ὕθθη ἰαιὰ ἀοτῃ ὃΥ Δῖν. Οτοβυνο}} ἴῃ Ὠΐ5 
Ἡδστηθοῦν οὔ ἴπ 6 Εοιιγ Θοβροΐβ, θΥ Μσ. Βγοτνπο ἴῃ ἢΪ8 “ Οτάο ϑβδβοϊοσγιι τ," δῃὰ ὈγῪ Ὦγ. 96γνΐβ 
ἴῃ ἢ15 ““(Βτοποϊορίςοαὶ [πιτοάποιίοη ἴο ἐπα ΕἸ ἰδίυτυ οὗ τπ6 Ομαγο." 

27. Τῆο ον θῃ ΟΔΙομἄαγ οχρ]αϊπϑᾶ : οὐ, ΟΡδογσυδίίοηβ οὐ ἴπ6 Αποῖθῃς 
Ηδῦτον Ασοουμπῦ οὗὨ {Π6 γϑϑγ, πιοπί 8, δπα ἔδββεινβ ὑδοα Ὀγ 1116 ῬδιΣΙΔΓΟΙΒ, 
Δῃ4 τηρηςϊοποα ἴῃ ΗοΙΪγ δογρίασο. ΒΥ Ηδησυ ΟΑΒΕ. Τοπάοῃ, 1674. 12πιο. 

28. ϑϊθοῖ Ὀιβοουχβοβ, ἴ. οὗ [86 ΟΟγτοϑροπάρθηςθ οὗ ἴπ6 Ηθοτον ΜοΠΙἢ8 
τ τπ6 Φυ]6η, ἔγοια {Π6 Τ,δεη οἵ 4. θεν ἃ ΜΙΟΗΑΕΙ 18, γα] Ῥγοΐδββου 

οἵ ἀοοίξίησοα. Π. ΟΥ̓ ἴμ6 δαθθδῦςαὶ Ὑθαγ. ΕὙοσΣ [Π6 ϑαπι6. ΠῚ]. Οὗ τ1μ8 
Ὑρδγ8 οὗ Ψ0Ὀ 1166, ἔγομηῃ 8ὴ Απομγτηοιβ ΤΥ σίου, ἴῃ Μ΄. Μαββρῃβ Ηἰβίοϊγϑ 
Οπαιο ἀ6 ]Ίὰ Εόρυδ!ίαια 468 1, ΕΓ68, νο]. ν. Ασί. Π. ρ. ἰχ. ὅθ. 1ωπάοῃ, 
1778. Ἰ2τηο. 

ΤΠοβε ἀἰϊβοουτβοα γοσα ἰγαηβίαιθὰ ὃγ [ἢ σοἸουταϊοα ρῥτγϊηΐοσ, ὟΝ ΗΠ’ τὰ Βονυεα. (ΝΊςο ἢ ο 85 
111. Αποςά. οἵ (86 18(ἢ} ΟφηίατγΥ, τοὶ. ᾿ϊϊ. Ρ. 146.) ΤῊ 3γεί ἀϊβοοῦγβα σοῃ 815 δὴ Ἱηροηίουβ 
διϊοιηρῖ, ὈὉγῪ Ῥγοΐδββδοσ. ΜΊςἤαθ 8, ἴὸ τοσοπςῖϊα {πὸ αἀἰδογορδηοὶθβ Ὀοΐτσγοοη (86 Μοβαὶς ᾿πιῖτυ- 
τἰοῦδ δῃὰ πὸ 26 νυν ͵8ῃ (δ]οπάδγ: ἐπὸ συν οὗἁἩ [π6856 ραροβ [δ8 ποὶ ὕδϑθῃ Δ0]6 ἰ0 ββοϑυίδὶῃ 
γγθοτο ἃ ἤτεὶ αρροατθὰ, ΤῊ ἀϊδοοιιγβα ἢδ8 Ὀθθη γοργιπιοὰ ἴῃ ἴπθ (δ᾽ οπάδγίι πη Ῥαδ] θβε! ἢ δ 
(8θε ἴπ6 ποχὶ δτιῖοϊθ). Τῆς δεοοπα ἀἰβοοιιγεθ, τ π] ἢ ἰτοδϑῖβ ου {86 ΒΑΡδιῖσαὶ Ὑθας (ἰξ δρ- 
Ῥοδσβ ἕγουλ Μ|οῖ 8.159 (Ὁοτητηθηΐατίοβ οὐ ἔπε [δ οὐὗὁἨ Μοβαδβ, νοὶ. ἱ. Ρ. 391.), 15. ἃ ἰγδῃβὶ δίΐοῃ 

Ν : ἨΗ2 



468 δαογοα ῬΑιϊοίοσψ. Γ[ὀῬΡαγὶ Π. ΟΚ. ΥἹ]. 

οὔ ἴῃ πίμι οἵ ὶβ (οπιπιεπέαξίοπεε ϑοοιείαἐὶ Κεσὶα Οοείπρεηεὶ, ΡῈΡ ἀπποε 1 158-176, οδίαία. 
ΤΏ βιυθδείδηοο οὗ (18 ἀἰβοοιιγϑα 18 ἰῃβοτίραά ἴῃ ἢ15 (οτησηθηΐδσιοβ, νοὶ. ἷ, Ρῃ. 3587-416., 18 
βοῖπα δα ἀϊίοπαὶ ουξογναϊίοαβ. ὙῆῸ ἀοεῖση οὔδ6 ἐλίγα ἀϊδοουγβο, οα (Π6 γοδγβ οἵ Ψυ01166, 15 
ἴο βῃονν {πδὶ ἴῃ γος οὗ 70 Ὁ 1] 66 ταβ δυθῦν ἤογι γε γοαγ, θοΐηρ ἱποϊμἀφὰ 1η [86 δενθηίῃ 
ΒΑ ΌΘΟΙοΑὶ γοᾶσ ; δρά τπδι ἴξ ρτοῦδοὶΥ Ὀοζδη ἴῃ ἴΠ6 τἰπιὸ οὗ δεϊθυουβ Νοδῖονυ. Μν. Βονγοτ᾿ 8 
᾿π||6 νοϊαπηθ 8 ἈΠΟ ΟΠ Υ ΒΟΆΟΟ : 8 ΠΟΡΥῪ οὗἉ ἴΐ 15 ἴῃ ἔπ υθσὺ νϑὶ υδ 8 Πρ γαγυ Ὀαϊοηρσίης 
το ἴπε6 Ῥτεβιάθηξ δπὰ Ἐξ} ον οὐὁἨ υδοπ᾿β ΟὈ]]ορο, ἴῃ μα Τὐηϊνουβγ οὗὨἨὨ Οδιιρυϊ ρα, τοι 
88 θθθη δχδιγϊηρὰ ἔοσ ἴπΠῸ ρσεβθηῖΐ δυίῖοὶο. 

29. Οδ]οπάδσγιυπι ῬΑ] βίη : ΘΧ ΣΙ Ππρ 4 ΤΆΌυΪϊαν Ὑ ον οὗ [Π6 ῥσῖηοῖραὶ 
Ενθῃῖβ ἴῃ ϑδογιρίαγθ Η]ΒΙΟΥΥ ; [86 “6 15} Ἐδβον 818 δηα Εδβίβ, ψἱ τ} (86 
ΘΘΤΥΪΟΘ οὗ [86 ϑγηάροραο; [μ6 Οὐ} 1π68 οὗ ἃ Ναΐυγαὶ Η]βίοτυ οὗ ϑιγσγία...... 
Τὸ ψ 1] ἢ Αγ δα θά δὴ Ασοουηΐ οὗ ἴ86 αἰ δγθηΐ τηοᾶδβ οὗ ὀοιηρυςπρ {τη 6, 
δἀορίοα ὉγΥ (πὸ Ηφῦτονβ, πὰ ἃ Π:ββοσίδιοη οἡ 1πΠ6 Ηθῦτονν Μοπίμβ, ἔτοπι 
186 1,δη οὗ ΄. Ὁ. ΜΊΟΠΔ6115. Βγ ὙΠ] δὰ ΟΑΕΡΕΝΤΕΚ. [οπάοῃ, 1825. 8νο. 

Ταηΐδ Ρυ δ)! οδίίοη σοη5᾽5ἰ5 οὗ ἔννο ρμαγίβ: --- 1. Τὴ (αϊοπάδγ οὗ Ῥαϊθβιῖηθ, τυ] ἢ ῥτοδοηῖβ 
ἴῃ 6 σοῃοῖβα ἔογηι νϑγίοιβ ἱπέοττηδίϊοη τοϊδεϊνο ἴο τΠ6 ον βἢ γα ; δῃά, 2. “" Δ Ὀιβθοτίδος 
οὐ ἴ86 Ηροῦτονν ΜοηίΠ5, [ἔτοπι ἴπ6 1,διῖη οὗ 7. ἢ). Μισμλσι 5])," τ Β1οῖ 15 τορτί πιά ἔτοτῃ [6 
Ρτοοθαϊης ετη4}} νο]υπια οἵ Μυ. Βονγοσ. ὍΤθο (αἰοπάαν οὗ Ῥαϊοβεϊμε 15 αἶβο ἤθδί]ν ρυϊηϊοὰ 
οἷἱ 8 ἰαγβε βῃθεῖ, ἴο Ὀ6 Βυῃς υρ ἴῃ ἴα βιυν ἔον ρογροίυδὶ γοΐδγθῃσο, 

90. Ηἰϑβίοτ 8 [Πηΐνουβθ Ταθυ}]6 ΕΠ ΠΠΟρΡΤΑΡὮοΟ- ΒΟΓΙΟά]6ο- δ. ΠΟΒΤΟΙ 5016 88 
ΔῸ ΤΟΓΌΠΙ ὈΓΠΙΔΟΓΑΣ]1Β Δα ὨΟΒΙΓΑΠὶ ἀ]61),.. . . . . Ἰυχίδ ΘΙΆΠᾺ νὈ]ΡΆΓΘΙΩ αἰ ϑροβιίδ ; 
Δ) 6 6118 οἰ ΑΓ 58: ται. πὶ σ᾽ ΘΠ ἢ σΘΠΘΑΙΟρΡῚ]Β οΘορίοβοαιθ γοῦυσὰ αὐδγυμ]}]}οῦ, 
1η 166 : ΡὈΓΘπ ϑ8ἃ οὔϊδιη ὩΥΆΓΌΤΑ 1ΠΊΟΣ 86 σΟΙηραΓγδίδ ἀ6πϑδίίοπο, ᾿ΐθητι (Οἴλιι8β 
μἰδίογιϑ δαβηϊυπηαυθ ἀοοίγ πᾶσα ΠοΙΣ 8 11 ΟΓΆΓΙ, . . .« . . Δάογηῃδῖδο βία 10 
ΕΓΘΔΠΟἾ861 ΦόΒβορ ΩΣ ὈΌΜΒΕΟΚΙ. ΒοσΌ] 11, 182]. [0]10. 

Τῆθβθα σὨτοθποΪοριοαὶ [4065 οἶδῖ πη 84 ρἷδοο ἴῃ ἴπ6 κι ἀδητ 8 ΠἸΌτασυ, ποῖ οἠἱν ἔοσ ᾿ποῖγ οἤθαρ- 
685, δυϊ δἷδὸ ἔον ἰποὶγ αὐ πὺ. ὙΏΘΥ δα ποιὶσθὰ ἤθγο οὐ βεοουπὶ οὗ [86 οἷοδ ὀχῃ)ἱοη 
ψ ὩΟΣ ἔθου σοηΐλϊη οὗ βαδογρὰ στο ΠΟΪ ΟΟῪ δπὰ 186 αθδὶγβ οὔ ἴποβα παιϊουβ τὴ στοαὶ ἴπ6 
2ενν8 πδὰ δῇγ ἱπίθσοουσθο ΤΠ ᾿ποάργῃ δυθηΐβ ἀγὸ Ὀσουρῶϊ ἄονῃ ἴο ἴΠ6 γοδγ 1890. 

31. Βγῃοῃγομβίοαὶ ΓΆΡ]68 οὗ [6 Κίηρβ δπὰ Ῥσγορῃοίβ οὗ [βγ86] δηὰ 
7 υά8}, ἀπά οἵ {π6 Εὶησβ οὗ δυγία, Αβϑγτία, Εργρῦ, δῃὰ Βαρυίοῃ, τηθπιϊοπθα 
πη 16 δοσρίυτοβ. Οχίογά δπὰ [οπάοῃ, 1842. 4ϊο. 

82. ΟΠ γοποϊορίοαὶ Μδημαὶ οὗ [86 δογίρίυγοβ δη οὗ [μ6 δυϑηΐβ οοππβοίθα 
πὶ {Π6 1: δυυδηρεα ὈγῪ {π6 Εἰ. Ηοῃ. δῃὰ Βδν. [Ῥαὺ] δαύμαβεζΖ) [ωμοσὰ 
Ὧδ ϑαυσασοζ. Ιοπάοῃ, 1845. 121ηο. 

5ΕΟΤΙΟΝ Υ. 

ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝΒ ΟΕ ΒΑΟΚΕῈ. ΑΝῸ ΡΕΟΕΑΝῈ ΗἸΒΤΟΕΥ. ---- ΗἸΒΤΟΒΕΙΕΒ ΟΕ ΤΗ͂Ε 

ΒΙΒΙῈ, ΑΝῸ ΒΟΕΝΙΡΥΌΞΒΕ ΒΙΟΘΕΑΡΗΥ. 

1. Φυάαῖοα: 8βε οίογαπι βογὶρίοσιιπι Ῥγοίδποσιιπι 46 ΒθθυΒ Φυδαϊοῖθ 
ἘΤΑρτηθηῖα. ΟΟ]]ορὶῦ ΕὙΙἀογοὰΒ ἄγου ΜΈΙΕΕ. Φ96η8, 1882. 8νο. 
, Τὶς 15 8 νδΥῪ σοηνθηϊθηΐ σοπῃρὶ δέϊο ἔγοτι πἰμοίθθη οἱμββὶς δυῖμουβ (στεεὶς απὰ Ἐομηδῃ), 
ἱποϊυάϊηρ {86 7 νι πυγϊἴοτβ, ῬΏ11Ο δηὰ Ψοβορίνιβ, γεϊδιϊνε ἴο μα Ὠἰβίογυ, δίς. οὗ δ 7: νβ. 
ΤΩ ἴοχί 15 ῥγϊπίθα ἔγοπι 1:6 Ὀεβὲ οἀϊίοπς τ ἃ ἔδνν εχρ᾽ απδίοσυ ποῖθβ, σσβογα ΠΟῪ δτὸ 
ὨΟΟΘΒΒΑΓΥ͂, δηἃ 1 τ ΔΡβΊ πὶ ποῖθβ ἱηἀϊοβείηρ [Π6 βυ )εοῖς ἀἰβουκβοά Ὁ 16 δυΐποτβ οὗ ἴῃα 
ΒΟΥΟΙΓΆΙ οχέγδοίβ. 

2. ΤΙ Ρἰοίογίαὶ Ἡ]βίοσγ οὗ Ῥαιθϑίΐπθ. ΒΥ Φοβπ Κιττο, ἢ. Ὁ. Τοπάοη, 
1889. Ἰαγρα ὅνο. 

Ιῃ {18 ἴσαν να] υδθ]6 σοῦκ, [86 Ὠἰδίοτγ οὗὁἩ 186 76 δ Ρθορὶο, δπά οἵ ἴδ6 παϊΐοῃβ στιὰ 
Ὑγἤοτα ΠΟΥ ὙΓΟΓΘ οσοηηθοίοα, 15 Βυ οἰ ΠΟΥ͂ τοϊαῖθα ; {Π6  οορσταρΡΗΥ δά ἡδίυταὶ Ὠἰδίοσυ οὗ τς 
ΒΙ10]6 γα δοουγδίοὶυ ἀδβουϊ θά, δηὰ 1]]υιϑέγαϊθὰ τσὶ πυπιογουβ ψ 6 }]-οχοουϊοὰ ττοοά-ου8 ; 
δηἀ Ὠυτηεσουβ ραββαρο5 οὗ δοτίρίυγο ἀγὸ ἐποίἀθηία!γ εἰυοίἀδιοά. [π1844 ἴΠ6 δδτηδ δυῖποσ 
Ρυδ!Ἰεοά, ἕο ἔμθ ραγροβες οὔ ζυϊεΐοη, ἃ βπιδι ον “ ΗΙδίοτυ οἵ Ῥαϊοειϊηο ἔγοπι ἐδ Ῥαέγίδγοιδὶ 
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Αρε ἴο [86 ρῥγοβθηὶ ΤΊπιο :" 1 15 1] υκέταϊο 1 πουϊήοτουβ τοοά-ουῖ ; θὰ 1ξ τηυϑὲ ποῖ μ6 
ΘΟ; ΒΙἀοΥΘα 88 δὴ δργιόρστηθης οὗ (Π6 Ρίοίοτῖδ] Ἡ Ἰϑίουν οὗἁὨ Ῥα]εβεῖπο. 

8. ΤΠ6 δ'ιαογοά δηὰ Ῥγοίδβῃηβ ΗΒίοσΥ οὗ [Π6 Ὑ οὐ οομῃηθοίαθά, ἔγοση [86 
Οτοδίοη οὗ 186 Ὑ οὐ] ἴο {π6 Ὀ᾿ββοϊαθοη οὗ [π6 Αββυσίδη Επαρίτο. ΒΥ δ. 
Βη ΌΚΕΟΕΡ, Μ. Α. ϑὅνο. 4 νο]8β. Ιοπάοη, 1748. Ὀεϑί οἀϊοη. ΤῊΪ8 τγ6}]- 
ΚηοΥγ 8πα να] Ὁ] 6 ἡγοῦ μ88 ὈΘΘ ἢ ΒΘΥΘΓᾺΙ {1Π|68 ΤΟρτϊηἰαα. 

8." ΤΒδ ΟἹ δὰ Ναὸν Τοβίδιηθπί σοηποοίθα, ἱη (86 Η]ΒΙΟΓΥ οὗὨἨ {Π6 “6 νν8 
Δα ποὶρηθουγίπρ ΝΝΑΙΙΟη8, ἔγοτα π6 Ὠδο]θηβίοη οὗ [86 ΚΊραοΙΒ οὗὁἨ 18Γ86] 
84 υάδῃ ἰο {πΠ6 {πη6 οὗὁἨ ΟἸἾγίϑέ. ΒΥ ΗυμρῆγοΥ ῬΕιρεαῦςσ, Ὁ. Ὁ. 8νο. 
4 νοἶβι Ἰωοπάοηῃ, 1749.0ὡ. Απᾶ πυμίθγουβ δα ρβοαπθηΐ Θα  Π10}8, 8}} ἴῃ οοσΐδνο. 

4, Τα Οοπποοίίοῃ οὗ ϑδογοᾷ δῃηὰ Ῥχγοίδῃα Ἡϊβίογυ, ἴσοι ἰμ6 Ποδ οὗ 
οβῆυξ ὑπ] [μ6 Ποοϊΐηο οὗ [μ6 Κιπράομῃβ οὗἨἁ 5.86] δῃὰ Ψυάδῃ. [Ιηίθηαρή 
ἴο σοιμρ]οίθ {μΠ6 στ σκ8 οὗ διηυοκίοτα δῃὰ Ῥυϊάθαυχσχ. ΒΥ (86 δνυ. Μ. 
Βύβ8:ε11, 1.1... 8. νοΐβ. ϑτο. 1ομάοῃ, 1827--87. 

δ. Οοππηροίίοη οἵ βδοσοά δηὰ Ῥγοίΐδῃθ Ηϊϑίογυ : θεϊηρ ἃ Βονίον οὗ [86 
ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ ἀνθηΐβ ἴῃ ἴη6 τ οῦ]ά, 85 ΓΠΘΥ ὈΘ6ΔΓ ὉΡΟΩ {86 βἰαίθ οὗ τϑ]] ρΊΟη, ἔγοσα 
{86 61088 οὗ [π6 ΟἹα Τοβίατηοηϊ ΗΠ βίοτυ [111 [Π6 6βίδ 18 πταθηΐ οὗ ΟἸὨ τΙ ΒΕΔ 1γ. 
Βγ 10. ῬΑΥΙΡΒΟΝ. ἘΔΙΉΡυγρ., 1842. 12πιο. 

6. Οτὶρίποϑ ΒΙ ΙΙο ; οὐ ΒΕ ϑθάσοβθ8 οὐ ῬΥΪπιν] Η]βίοσυ. ΒΥ (Π817168 
Τηβίοημθ ΒΕΚΕ. ὍεΈοϊ. 1. Τιοπάοῃ, 1884. ὅνο. 

Εογ δῇ Αμπαϊγεβίβ οὐ {π|8 σσοτκ δῃὰ ἃ οοηδιίδιίοη οὗ ἴπ6 διξηοτ᾽β Ἰποοσγ, [86 Τεβάον 5 Ὡ6- 
ΘΟΙΒΑΣΙΥ τοίοσγοα ἴο ἴ[ὴ6 Ουδτγίοιν Πονίον, νο]. [1]. ρῃ. 498-518. 

6." ΒΙ016 Ναγγαῖδνθ, σῃτοποϊοοῖ δ! δγσαησοα ἴῃ {6 νοτὰβ οἵ {Π6 
Δα Πογβοὰ ψογβίοθ. ΤῸ ὑπο ἢ 18 βυ)] οἰ ποα ἃ Ὀγιοῦ Ὠ]βέου 8] δοοοὰπέ οἵ 
1{πΠ6 96 τ 88 Ναίίου : (88 ψ 1016 ἔοσταϊηρ ομ6. ὁοπίϊπαου5 Εἰβίοσυ, ἔσομαι {86 
ογθδίϊοη ἰο {86 ἰδγτωϊπαίοη οὗ ἴπ6 Φ 6 188} ΡΟ γ. Τοπάομ, 1838. 12τηο. 

Ἴ. Ηϊϑβίογία Ῥορὰ Ψυάδαὶοὶ ΒΙΡΙ]1οα ἀβαὰθ δὰ οσσυρδίοποιι ῬΔΙθϑίπο, δὰ 
ἘΙαύοπθθ ρογορτῖμαβ δχϑηλϊπαΐα οὐ ἀϊρϑβίαβ. Αποΐοσθ ΟἸγὶβί. Ἐβογηῖηρ 
ἘΧΝΘΕΙΒΥΟΕῚ. Ηδγυπῖ, 1882. 8ὅνο. | 

8. ϑροοίπαθῃ Ηϊϑιοσίοο- Τμθοϊορίουτῃ, αὰο οομ ποῖον Ηϊβίοσια σΟΠ [0118 
υδεοτγαπι το] ρίοβα δὲ Τρ γΆ118, ἰπἀ6 Δ Ὁ 6 Χ81110 ΒΥ ]οπῖοο ὑβαὰ6 δα ἰθιαρογὰ 
658 Ο 1861 ἱππηαίαῖ. ϑογῖρϑιῦ Οὐσηθ] 15 ΒΟΟΝ. Οτοπίηρ, 1884. ϑ8νο. 

9. Ηἰϑίοῖγο 468 7 υἱβ ἀδραΐδ 9όδβιι5 ΟἸτῖδέ. Ῥὰν δδαυεβ ΒΑΒΝΑΘΕ. Α ]ὰ 
Ἡκαγο, 1716. 1δ ἰοπιοθ8 8νο, Ὀεδβὺ βαϊτίοη. 

10. Τμὸ Η] βίογυ οὗ {86 768 βίῃηοθ {Π6 {{π|6 οὗὅἨ “6818 ΟἸγσβί, ἰγδηβιαἰθα 
ἤγοπι 186 ΕὙΘΠΟΙ οὗ Μ. Βαβῆδσθ. Τωοπάοη, 1708. 0110. 

“« ΤΏ ᾿οαγηΐπρ δηὰ σαθθαγοῖ τηδηϊιϑεθα ἴῃ (ἢϊ5 υγοτὶς ἀγα δπιαζίηρ ; δὰ ὁπ ἴπ6 βυθήεεῖ, 
ποίπίηρ Βεΐίοσ, ποιμίηρ πιοῖα δοουγαῖθ δηα 58:58 0 ἸΟΥΎ, οΔῃ νγ6}} θ6 Ἔχροοίϑὰ." (Ὧτ. Α. 
ΟἸαγκο.) 

11. Το Ηϊβίοσγ οὔ τ[π6 ΟἹα Τοβίαπχθηῦ Μαοιμοάιβοὰ : ἰο νι μΐοῖι ᾽β ἀπποχϑᾶ 

ἃ 8δογί Ηἰβίουυ οὗ [86 δον ίβῃ Αβαῖγβ, ἔγομι ἴῃ 6 δᾶ οὔὗὨ {86.00]4 Τεβίαταθηϊ 

ἴο {86 ΓΙ οὗ ουν ϑανίουῦ. ΒΥ διαὶ Οβάροοκ. Ἰμομάοῃ, 1688 ; 1696. 

ἴο]1ο. 
ΤῊΪ σοῦ τϑβ ἰσαπϑαἰοά ἰηίο 1,Αἰΐπ, ἀπὰ ρυ] 15ῃεἃ δὲ 1,ογάρη, ἴῃ 1685, ἴῃ ϑνο. ὙΠουρ 

ποι βαρετβεάθὰ ὕγ 1π6 ἱπιρτονοά εὐἀϊείοη οὗ διδεϊζποιιβο᾽β Ηἰβέοσυ οὗ (ῃς Β10]6, σῇ] 15 

ποιϊοοά ἴῃ πὸ ποχὲ ρᾶρε, ἰξ τιᾶὺ νεῖ ὕ8 σοπβιυ το Μ᾿] 1} δἀνδοΐαρα ὈΥ ἴπ6 βίπάοῃξ γγὯ0 τηᾶῪ 

ποῖ ἤᾶνο δοοθβ8 ἴο ἰῃδὶ ψοτκ. Με. Ὑγαάοοϊ 8 γοϊυπηα τηαν ἔγεαυθθε υ Βα ῥγοσυταὰ [ῸΣ ἃ ἔδυ 

51 ΠΏ μ8. 

12. Α οοπιρ]οαὶ Ηβίοσυ οὗ 6 ΗοΙγ Β10]6, ἴπ συ μῖοῖν ἀγα ᾿πβογίθα 186 

Οδουγγθποθθ {παὲ παν Πδρροηθᾶ ἀυτίπρ [86 δρᾶοο οἵ δϑουῦ ἴουγ πυπάγοά 

γϑασβ, ἔγσοπι {86 ἀδγ8 οὗ ἰᾷ6 Ῥτγόρμοὺ Μαϊδοιὶ ἰο {|| ΒΙγαι οὗ ουγ ΒΙ6ββθά 
Ή Η 9 
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βανίουγ. ΤῈ σΠο]6 1Πυβίγαϊοα 1 Νοῖθβθ. ΒΥ Τδῦγοηος Ἠονει, Μ. Α. 
Τυηάοῃ, 1725. 8 νοΐβ. ϑνο. Α ποὺ δαἀϊίοπ, Τοπάοῃ, 1806. 8 νο]5. 12πιο. 

ΤῊΘ πον ἱτπηρτγοββίοη οὗ [ἢἷβ οοτηροπάϊοιια Ηβίοσυ οὗ τμ6 Β10]6 νγδβ οοστοοῖοά δηὰ βὐϊιοά Ὀγ 
186 ον. σοοτρο Βυτγάον, Μ. Α., Ὀγ σβοσαὰ ἰΐτγῶβ 80 τοδί ουδ}]ν οογγοοίοα δά ᾿πρτονοθὰ ἃς 
δἰπηοβὶ ἴο ἕοστῃ ἃ πον ψοτκ. 

18..Α ποὺ Ηϊβίοσυ οἵ [86 ΗοΙΪγ ΒΊ0]6, ἔγομι ἴῃ6 Βορίπηΐϊηρ οὗ [π6 7 ου]ά 
ἴο [86 ἘΒΙΔΌΪΙΒῃταθηΐ οὐ ΟἸ ΓΙ βυϊδηλυ, τ ΔΠΒΥΤΟΥΒ. (0 τηοβῦ οἵ [Π6. σοῃῖτο- 
γογίθα αυθβίοηϑ, αἰββου [08 ὩΡΟῚ (6 τηοϑὺ ΓΘ ΓΚΑΌΪ6 ραβϑδρθϑ, 8ηα ἃ 
Οοππηροίίου οὗ Ῥτγοΐδλμῃε Η]ΒίοΓΥ 811} δοῃρ. ΒΥ. ΤΒοιηδθ ὅΤΑΟΚΗΟΒΕ, Δ. Μ. 
Τ,ομάου, 1752. 2 νο]8. ἔοο. Α πον Ἑάϊοη Ὁγ [μ6 Βί. ον. θογρα ΟἸ]οΐρ, 
71,.Ὁ. Τωπάοη, 1817. 8 νο]8. 4ἴο. ΑἾ80 ὈΥ 1)6π16] θόντασ, ἢ. Ὁ. ΟἸαβρον 
δηα Ἰοπάοῃ, 1886. [πᾳ ὁη6 Ἰαγρα νοϊυτηθ γΓΟγα] 8γ0. 

Τῆῖς ψοῦῖκς ἢα5 δἰνναγβ Ὀθθη ΠΙ ΠΥ οβιθοιηθά ἴον 115 Ὁ{1ΠῚ} }7 απα 1Π6 ναγϊοίγ οὗ να] 80] 
1Π1Ππ5ἰταϊϊου ψῃϊοἢ ἴπὰ δυΐπον 88 Ὀγουρπὲ τοροῖθοῦ ἴσοι ὄνου δοςοβϑὶ Ὁ]6 βουγοθ. [1 Βανί ηρ 
Ὀαοοῦλθ οχίγοπλου βοασγοο, Βρ. ΟἹεῖχ, ἰῃ 1817, ρυ ] 5ῃοα ἃ πον οὐϊίοτ, τ (ἢ ἐπηροτίδηςξ οοΥ- 
τοοϊΐοηϑ, πὰ βδνογαὶ σψδ]υβυϊα αἰββουι δι οηβ, ἩΠΊΟἢ σΛΘΔΕΥ ἰοπάοα ἰοὸ ἰπογθαβα 115. Ὁ{1}1{Υ- 
Βρ. Ο.᾽ὄ5 οὐϊτίοι 80 μανιης Ἰοηρ Ὀδθη οἱ οὗ ῥτίης, (6 ἔδν. Ὦγ. Πα τὰγ Ὀτοιρῆῖ ουἱ ἃ πον 
οἀϊιίίοη ἴῃ 1836, οἰοποῖν ὕυὲ μαπ ϑοτηοὶν ῥσϊπίθὰ ἴῃ ἀουῦε οοἰυμηπα, ἴῃ γογαὶ δ8γο. ; στ ἢ 8 
Ἰηϊτοἀμποϊίοη, ποῖοξ, Βυρρ]εσπσπίδυῃ ἀϊεϑογιδιίίοης, δπὰ δὴ ἱπάοχ. [Ἃπ||}8696 Πα ἢδ5 ετηδούϊοά 
(Πα τοβυὶ5 οὗ [ἢ γοβθδγοῆοβ οὗ ἴΠ6 τηοκῖ ἀἰβεϊηρυ ϑῃοὰ πηοάοτῃ ὈΪ0]1ς 4] ϑο οἶδ γβ δηὰ οὐ εἰς. 
Τῆς ΟἸαθρον οαϊεῖοη ᾿β ὙΟΥῪ ΠΟδΕΪῪ ῥτηϊοα, δηά 5 1] υδιταιεὰ τυ Νῖδρ5 δὰ Ε͵δηβ. 

14, Το Ηἰβίοσυ οὗ {π6ὸ ἩΌγον (Ομ που ἢ, ἔγοστη (Π86 δαγ]ο8ὲ Ὁ πι68 
ἴῖο ἴπ6 ἀοβίσαοίί,.οη οὗ Φογιιβαίοα, Α. Ὁ. 72. : ἰγαπϑαίθα ἔσο ἴπ6 αογηδη οὗ 
Χοῦπ ὅλην, ἢὉ.Ὁ. ὙΠ ἃ οοππυδίοη [ὁ {86 {ἰπι|6ὸ οὗ Ααἀτίδη. μοπάοῃ, 
1829. 2 νοΐϊβ. 8ὅνο. ΝΟ οαϊίοηϑ; Οχίογά, δμὰ 1ομάομ, 1839. ἴῃ ὁῃ6 
ψοϊυμηθ. ὅνο. 

Τουρ ποῖ 50 βιαίϑα ἴῃ [868 {Π||6- ρᾶρο, (Πϊ8 18 ἃ γορσείηϊ οὔ (ἢ οτἱ κὶμδὶ τουτὶ οὔ ἴπῸ Ἰοασποὰ 
. Ῥτοΐοβοονυ 96δπ, ἐγαηβἰδεοα Ὀγ Μν. (αϊνίη Εν. δίονο, οὔ Απάονοσ [Μδββδοῃυβθοί9), δά μυὺ- 
᾿Ἰ5 θὰ αἱ Νενν Ὑοτγίκς ἴῃ 1820, ἴῃ οπο ἰαγβα νοΐυπιθ, σοηϊαἰηΐηρ' 692 ραζεβ. [Ι͂ἢ 8 ποῖς, ονυ- 
δυοσ, δἱ {π6 δῃά οὔ Ῥγοίδεβξον διυδγι᾽ 5 Ῥγοῖδοο, ἰὲ 15 βιαίθα ἐμαὶ 16 σ οἷς μ48 ὕθοη Τπουου Εν 
γτουνϊβοά ; δηὰ βυοῆ δἰ Ουδιοἢ 8 πιδάρ 85 βθοηθά σϑηιϊ ϑὲῖα ἴο γοηάοσ ἴπ6 δῖ μοῦ β τηθδηληρ οἶθαν 
δηά πιο} σι ]6. ΤῊΪβ σοτῖὶς οὗ {86 Ἰαῖο Ἰοραγηοᾶ Ῥγοίδεβθον 7δῆη οοηίαϊηβ ἴῃ τηοϑβέ βιιςοϊηςί δηὰ 
τ ΕἸ ΔΙ Υ δγταηροά Ὠϊβίοτ οὗ (ς ἐν τ Π]οἢ 15 οχίδηϊ : [ἃ ὀχ Ὠϊ 115 (τουρηουξ πηδηϊἴδβι 'π- 
Ρτοββίουβ οὐ {|| βᾶτῃβ σᾶγϑ, ἀἸ]ρθποθ, ἀθαρ τοβοδγοῖ, δὰ εοὐυπὰ ἡπάρτηρηϊ, ποῖ οἰδγδο- 
ἰοΥ865 Ὠὲβ Οἴου ἰγοαῖϊξοβ. Τῇ σοπιϊπυδίίοη ἰ5 ὨΘδΕΪΎ ἰγϑηβδιοὰ ἔγοτη Βαδπασεβ Ηἰβίοσυ οὗ 
1π6 965, ἴῃ Ἐτγθηοῖ, δηὰ 81}5 ὉΡ ἃ οἴβδβπὶ ἴη ἔμο Ὠἰβίογυ οὗ [δι ρβϑορῖθ, τ! ἢ ἴξ 15 ἀθβίγδ Ὁ] 6 
ἴο δανο δ ρρὶιεά, Ῥχγοΐδβϑου διυαδγί, οὔ Απάονεγ, τοοοιησηθπμάβ ουοσυ τμοοϊορίοαὶ διυάφηϊ ἰο 
τηδῖκο ὐτιβο ἢ ἤἈ πη} γ ν ἢ (5 το τὨγουρπουῖ. “1 15 ἱπηροβδι]α ἴἢδὲ Βα βῃουϊὰ ποῖ 
ΤΟΔΡ ἴμ6 Ὀοηοῆϊ οὔ 5ις}} δὴ δοαυϊβιοη." (Ὑ]. ἱ, Γτοῖ. Ρ. 1χ.) 

16. Ηϊβίοῖγο ῬαΗΠοβορβίααθ 4685 018, ἀορυΐΐδ ]ὰ Πέορδθηοα 468 Μδομαθόθβ 
}υβδαυ ἃ 08 Ἰουγ8. Ῥδγ Βαερίἰβϑία Ἡοπογό Ἐδγιαυπά ΟΑΡεειαῦα. Ασγίϑβ, 
1838. ϑνο. 

16. Τα ΟἿν}} Ηἰβίοσυ οἵ {πὸ 6νβ, ἴγοπλ Φοβῆυα ἰο Αἀτγίδη : ψ τ ἰη- 
οἰἀδηΐα! ποί668 οὗὁ τηδῃηθῦβ ἃηα ουϑίοτηϑ, βθΟρΡΤΆΡΕΥ, ἀπ δηθαυΐϊ 685. ΒῪ 
86 δον. α. ΟΟΟΚΑΥ͂ΝΕ, Μ.Α. 1 οηάοῃ, 184]. ὅνο. 

17. Α Ηϊβίογυ οὗ 186 68, ἔσοτῃ (16 08}1 οὔ ΑΡγδῆϑιῃ ἰοὸ π6 ῥσϑβοηΐ 
ἀπι6. Βγ {Π6 ον. 7. Υ. Βποοκβ, Μ.4. 1ωπάοῃ, 184]. 8141} 8νο. 

18. Νουν6116 Ἡϊβίοῖγα ϑαϊηΐθ Ῥδσ ΟἸδγ]68 ΕἸΚΑΙΒΒΙΝΕΤ. Μα]ΘΏςΟ, 1841. 
121ηο. 

19. Ομ γῖϑύ. ΝΟ Η ποτα [ΙΔ πλδα, βδοὰ ἄἀθ Ὑηὰ οἱ (ἰοϑ 5 Ηοδγοάσμα 
Ὀιαίγῖθο. ἘΕὙΘπθαῦογρ, 1660. 12 1ηο. 

Τὶς νοι πιὸ σοηΐδίηβ ΠΟΙῚΘ65 οὗἁ οἰ ρ] ΝΣ -ἴἤγθο ροσβοηβ οὗἩ ἴπ6 ἘΔΠΩΪΥ οἵ ἴπ6 Ἡοτοΐβ ; απὰ 
1Π6 Ἰοατηθὰ δαΐποτ [85 1ηἰγοάιισεαά ΤλδΥ γ8] 1 80]6 ποῖεβ 1} δίναις [π6 ψοσκβ οὗ τπ6 ον 5 ἢ 
Ὠϊδίογίδῃ, ἀπὰ οοσββιοηδὶγ νἱπάϊοοτίηρσ Ὠΐτη ἤοπι πα σρηθυγοβ οἵ Βατζοπίυς, ϑοσσασίυβ, διὰ 
ΟἾΠοΥ οὐ ἶς8. ΤῊΪ5 θοοῖς 15 ποῖ ΟΥ̓ ΝΟΓΥ σΟΙΠΤηΟΏ ΟΟΟΌΓΣΓΟΠΟΘ, 

20. (ὐοπηηθῃξδγ165 οἡ με Αἴἴὔρλγβ οὐ ΟἸ γι ϑεῖϊαπβ Βοίογα {86 {πιὰ οὗ (θῃ- 



ϑοοῖ, .] Οὑπηξοζίοηβ 9 ϑαοτεά απὰ Ῥγοΐαηο Ηϊδέονν, δ. 471] 

οἰδηθπο (86 Οτδδέ : ΟΣ δὴ δηϊαγροὰ γ᾽ον οὗ [86 Ἐκοοβίδβεῖοαὶ Η!βίοτγ οἵ 
(86 ῃγϑί ἴΠγθθ οϑηΐασίθβ. ΤΥδηβδιθα ἔγοτῃ 86 Σϑτη οὗ Ὦγ. ΜΌΒΗΕΙΜ, ὈῪ 
Β. 85. γΙάΔ], Εβαᾳ. Ἰωοπάοῃ, 1818- 85. 8 νοἾ]8. ϑ8νο. 

9]. ὅο. Ἐταποϊβοὶ Βύυρει Ηἰβίοσία Ἐποοϊοβίαϑίϊοα Ὑοίογῖβ Τορίαπιοηέ. 
Ἑαϊο ἰοτῖα. Ηΐῳ, 1726--29, 2 νο]β. 4ϊο. 

22. ὅο. φογρὶὶ ΑΘΗΙΙ Η]βίοσία Ἐοο]οϑδίοσα ΝΟΥΣ Τοβϑίδιηδηϊ ΨὙΔΓ118 
οὐβουνδιοηίδιυβ 1Π]υβίσαῖα. {9}6π6, 1734. 4ϊ1ο. 

28. ἘΟΟΪ β᾽ ἈΒΌ 1681] ΑἸΠ41]56 ἔγοιη [86 (παμμθποσπιθηΐ οὐ {π6 δου ρίυγα 
ΗἰβίοΥΥ ἴο {86 διχύθοη ἢ Οθηίυσυ : Ὀοῖηρ ἃ ΘΟΣΩΡΓΕΒβοα ΤΓαπδαίίοι (ἢ 
ποΙ68) οὗ [86 Ζ7πέγοάμοίϊο αὐ Πιρίογίαηι εἰ ΑΙ πεϊφιέαίο5 ϑασταβ οἵ ῬτΟΙΌΒΒΟΣ 
δρδηβοίω, οἵ [ογάθῃ ; δῃηα οοπίδι ἱηρ ἃ δυσοϊποῦ ποί!οθ οὗ {Π6 ῥγπΟΙραὶ 
δυθηίβ, δη {Π6 βίαία οἵ ἴπ6 ΟΒυτοῇ 1 ΘΟ ἢ οοπίατΥ. ΤῸ ΜΠΙΟΝ ἀγα ργθῆχοϑά 
186 Ἐ]οπιοπίβ οὗ ΟΠ ΤΟποΙοσΎ, ΟΠ ΓΟΠοΙορῖοα] ΓΆΌ]68, δπὰ 1[πΠ6 θορταρῃν οὗ 
Ῥα]εβῦμο. ΒΥ {π6 Βον. θοῦ ὙΥΈΙΟΗΤ. Ἰπάοῃ, 1828. ϑνο. ϑοοομπά 
Ἑάϊοη, 1840. 8νο. 

Νυχηογουδ 6οο] 6514511684] Ὠϊδίοτίο5 οὗὨ {6 ΟἹἀ δὰ Νενν Τοβίδιηοπι σσεγα ρυ 15 μοὰ οὐ 186 
Οοπέϊηρηις ἢ 186 οοιιγϑα οὗ ἴῃ δουθηίθοηΐ δηὰ οἱσῃϊθθπιῇ οοπίυτίοβ; 8δη δοοοιιηῖ οὗ ψῃϊο ἢ 
ΤΩΔΥ ὕὃ6 δ ἴῃ δ δίοι ΒΙΡ]οίμοοα ΤὨθοϊορίοα ϑοϊοςίδ, νο]. 111. ρρ. 145-180. Απιοηΐς 
1Π680, Ῥτοΐοββου ϑρδημοὶπιβ “ [πιἰγοαἀυοίϊο δὰ Η ἰβιοσίδπι ϑδογαπι᾽ οη᾽ογοά ἃ Ηἰρ}} τορυδίϊοη. 
ΤΠ πιοϑὲ σοτρ]οῖο οαἀϊοη 18 ἰο 6 ἑοιιμά 1ῃ (6 οοἰ]εσῖϊίου οΥὗἁ μἷ5 ψοσκβ8. Α5 ἔδποδο, ἔγοσῃ 
(οἷν 5126 δηὰ ρὑγίθο, ἀτὸ ἢοΐ δοοθββϑι]θ ἴο οὐ ΠΑ ΣῪ δι άθηις, Μῖτ. με Π88 σοηἕοττοά ἃ 
ἕδνοιγ οὐ βοτὰ ὈΥ ργοϑοηηρ ἴο ἰὨδηὶ Π6 βυθδίδησα οὗ ϑρδῃδοιτηβ ἰοαγηοθὰ ἰγοαῖβα ἴῃ δῃ 
ἘΠρσῚ 9} ἀγαβ8. 

24. ϑογίρίαγα ΟΠΑγδοίουβ : οὐ, ἃ Ῥυδοίϊοδὶ πρτονετηθηΐ οὗἩ [μ6 Ῥείποῖραὶ 
Ἡ!ϑἴοσιθβ ἰπ {μΠ6 ΟἹα δηὰάὰ Νὸνν Τοδίδιηθηί. ΒΥ ΤΠοιηΔ8 ΕΟΒΙΝΒΟΝ, Μ. Α. 
Τομάομ, 4 γο]8. ὅνο. 8δπα 1ζτηο. γϑσίουβ θα ΠΟῚΒ : 8150 ἱπ Οπ6 γοϊπηθ 8νο. 

Αη δϑγιἀρπιοηὶ οὗ [18 τῦρ}]}-κπόνση, δῃὰ ἀθβογυθαϊυ δβϑίθοπιθα υγουῖς νὰ ρυ 15 ῃ6ὰ 1η 1817, 
ἦη 1210. 

25. ἘδΙμΑ]6 ϑοτὶρίατο ΟἸΒδγδοίεσβ, Ἂχθϑιηρὶ γί Εδπη416 ισίαθθ. ΒΥ 
Μτβ5. Κινᾳ. Τϑηίῃ οὐϊίίοη. Ἰωομάοῃ, 1826. Ἰ2ηηο. δπὰ πυμηθγουβ βυὺ- 
Βοαυδῃῦ ΣΠΠΡΓΘΒΒΙΟΠΗΒ. 

ΤῊο ρίουβ ἀπά δοδοιηρ  5η6ἀ δυίῃοτοδα οὗὨ (19 Θχοο ]θηΐ ψοῦκ, τ ΐοῖ τας ἢγδὲ ΡῈ] 18 Ποἀ 
ἴπ 1811, εοπηροϑεά ἰδ ἜΧΡΥΘΒΘΙΥ ἔου {πὸ τ1δ6 οὗἁὨ ἔδιαϊθβ, ἰπ ογάθσ ἴο βυρρὶγν ἔμ δὔβοποο οὗ 
Ἑδπιαὶα ϑογϊρίυτο ΟΠασδοίουβ 'πη Μῖν. ΒοδΊ που 5 νο]υτηθβ, ᾿Ώ τ] ἢ ἴνγο νοσθη ΟΩΪΥῪ 8.6 
Ἰηϊγοάυοοά. Ντβ. Κὶηρ᾿β οσκ ἰ5 τοιοῦ δηὰ ἀθβοσγυοαυ υδεα ἰῃ 5.008 85 νγοΪ] 88 1ἢ ρτίναϊθ 
ἔσω 165, 

255 Εϑιῃ)δ]6 ΟΒδγδοίθιβ οὗ Ηοὶγ Ὑ τὶΐ : ἃ ὕουγβα οὗ βϑοσίθῶομβ. ΒΥ Ηυρῇ 
ΗσυσΗΕ8. Ιοπάοηῃ, 1846. 12π|0. 

ΑὈΪ6, βοιιπάὰ, δηὰ ᾿πίοσοβιπρ ΒΟΓΠΊΟΠΒ : [ΒΟΥ σΟΙΏΡΓΙΒ6 δροιιξ οπὸ {πϊγὰ οὗὁὨ [8 ἔδπιδὶθ 
ΣΟ ΥΑΡὮΥ οἵἉ δετιρίυτγο. 

26. Εδιμα]θ ϑογίρίασα ΒΙΟΡΤΆΡΕΥ ; ἱποϊααϊηρ 80 ΕἌΒΑΥ οἡ τιμαὶ ΟἾγ]8- 
ΕἸΔΌΪΥ μα8 ἄοης ἴῸγ  οσμθη. ΒΥ ΕἼΆΠΟΙΒ Αυρυδβίαβ (Οχ, Μ.Α. Τροηάοη, 
1817. 2 νοΪ]β8. 8γ:ο. 

27. ϑογίρίαγε ΒΙΟΡΤΑΡΕΥ; οὐ, [ἱνθ8 δὰ (δαγδοίθσβα οἵ [86 Ῥυγίποίραὶ 
ῬΈΓΒΟΠΔρΡ68 γοοογ δα ἴῃ {μ6 ΟἹ δηὰ Νὸνν Γ᾿ δβίδιηθηΐβ. ΒΥ Φολὴ ὙΥΑΤΕΙΝΒ, 
7... Ιοπάομ, 1809. 121ηο. 

28. ϑογρίυγο Ῥογίγαϊ 8 : οὔ, ΒΙοσταρῃῖοα] Μοπλοὶτβ οὗ {π6 πιοϑὲ Ὀὶβέϊη- 
συϊδηοα ΟΠαγδοίοσβ σοοοσα θα ἴῃ {π6 ΟἸ]α ᾿Τοβίδπιθηΐ ἀπα 1π {16 Ενδηρο] βί8. 
Βγ Βοδογῦ ὅΤΕΥΈΝΒΟΝ. μοπάοῃ, 1817--20, 4 νο]5. 12τηο. 

29, ΒΙορταρηῖθ ϑασσέθ, ρᾶᾷγ Α. 1. Ο. ΟΟΟσΈΕΕΙ,.. Αηδίοσάδμῃι, 1828ὅ-26. 
4 τοτη68 ὅνο. δοοοπά Εαϊοη, Ῥαγὶβ, 1885, ἴῃ ὁη6 ἰατσα νοϊατη 8γνο. 

ΤΏοβο νο]ιπγ65, τ ΠΙΟὮ ἀγο ΘΙ ΠΟΥ 501. ΠΕ Ιῆς ποτ οἰ οπμθηίδσυ, δτὸ ἀοϑιχηρά ἴον ψὸ]]-᾿ποττηρά 
Ὀυΐξ σὲ ἰρατηρα τοράοτ : οδοῖ δγίϊοϊο, ἰὴ δἰ ρμβδιροῖῖίοαὶ ογάοθυ, δοπίδιῃβ 8 Ὠδγγαῖϊνο οὔ ἔδει 
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412 δαονοά Ῥ)ιϊοίοσψ. ΓΡατὶ Π. Οἱ. γΠ. 

ἄτατση ἄοπι ἴα ΒΊ0]6, δὴ ἐχρίδηδίϊοι οὗ ἀ"ου 1165, ἃ βκοίςἢ οὗὨ τῃ6 οπμδγϑείον, δηὰ ἤηΔΠ}γ ἃ 
βῃοτὶ ΒΌΤΩΙΔΔΙΥ οὗ ἴΠ6 ῥτίποιραὶ ἰοχίβ οὗ ϑοσγίρίιγε, ἰῇ σίοβ ἴΠ6 Ῥδγβοῃ 15 πιθπιϊοπθὰ, 
δοβίάος5 ἰῃοβο τ μι οἢ ἱτηπηθα δέον τοῖα ἴο ἢ 8 Πἰδίοσυ. ὙὍὙη6 σοτκ 15, ὑροῦ τπ6 σΒΟΪο, ἐχο- 
ουἱοά τἡὰῖεἢ ΔΡῚ ΠΥ : ἴΠ6 οὈὐοοοης οὗ ἰηΠ.46}5 ἀγα ἔαϊγὶ υ τηεῖ, δῃὰ 58εἰ βδοιου ν δησισεγοά, δπὰ 
ἸΏΔΩΥ ἡυϊοίουβ τεβοςίιοῃβ ἀγα ἰπίεγθρετβοὰ. ΤΏ βεοοπὰ οαϊιίομ, νυ ἰς ἢ 15 οἸοβοῖν ρυϊηϊθὰ ἴῃ 
οτγάογ ἴἰο οοτηργίβε ἴπ6 σουῖς ἴῃ ομο νοΐ πιο, ἢ88 γθοοῖνθα ἃ νΘΥΥῪ σΔΓΟΙ] τευ δίοη ; ἴῃ 6 σὨγΟΠο- 
ἸοΩῪ 868 θεοθη δἀάοᾷ ἰοχεῖμον σι τ νατίουβ οἴμεσ ᾿πηρτονεπιθηΐβ, τ ὨΙοἢ σΥΘΘ ΪΎ Ἰπογθδϑθ [ἢ 6 
να οἵ Μ. Οοαιοτο! 5 ϑαοσοὰ ΒΙΟρΥ ΡὮν. 

80. ϑουὶρίυγθ Βίορταρῃγ. ΒΥ 186 Εον. Εοδεγί ὙγΠ]βου Ενανβ, Μ.Α. 
Τ,οηάοῃ, 1884--85ὅ. 2 νο]8. 121ηο. 

81. ϑογρίατα ΒΙΟΡΤΘΡΗΥ ; δομηργθμοπάϊηρ᾽ 411 [μ6 ΝΑπι68 τηθη οηθά ἴῃ 
{π6 ΟἹά απὰ Νουν Τοβίδιμθηίϑ. ΒΥ Εδβίμοῦ ΟΟΡΙΕΥ. Ιοπάοῃ, 1885. 8νο. 

32,,ΑΑ Οὐ οδὶ Ηϊβίοσυ οὗ (πὸ 11 οὗ Ἰ)αν!α, ἴῃ ΒΟ ἢ (Π6 ῥσϊποὶραὶ 
δΥθμίβ ἅΓ6 γϑηροθα ἴῃ ΟΓΥΔΟΣ οὗἨ [πη6 : {π6 ομ]οὗ οὈ)Θοίϊοη8 οὗ Μγ. Βαυ]Ὲ δῃὰ 
Οἴμοσβ ασαϊπβί {86 ομδύδοῖου οὗ [18 Ῥσίηοθ, δηα {π6 δογρύαγα δοοουπῃί οὗ 
τη, δῃὰ {π6 ΟσουγΓθΏς68 οὗ ἢῚΒ σοῖρη, ΓΘ δχδιηϊποα δηᾶ γοίυϊθα ; δπὰ {6 
ῬΡβΑ]π)8 το σου ἴο ὲπὶ ΔΓ δχρ δι ηθα. Βγυ {86 Εν. ϑδγαιθὶ ΟΣἼΑΝΌΓΕΕ, 
Ὦ.Ὁ. Τωοπάοη, 1766. 2 νο]8. ὅνο. Φ 

Α ὕοοΐκ αθονθ 41} ρταῖβε ; ἰὲ νναᾶβ οοσδβίοηεα Ὀγ 6 ρυδ)ϊοδίίοη, ἰῃ 1762, οὗ δ νἱῖε δηὰ 
ὈΙΑΞΡ ποιπουβ ἐγαοῖ δηε]οα “« Τὴ Ηἰ ϑέοεΥ οὔπε Νίδη δον σοα᾿β οσῃ Ηρδγί." Ὦτ. Ὁμδηάϊον 
[65 1Πυδιγαῖοθά τϑηγ οὗ 6 58] π|8 'π δῇ δατηῖτγα 6 ΤῊ Ώ ΠΟΥ. 

88. Αη Ἠϊβίογι δὶ ἀσοουηὶ οὗ 186 116 δπὰ Βοῖρῃ οὗ αν ΕΚίηρ οἵ 
18γ86]: ἱπίθγβροσεοα ὙΠῈῸ ταῦίουβ (ὐοπ]θοΐγοβ, ΠΙσγθββίοηβ, δηᾶᾷ ἢ)18- 
αυϊδίοηβ. [Ιῃ τ ὶοὮ, διμοπρ οΟἴμοῦ ἰπίηρϑ, Μγτ. Βαυ]ο ΒΒ ΟΥἸΠ οἰβπιβ ὉΡΟ᾿ 
1Π6 οοηάποῖ ἀπ ΟΠαγδοίοσ οἵ {παΐ ῬΥΪΠΟΘ ἅγα {ΠΥ οοπδιάθγοᾶ, [ΒΥ Ῥαίσιοκ 
εινυ, ἢ.}.] Ιομάοῃ, 1741--42. ὃ νο]8. 8νο. 

Α τεβρθοίδθ]α δηὰ υϑεῖι] σγοῦὶς, Ὀὰξ στοδῖὶν ἱπίδτιοσ ἰο Ὦτγ. Ομδηά οτΒ τηδϑίοσὶν “ Οτιοαὶ 
Ἡ!βίοτγ οὗἉ (δ 1,16 οὗ Πανὶά : 1 τα ρυ Ὀ] 1516 δηοηΥ πλουβ᾽γ, ἀπά ἢδ8 Ὀθοη τορϑαίθα)υ 
Ῥτϊηϊοά ; δηὰ τοδὺ ἔγθηιοπιὶν θα ονίαἰποὰ δὲ ἃ ἴον ῥτῖςβ. 

84. Τμὸ Οτοδῦ Εὐχθιιρὶασ οὗ βδῃοῦ υ δπᾶ Ηοὶγ 116 δοοογάϊπρ ἴο 188 
ΟἸγβεῖδπ Τπϑιϊυυ!οη ; ἀσβοῦ θα πὶ ἴΠ6 Η]βίοτΥ οὗ {π6 116 δὰ θαι οὗ 
Ψεδὰ8 ΟἸσγῖϑι, ὙΥ Οὐοηβιἀεγαίίομβ δη4 ΒοοῦγΒοΒ ροη 16 βθνθσγαὶ ραγίβ 
οὗ 186 βίἴογυ, δηᾶ Ῥγδυϑὺβ ἢϊίθὰ 10 Π86 βενϑῦὰὶ τηγϑίθσθβ. ΒΥ ὦ ΘΓΘΙΩΥ͂ 
Τάυτπ, Ὁ. Ὁ. ΒΙβδορ οὗ θοόοσῃ δηθὰ ΟὈΠΠΟΥ, [Ὁ]1οῸ : 4180 ἴῃ 2. γοΐβ. 8νγο. 
γαγϊουβϑ Θα 1018. 

ΤῊ ττοτῖκ 15 4150 ἴο 6 ουῃά ἰη ἐπ Ξθοοπά δηὰ {πιγὰ νοϊιτηθβ οὗ [πο (ο]]οοῖῖνο ον οὗ 
Βίβμορ Ταυΐοτ, οἀϊοα ὈΥ {με μεν. 3. ΒΗ. Ῥιίτιδη, γε 6 τποπποὶν οὗ ἐμ Βἰβῃορ᾽β {πῆ δῃὰ 
νεῖ ηρε Ὀ. [86 ἰδία Βίβδιορ Ηεῦθοῦ; Ὑγῆο 868 ρίνθῃ δὴ δ] δπὰ ᾿πίογοϑεϊηρ δμαϊγεῖς οὗ [ἢ 6 
“Οτραῖ Εχοιρ αν, δὰ [68 ροϊηϊοὰ οὐ βοπιθ ἱπηρογίδηξ ραγίϊου αγβ, “ ἴῃ ψ ϊοἢ (8 στοαὶ 
δηὰ ροοά πιδῃ 85 ἀερατίοα ἔγοτη πε υ180.8] βθβῆβα οὔ ἴπθ στοῦ, δηὰ ἐῃς σϑπογαὶ ΔΏΔΙοσν οἴ 
Βοτὶρίυτο" (Βίβιορ Ταν]οῦβ ὕ οσγκα, νο]. ἷ. ρῃ. οχχῖχ- οχχχῖχ) Απ δὈτιάρτηθης οὗ τῃ6 
« τοδὶ Εἰχοια ρα γα ρυ ] βποὰ ὈὉγ ἴῃ6 ον. Ὗ. Πάσποὶ. 1 πάοῃ, 1818. ὅνο. 

8ὅ. ΤΊια ΗϑἴοΥΥ οἵ (μ6 116 οἵ 7 6βὺ8 ΟἸσίβι, ἰακϑη ἴτοια ἴπ6ὸ Νὸν Ταβία- 
ταθηΐ, τι ΟὈ Βανί οη8 δηα Ἐ  βθοί!οη8, ρσορογ ἰο ΠΠΠδίταΐα {16 ΕἸΧΟΘΙ 6 ΠΟΥ 
οὗ μῖ8 ΟΒαγδοίεγ ἀπᾷ (86 ΠΙν "ΠΥ οὗ 18 ΜΊββίοῃ δπὰ Βδρίοῃ. ΒΥ ἄθοτρθ 
ΒΕΝΒΟΝ, ὮὉ. Ὁ. Ἰομάοῃ, 1764. 4ϊ1ο. 

86. Ὀ βοσνδίομβ ὁπ 6 Η]βίοσυ οὗ “688 ΟἸ τὶδί, βογνίησ ἰοὸ 1] υϑγαΐο 
[16 Ῥτορτγίοίγ οὗἨ 8 Οοπᾶυςί Δηά [Π6 Βοδυίν οὗ μΐ8 Ομαγδοῖοσ. Βγ αν 
Ηὐντεκ, Ὁ.Ὁ. ἘΔΙΏΡυσρΗ, 1770. 2 νοἱβ. ὅνο. 

87. ΤΊιΘ Ῥγίναίθ ΟδΒδγδοίοσ οὗ οὖσ Τωογὰ “6805 Ο γὶβί, οοῃηβίογοᾶ ἃ5 δῇ 
ἘΣΧΘΑΙΆΡΙΘ ἴο 4}} 18 Π᾿βοῖρῖοδ, δῃᾷ ἃ ]επιοηβίγαθίοη οὗ ἢἷἰ8 Μ|ββίοῃ. ΒΥ 
ΤΒοι85 1. Μ8. Ποπάοῃ, 1833. 12 1ηο. 

Βοῖὴ ἴΠ 686 σγοῦκα οοπίδϊη την ἱπσοηΐοιβ πα ἰηβίσιιοεϊνθ σϑιηδγκε οἡ ἔπ οΠαγασξοσ δηὰ 
οοηάυςε οὗἉ 7εδὺ5 Ομ γῖδέ, νοι ἀγα οἰ ἘΠοΓ ποῖ δὲ 8}} ποιϊςθὰ, ογ θυξ ἱπιρογίοοιγ οσπβίἀεγοά, 
ὈΥ ΡῬτοςράϊπρ τυ ῖουβ τ ῆο πᾶνο ἀἰϑοιισϑοὰ ἐδο ονυϊάοηοοβ οὗ {πε ΟΠ τ δια Β οἰ ̓ πίοπ. 
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88. ΤῈ Ἰαβϑί 1)4γ8 οὗ [Π6 ϑανίουγ: οὐ Η]βίοσυ οὗ ἐμ6 1ογὰδβ Ῥαββίοῃ, 
ἔγοπι 186 (ἀογδη οὗ Ηδγμθπη ΟἸΒΗΑΌΒΕΝ. Βοβίοῃ [Μδββδομιββοί(β]. 
1889. 8νο. 

“Τῇ ἰγοδίϊϑα, οὗ τῆ!οἢ 8 ἐγϑηβἰδίϊο 5 Ποτὸ ρσίνθῃ, 15 τα κθη ἔγοπι ἴῃ (οπηπιθηΐασΥ οἢ 
86 Νονν Τεβίαπιοηΐ, Ὁγ Ῥγοΐεδσβον Ηδθγηιδπη ΟἸδδυβθη, οὗ πε ἰ]ηἰνεγβιὲγ οὗ Κοοπίρσβθογς, ἴῃ 
Ῥνυξβῖβ.υ ὙὉῇθ οὐ κῖμαὶ σοῦκ ἰ5 οπα οὗ [6 πηοϑὲ Ὀδδι ει] βρθοϊταθηβ οὗἩἨ δοπῚ ΠΙΘΠΊΕΤΥ, 
ψ ὨΙοἢ Ὠδ5 ἀρροαγοὰ ἔγοπι ἴθ οτίμοάοχ σοπγπμοπίδίοτα οὐὗὁἨ Οθστηδηγ. ΤΏα δυῖΐποσς ἢ85 ἃ 
᾿ιοατί ἴο ἔδοὶ, 85. νν6}} δ5 ἃ ρβεὴ ἴἰο ἀ6]]ηθδῖθ, ἰπ σοϊδιϊοπ ἴὸ {6 πλοβὲ δι αρεπάοιυβ δηὰ δῇνοιϊίησ 
δνοπῖ ἴῃ ἴΠ6 νου] 5 Ὠἰδίοσυ. Ὅλα νουβίοῃ 15 γα  ΚΑΌΪ ἸἀἸοπιδίϊς δηὰ ἔγοβῃ." ( Ατηθγίσδῃ 
ΒΊΌ]1οΔ] Ηδροβιζοτυ, Φδηυάγυ, 1840, Ρ. 233.) 

1} ΑὈ]6 σονίοννβ οὗ Ὧτστ. θανιὰ Ετδάογὶο ϑίγαιβεβ ποοϊορίδῃ 1,1|Ἃ16 οἵ 76Ξ5 (2) αἬ 7 εδεκ 
«7εεμ), Ῥα Ὀ]Ἰβῃθὰ δὲ Τὰρίπροη ἴῃ 1837, ψν}}} Ὀς ἰϑυπά ἴῃ ἐπα Οἤυτοῖ οὗἉ ΕπρΙαπαὰ Ουδτίοσν 
Βενίεν, ἴον δδπυδγυ δπά Αρτῖ!, 1838 (ἢ ἃ τοξαίδιοπ οὗ 15 ἰοδάϊηρ ργι ποῖ ρ]65), α]5ο 'ῃὰ 
(86 Εογοῖσιι Βονῖον ἰοῦ Οσΐοθοτ, 1838 ; δηὰ ἴῃ τῆς Βι:θ]οίπθοα ϑδοσα δὰ ΤΗθοϊοσίοαὶ 
Βενῖον ἔος Εεὔῦτγυατγγ, 1845, ρυ Ὁ] 5ποὰ δὲ Νὲνν Ὑοσὶ. ΟΥ̓ εἰ)ὰ ρτίποιῖραὶ υυυϊπρβ ν ϊοἢ αν 
Ἀρροᾶγρὰ 1η (ἴ6 σουγβα οὗ ἴῃ αϊβοιιβϑῖοπβ ἴῃ Οοσιηδηγ, οσοαϑίοπμοα Ὀγ ϑίται5ε᾽ 5 ὑγοσκ, δῇ 
δοοουηξ ᾿1}} ὕ6 οι ἰη ἘΠοίηνα ἀ᾽5 ΑἸ! σοπιοῖηοα Ηορογίοτι τὰ, νοΐβ. 91. 28, 24, 9]. δῃηὰ 
48. Ιῃ Ετδθοθ (σῆοσα ἴ86 Ετοηοἢ γνογβίοῃ οὐὗὨ ϑδιγαιιβδς σγοσὶῖς τηϑῖ ψἱτ {Ππ||6 56]6,) 15 
τη ἰβοπίθνουβ [ἘΠ θΠΟΥ τγα8 ἐχροξθὰ δηὰ γεδαϊθα Ὀγ {πε ἕο] ονγῖπρ πεϊίοσβ, νυἷἱζ. 1. ΒΥ Ευρὸμο 
Μυββακρ, ἴῃ μΪ5 " Εχαιηθη Οτϊτίαια ἀὰ ϑγπεότηο ἀδ ϑίγαιιϑβ.᾽ Οδηᾶνα οἱ Ῥατγίβ, 1839, ὅνο. 
2. Βγ Αἴδδῆδβο (όοουξβει, ἴῃ 5 “ Βόροῃμδεο ἃ ̓ ἴντο ἀυ Ποςίουν δίταυςξα, ἴα 16 ἐδ “έξυκ.᾽ 
Ῥατίβ, 1841, ϑὅνο; δηά, 83. ΒΥ Μ. Ν. 8. συιστον, ἴῃ ἢ15. “ Εχαπιθη Οὐ εαιιθ ἀ65 Ποοοίτίπος 
ἀς Οἴδθοι, ἀθ Ὦσγ. ϑίγδυββ, εἰ ἀς Μ. ϑαϊνδάοσι, 8ι: Ζ9Ζέβυβ ΟὨτίβε, οἱ βοὴ Ἐνδηρίϊο, 
νο]. ἱ. ρρῃ. 243-347. Ῥανῖβ, 1843, ΑἋ σνδ]νδῦϊο βοϊθοϊίοη οἵ Ἐδξβαγβ, ἔγζοτη ἴδε ὑοϑὲ οὗ 
16 Οεσθδη δηὰ τοι Βοδιϊδίίοηβ οὗ Ὦτ, ϑίγωυδβ, γαβ ρυ 5 ῃοὰ δὲ Γοπάοη ὃγ Ὧν. 
Βεαπκὴ, ἴῃ 1845, ἱπειιοὰ “ Ψοΐςος οὗἩ [6 ΟἸυτοἢ ἴῃ ΤΟΡῚῪ το Ὦγ. Ε᾿ ϑδίγταυιεβ, δυΐπον οἔὨ 
“})6Δ5 1οῦϑη 9365, σοταρτι βίη οβϑν8β 'ῃ ἀοίδηοσε οὗ ΟἩγσιδεϊαηἰεγ, ΒΥ ἀϊνίπο5 οὗὨ νατίοιιβ οοτὴ- 
Τα ΟΏ8 : οΟἸἸοοἰρα δηὰ οοταροδοά ὃν ἴα Ηον. .. Α. Βοαγά, Ὁ. Ὠ." [Ιῃπ οὔδ νοϊυχηα, 8νο. 
Απά δῃ 85]6, οοῃοϊ υϑῖνθ, δπὰ ὉὩηδηβυγοσ Ὁ]8 ἀγρυτηθηξ ἔοσ ἔπε ἰσυτῃ οὗἩἉ {Π6 Οοβροὶ Ἡϊβίοσυ 
48 δἰβο ρυθ] δηθὰ δὲ ᾿οπάοη ἰῇ 1845 ὈΥ Ὦγ. οββιν, ἱπειι]οὰ “ς Τοπίαπιθη Απεὶ- 
ϑιγαιιβϑιδηιτα: 86 ΑΙ αυΐ οἵ ἴμΠ6 Οο5ρ6}5 αββογίθα οὐ ρῃ])]οϊορίοαὶ στουπάς, ἰῃ τοδιΐα- 
τίου οὗ 6 Μγιῃις δοίοταο οὗ Ὦτ. Ὁ. Ε, δίγαυβ8β. ΑὮ διριυπιοηὲ ὈγῪ Ο. Τ. Ποῦδίη, 11,. Ὁ. 
ΤπΏΠΥ ΟΟἸ]ερσο, Ὠ 0] 10." [ἢ οπα νοϊππιο, ϑνο. 

Ὁ" [}0 τ ργροβαϊηρ Οοτηροπάϊυτῃ οὗ ΒΙΌ]1ςα] ΒΙὈ]Π: Οσταρδν, 6 Αὐἴηον Πα5 οηπἀοανουγοά 
ἴο Ὀγίῃς ἔοτιναγά {πὸ ργίποίραϊ Οὐυπιπιεπέαίογβ ἀατιὰ Βὲδϊοαὶ τί ἐἶς5, ὈοΛῺ ΒΥ 15} δὰ (οτείρσῃ. 
Μαῃγ οἵ ἔδοτω, ἰηάἀορᾶ, ἀγα ἴοο οοβίυ ἴο Ὀ6 ριιγομδβοά Ὀγ {86 σϑηθγδα νυ οὗ 1] 1ς4] κευάεηῖϑ ; 
μὲ ἃ σοῃβι ἀογδῦϊς ροστίοη, 1 ποῖ τς σοῖς οὗ ἴΠπ6πὶ, 18 ἴο Ὀ6 ἔουπά ἴῃ οὖν ρμυδ]ῖο ΠΙΌγΑσίθ5, 
δηὦ ἴς 18 ἀεοβίγα 6 ἰο Κπον ἴπ τὲ ψοῦκβ ἴπΠ6 Ὀδδὲ ἰῃξοττηδίίοη 18 ἴο θὰ Ῥγοσυγοά, ουθῃ 
τῃουρὶι τὸ τ ὴΥ ποῖ ἴῃ ΘνΟΓΥ ἰπβίδποο θ6 80]6 ἴο Ρυγοίμδθ8 {Π 612, 85 τ 6}} 85 ἴο Ὀ6 οὐ οὐγ σιιατά 
Ἰοδὲ τσ βΒῃου]ά Ὀ6 πιο ἱπ θὈυγίηρ οἤεαρ ὈοοΟΚΒ, ψ ὮΪ ἢ το οὗ σοπιραγδεϊνοὶυ {π||6 τ} ηγ. 
ΑἸΏΡΪΟ 5 ἴΠπ686 115ἰ5 ἄγ, ἔπ Ὺ της μάν θαϑγ θθθη θη Ϊαγχοα, ραγι οι δεν ν 11ἢ τοίθγεποα ἴὸ 
{6 ΘαΎ ον τοῦ οὐ ϑδογοὰ ῬΒ:]οΪοσΥ, 1 τΠ6 Στ 1158 οὔ πα ργοβοηΐ νοϊυτηο νου] ἤανα ροστμ- 
ἰοὰ 1. ὙΠ τοδάοσ, πούγονοῦ, ψῆο 15 ουτίουβ ἴῃ δοοῖϊῃς ψῆδὶ 8δα58 ὕει Ὑγοα οἡ {ἢ}15 
5 ᾽εςξ, τηᾶγ (Ὀοπίά 65 πα δυϊμοτίεϊ68 δἰσοδαγ τοίεγγοα ἴο ἴῃ ρᾶρα 259. διργα) οουβεϊέ ἴῃ ἢτει 
νοΐιπλο οὗὨἨ {6 οἰα55οὰ (δίδίορσιυθ οὗ ἔπε 1ἰσαγυ οὗ πα Ῥγοδιάθης ἀπά Εο ] ον οἵ Ουοοη᾽ 5 
ΟοἸἸορσο, Οδταυτι σα (Ιοπάοῃ, 1827, τογαὶ 8το.) Ρρ. 292-91].; δηὰ αἷδβου ἴπ6ὸ Βιθ)οΐποοα 
Ῥιογβοηΐδπα, οὐ ( αἰδίοχαο οὔτ]ι6 ον. Ὁγ. ῬΙοσθοηβ 1 ἰθγασυ (5014 ὈΥ δυσιίου ἴῃ Νίδυ, 1815). 
Ὗμα δαζε Οαἰαίοσιιεα οἵ 116 ῥτγιηοῖραὶ ᾿ποοϊορίοαὶ Βοο 561] 6γ8, νος ῃ ἀγὸ ρου παν ἱπρτ- 
δρογβοά τῇ τἰ56 [Ὁ] ὈΓ] οσταρ σαὶ ποῖῖσοϑ, ἃγο ραγιοὉ ΪΑΥῚῪ να] αϑῦἷο, ἔου {Π6 πυτπόοσουβ σοπ- 
ταθῃίασῖο5 δηΩ οΟἴποΥ σσογβ οἡ 5δογοά Ἵγιἰς βπλ τ ἱοὮ ΠΟΥ σοηίδίη, θο(ἢ Βτιεϑἢ πὰ ἰοτγεῖρση, 
ΕΒ ΓΘΟΙΔΙΪν 1Π6 Ἰαιίθτ. 
Οα ἴδο Ἄοἤοῖςς οἵ οσοπηπιοπέαίουβ, 1 σου] θ6 ρῥσγοβυτηρίιουβ ἰῃ ἴδ δυΐῃοῦ οὗ {ἰ}}5 τνοτῖς ἴο 

ΟῈΓ δῇ ορί πίοῃ ; {Π6 βιυἀοπὲ ψ1}} ἀοι 1655 Ὀ6 ταρυϊαῖοα ἴῃ ἢ8 βεϊβοιίΐοῃ Ὀγ τ1Π6 ἱπάφσηιομι 
οἵ )υαϊοϊου5 ἔτίοἀ8 οὐ ἱμθοϊοσὶς8] ἐμ ἴοτβ. 



474 

ΑΡΡΕΝΡΑ. 
ασο 17. αἴἴον ἰΐγιθ 14. ---- 10. ῬΡΑΙΟρστΑρ μα ὅδοσγα Ῥίοίουϊα : οὐ δ6]δοὶ 

ΠΙυϑιγαιϊοηβ οὗ Αποῖαπί ΠΙυταϊπαίθα ΒΙ1Ρ]16 4] πα Τ ΠΘΟ]οροα] Μαπυβοσὶρίβ. 
Βγ 7. Ο. Υεβσσοον. 1μοηάοῃ, 1848----4. τογαὶ 4ἴ0. 

ΤῊ. βροηαϊὰ νοϊατὴθ οοῃβι5ἰ5 οὗἩ Πῆγ επρτονϊηρβ ῥτϊπίεα ἰη μο] 4, Αἰ νου, δηὰ οοϊουγβ ; 
νγθῖοἢ Ἔχῃῖυῖὲ ἔδο-51111165 Οὗ βοτηθ οὗὁὨ ἱμῃ6 τηοϑὲ ρσθοϊουβ δηίίοπὶ Μαδπιιβοτὶρίβ οὗ ἴῃς ΗΟΪΥ 
δοτίριίατοβ, Ῥβαϊίοῖβ, οἴο'.ί ὍΠΟΥ ἀγα δοοοιηραπίθὰ ὈΥ δοσυγδί ὈΣΌ] ΟΖ ΥΑΡὮΙς4] οἰ υοἰἀδεϊοηΒ, 
τ ἢ δύὰ ἀογῖνοα ἔγοπι ἴδ 648 δουγοοβ. 

αρε 18. αὔίον [πε 26.---78. Ἡ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ͂ ἐξ ᾿Αρχαιων ᾿Αντιγραφων 
ἐκδοθεσα. Γμ6 ατθοκ Νοὸν Τοβίδιηθηξ ; οοπίδιηπίηρ. [86 Ταχὺ οαϊοα ὁπ 
δηοῖρηΐ Δα βου (168 ; [86 νΑΓΙΟῸΒ ΓΟΔΑΙΠρ8 οὗ 4}} [86 Τὐ ποῖ8] Μη υβογιρίβ, οἵα. 
Βγ 5. Ρ. ΤΚΕΘΕΙ,ΕΒ. 

ΤὨΪ5 ογιεἰοαὶ οἀϊιοη οἵ ἴ6 Νον Ταϑίδπιθης γ88 δπποιποοά δέον 86 ργοσοάϊηρ ρατί οὗ 86 
Ῥτγαβεῃΐ νοϊιτιθ τγ89 Ρεϊπίοά οὔ. [{ 15 ργοροβϑα ἴο "ε ὀχϑουϊϑα οὐ ἴῃ βπι6 ρἴδῃ δ8 ἴῃ ὑοδιιὶ]} 
διὰ δοουγαίς οὐλιίοη οὗ ἴ1π6 Αροσάῖγρϑα, οὗ νϑὶοὴ δὴ δοοοιης ἰ6 είνοη ἴῃ ᾿. 44. Νο. 74. 
βοιθθ οὔ ἴδε [ποῖα] Μδηυβοσιρῖβ πδνθ δἰτοβαν βοὴ σϑοο]]διθὰ Ὁγν ἔθ οάϊτοῦ ; ψῆο (1π6 
ΔΌΪΠΟΣ πα5 ὕθοι ἰπίοστηθα) 18 οησαροὰ ἰῃ οχδπιϊηϊηρ οΟἰποῖβ ἴῃ σϑγίοιι5 ἔογοίζῃ ΠΙργασὶοβ, 
ΤΒο86 οοἰ διϊους νν}}} ὥιση 8) τρδύοσὶ 18 δα 4 }} 7 ἀνα δῦ] ἴος ἐποθα τψῆο αἰθοσ ἴγομχ (6 
οὐλεῖσαὶ ρυιποὶρ]ο5 οὗ (8 Ῥγοροβϑα εἀϊίίοπι, 88 νγοὶ] δ5 ἴοσ ἴῃοβα το πιδᾶὺ δάοριί ἰδοτα. 

ῬΡασο 162. ἰαδέ ἰΐγι6 διιέ 4. --- 48, Τίια (ἀοΒροὶ Ναγγβένα, δοοοσάϊηρ ἴο 186 
δυϊογβοα Ταχύ οὗ [86 Εὐνδῃρο 188, σου ΤΟρΘ Ομ ΟΥ οἸηϊββίοηυ. ὙΠ Ν 
ἃ οοπύϊηυουβ Εχροβ᾽ οι, Μαγρίηδὶ Ῥγοοῖβ πη [1}}, δῃηὰ Νοίθβ Ὀγὶ ον οο]- 
Ἰοοῖοα ἔγτοτα {6 Ὀδϑὺ οὐἹ 108 ἀπ σομητηθηΐαίοῦβ. ΒῪ {86 ον. Φοῦπ ΕΌΒΒΤΕΕ, 
Μ. Α. Τρμάοῃ, 1846. τογαὶ ὅνο. 

Ῥαγφο 215. αἴίον Νο. δ8. ---- δὅ4. Το Αὐὐποπίῖοῖν οὗ 1 Φόμη Υ͂. 7. ἔασι μα Σ 
οοπβίἀογοᾷ. Βγ [86 Βον. ἀθογρε ΜπἘπ, Ὁ.1). [1 (Π6 Βηι8ῃ Μαραζίηθ 
ἴοῦ Νονθιθον 18485.] 

Α νϑῦῦ ἱμιζθηϊουβ δἰτορὶ ἴο Δρρὶγ, ἴῃ ἀοίδηςο οὔθ φοεπυΐπθηθϑα οὗ 1π6 ἀϊθρυϊοά οἴαιιδο, 
16 ῥρδγβὶ ] 6] βιὰ οἵ οοτηροκιοη, τ Ὠ1 οἷ να ἔδυ ὺ ἴο ἰῃς Ηροῦτον τυνίϊοσβ Ὀοίἢ οἵ ἐπα ΟἹά 
δηά Νεὸὺν 'Γοβίδιηοηϊ. 

αγψο 292. ἰαϑ8ὲ ἰΐμιε διιξ ἐιοο, ἴον ΧὙἽΙ τοδὰ ΧΙ]ῚΙ]; απ ἐπ ἐλο ἰαδὲ “πὸ διέ 
οἤΘ6, ἴος 48 τοδὰ 46: {π6 {π᾿ γτίθθητἢ σνοϊυμηθ (οοπίαϊἰηρ βαϊηβ 1 ἴο 
ΤΧΧΧΤΙ͂Χ.) μανίηρ θθθη ρυ] ]Βῃ6α 1ῃ ἈΠ ΆΓΥ 1846. 

Ῥαρφε 815. αἴέον {γε 9. --- 8 5. Αἰ Ἰ᾿ββογίδίοη ου {86 ον οὗἩ Φερμίμδῃ. 
ΒΥ “2.1. ΚΈΡΡΕι,. Τωοπάοῃ, 1840. 2110. 

ΤῊΪ5 ψν6}}-υυλτίοη ἀἰδαυ 5 (ἰοῃ σοτήρτΓι868 ἃ ογι εἰσαὶ ὀχαυιϊπαῖοη οἵ ἴῃ Ἡροῦσον Τοχὶ δπὰ 
οὗ ἴδ δυϊμουῖβθα νϑγβίοῃ ; 8 δοῃβιθγαίίοη υὐὁὨἨ ἔπ ναγουβ διβιυπιθηῖβ τ Βϊςἢ αν ὕδοη δά- 
ἀυοοά ἔοτ δὰ αραΐηβε ἔπ 5δοτὶ ἤςοϊδὶ παίυγα οὗ Φ ρμΈΠ} 5 νον ; δῃὰ γοβθοιοης οὐ δε βιιδίϑοι 
ἄγαν ἴσοπι ἔπ πδίιτγο οὗ (Π6 Μοβδὶς Ὠιβροηβδίίοῃ, δηά ἐπ σπαγαοίον οὗ {6 Ἡοῦτον Ναίϊοῃ. 
Τα δυΐμον σοπηθ8 ἰο (Π6 Ἑφοποϊβίοῃ, αἰ γοδαν Ὁβι δ} ἰβμθαὰ τη ὟῸ]. 11. Ρ. 698. οἵ τὶς ψοτκ, 
νἷζ. {παι ΖοὈΡ᾽ Π8ῃ ἀϊὰ ποέ ἱτητηοϊδίς ἢ15 ἀδυριϊον. 

αγσε 386.7. 2 ,ο. 14.7.-- Α. Βαγηθ8 8 Νοίϑθβ οῃ 1βαῖϑῃ. Α πον δπᾶ μδαηᾶ- 
Βοιὴθ δαϊμίοη οὗὨ [818 ὑΥΌ]Υ να] 08 0]6 ΘΟΙΙΠΘΗΓΑΓΥ νγ88 ρα] ]Βη64 αἱ ΟἸαβρονν 
δηα ἴῃ Ἰοηάοῃ, ἴῃ 1846, ᾿π ὁη6 ἰδῦρθ δηα ΔΗ ἀΒΟΙΊΘΙΥ ρῥγϊηΐθα οοΐαγο νοϊυταθ. 

Ραφο 861. ἰαξδὲ ἴὴπε διιξ οΉ6. ----8 ". Α ΟΟΠιπΙ ΠἴδσΥ οἡ [186 ἢτβι βαυθηΐθθῃ 
ΟΒαδρίουβ ο7 τ[ῃ6 (σοβροὶ οἵ ϑδαϊηὶ Μαιίί(μον. ΒΥ τὸ Εδν. Ὁ. Βαοου, Β.Ώ. 
ἘΔΙΏΡΟΓΡῈ δπα Τοπάοῃ, 1844---46. 8νο. 

ΘΟΥΘΓΆΪ Οϑβαγϑ Οἡ ἱπαρογίδηί 51.076 οἰβ δ ἱπίτοἀποσθὰ ἴῃ (μι 18 ΘοΙητηοπίαγυ, ᾿ ἢ 15 θΟΤΗ 
ἀονουΐ ἀπά ρῥταςιίςαὶ, 

ασε 875. αὐάέοεν ἰὲπε 4. --- 255, ὐτ Εοπιδηξ : ἃ τον βοα Τυδηβἰδιίοη οὗ 
[16 ἘρΙ8116 ἰο πὸ Βοιιαηβ. ἢ Νοΐββ, Θχρ᾽ μδίοΟσΥ ἀπ οὐἰ το]. ΒΥ 
1] δὶ ὙΥΔΙΕΟΕΡ. Ιοπαοῃ, 1846. ϑὅνο. 



ΒΙΒΙΙΘΟΝΑΡΗΙΟΛΙ, ΝΘ ΕΣ. 

ΑΑΒΚΑΝ (Ν. 2.) δ οδρ. χντι. ΦοδΒΏ]8, 
865. 

Δαγοκ ἴἰ6 Καγδῖίο, Οομιπιοηίδτίοβ οὗ, 274. 
Ααγοκ εκ Εἰίλω, (ΒΑΡΌ1) Οὐπτ ΘΙ ΑΓ 65 

οὗ, 274. 
«Αδαγδεπεῖ, (ἈΔΌΝΙ 15886) Οὐ ἰΑΓΙο 5 οὗ 

274. 
«ΑΑὐδοί, (6.) Επχροκίεϊοι οὗ “οπδῆ, 399. 
“«δοπηιείδοες, (ϑοϊοσωοι.) Οοτηπιθηίδγίε5 οὗ, 

274. 
Αὐεη Ἕσγα, (ΑὈτΔΒδ8π1) ΟΟτατ ΘΔ Υ165 οὗ, 

2714 
Αδιολεῖέ, (Φ. 6.) Ατπβ Ἰοροῃάὶϊ οἵ ᾿πίοσργο- 

ἰδηα! βοτιρί. 259. 
«Αδνεβοΐ, (Ἐ. 1.) Απἰμιδά υουβίομοβ δὰ Νου. 

Τοεῖ. 418. 
Αδε- κηιΐὶ, ΒΙΌ] 1οδ Αὐπδμασζίοα, 144. 
«Αὐνεεϊπίαπ Μοτβιοη οὗἩ ἴα ΟἹὰ διὰ Νὸν 

Τοβιδηθηΐβ, 144, 145. 
Ασαδίον, (3.) 1.«δεῖ. οἡ ΕΡ. ἴο ῬΆΣΠΙΡΡΙΔΠΒ, 

404. 
Αεογα Ὕοτβίου, 146. 
“«ἀοξεγπιαππ, (Ε.) [Ιπἰτοά. δὰ γε. Ἑαά. 

186. 
Ῥτορδοῦθ Μίπογοα, 8542. 

-- -- Ατοβοϊορῖα ΒΙΌ]1ς8, 442. 
Αεἰα “»οείοΐογιιπι, ἨΘΑΤΏΊΙ, 16. 
Αάαπι, (Ἴ.) ῬΑΓΑΡὮΓΆ86 οὐ ἴδ Ερὶδι]6 ἰο [86 

Ἀοχιβη5, 372. 
------ Ἐχροβιίοι οὗ 86 ΕουΓ αοκροῖ8, 400. 
Αἀανπὶ, (Οὐοτπ6}}}) Οὐβ. Τθοοὶ. ῬΆ1|ο]. 

418. 
Εχογοῖῖ, Εχοροιίοο, 418. 

“ΔΑ4απι5, (Ἀ. Ν.) Οροπίηρ οὗ ἰ!6 βοδιοὰ 
ΒΟοΟΚ, 8394. 

Αάσπιο, (Ἰ.) Εχροεϊείοη οὗ 2 Ῥούον, 385. 
Αὐάϊησίοη, (ϑίορ.) Καυον]οάρα οὗ 268 

ΠοΟΠοοσπ ἢ 8 Επΐυτο διίαίο, 455. 
------.----ὄὔὄὕ [λέὲ οὗ Ῥαυ!], 871. 
«ἄεγ, (α.) ες Μογδϊ5 ΒΙΌ] οἰ, 457. 
Αὐΐεν, (,. α. Ο.) ΒΙδΙΠοΙΒοοδ ΒΙΌ]1ςδ, 1. 
.-“-- Νονυ. Τοσῖ. γεγδίουοβ ϑιγτίδο, ὅζα. 

215. 
σλαπ Μοτβίου οὗ ἰῃ6 ΒΙΌ]6, 180. 

γίοαπ Νοτβίοῃδ, 144---1 47. 
Ῥω (Ρ. 2.) δὰν 1.6 Ῥτορδόέζιοα, 269. 
.“--- ΒΌΓ 108 Ῥεδυμπηο8, 8324. 

ῬτοΟΡὨΕΙ165 ἄγνος Νοίοβ, 332, 838. 
«ἀστεῖα, (ὅ 0.) ϑΡρ]!. ϑγηῦιχ. ϑιγσίδοξο, 

258 ; 
Αὐπιδιοονίδι, (Η.) Απποῖ. οὐ Οδηρβδβὶβ, ὅς. 

810. 

ἌΠΟ (8. 1,βοῖαγοβ οὐ ἴῃς ῬἘΠΠΡΡΙΊ8Ώ8, 

ον (Α. Η.) Νον. Τεεί. αν. ἴ[,ἴ. 32. 

Αἰαναὶ, (Ν:ς.) ΒιδΠοίμαοα ΒΙδ) οο- δετηο- 
πἷοσδ, 151. 

«Αἰδαπίαη Ὑ οΥβὶου οὗἩ ἴ(Π6 ΒΙ1Ὁ]6, 127. 
Αἰδεγ, (ὅο. Ναρ.) [πεῖς Πίηρ. Ηεοῦτ. 

282. 

-----.- Βοτταοηρυί. βδοῦ. γε. Τοδὶ. 96]. 
----ἑ Ἠετταοποαί, ὅδογ Νου. Τοβί. 26]. 
----- [πιουργοῖδεῖο βδοσθ δου ριυγεο, 291]. 
--- Αδπποίδίο ἴῃ 1 270. ν. 7., 2313. 
«ἰδογεὶ, (9.) ΟΡϑογναίζοηϑο δὰ Νον. Ταεῖ. 

418. 

ΟἸοαδάγ τοῦτ δὰ Νου. Τοεί. 
245. 

Ῥοσγὶσυϊυτ ΟΥιίσυπι, 418. 
«Αἰοιυιέη, ΟΟτ ΘΠ ΑΓ 68 οὗ, 384. 
Ἰὐβλε τς Ὁ.) Ῥαγδρῆγαδο οὰ 1 ΟἿΣ. χυ. 

Αἰενακάσ, α΄. ὠ. Ὑ. δοὰ . Α.) αεοορτ. οὗ 
1016, 444. 

Δἰεκαπάεγν, (Α..) Οη ἴα Οβθου, 180. 
------.-------  Ὁιςοῖ, οἵ ἰ)6 ΒΙ10]6, 487. 
Δἰοχαπάον, (δ. 4.) Οοπιηθηῖ. οα 1δδΐδῃ, 

3386. 
Αἰΐεη, (3 ο.π) Μοάογη Ψυάδίβηι, 440. 
Αἰ, (Ρεῖον) Βοοῖς οὗἨ Ρβδι πη, 321. 
Αἰῥροτί, ().) ἸΤταπεϊδιίίοη οὗ ϑαυθπδπί οὐ [δ 6 

Ερίδβι!α ἴο ἰ86 ΟοἸοεββίδηβ, 8378. 
Αἰ, (ὦ. Ο. 6.) Οταμτμαῖίοα Νον. Τεοί. 

244͵ 
Αἴων, (Ε. 6.) Νον. Τ ει. 26. 
ΑἸαηπσὶ. (9.9) Ἑυμπάδιμοηϊδ Ῥυποίδιϊοῃίβ, 

220. 
Αἰωοοά, (Ῥ.) Οὐ [δ6 Βονεϊδίίου, 398. 

Οη ῬχγορῆθοΥυ, 270. 
Ου ἴπ6 ΝΌΙΏΌΟΤΒ ἰῃ ΠὨδηΐο], 840. 

Αγιαί, (ἸΟΥΓ68) Θρδηϊβἢ ΒΙΌΙΟ, 129. 
4».-πάο, (Ψ. 6.) γεγβίο ἘρὶεῖοἹ βὰ Ῥμΐ- 

ἸΙΡΡΘἤδοδ, 878. 
«Απιογίσαπ, (Νοτί) Κ ΘΓΒΙοῚ 8 οὔ (86 ϑογὶρίυγοε, 

147.----Ἴδ0. 
(δου) ογβίοῃβ, 151]. 

Δ» εγβίοοναί, (ὅ.) θ)ὲ αγ. 1,οςἰ, ΗοΪπις- 
818}18, 208. 

Δικλαγῖο Ν οτβῖου οὗ ἴπ6 ΒΙΌ]6, 144, 145. 
Αποη, (Ο. 94.) Νονα γογβίο τ. Ῥοπίλ- 

1τουοῆὶ, 60. 
«Ἀπιπιοπϊξ Ἡδττοοηΐδ ΕἸνδη ρο]ογτιπ), 154. 
Απιπεν, (Β.) Εϑδδυ οὐ Πδηϊοὶ, 339. 
Απιλον, (σα. Μ.) Οοκιπιθηί, ἰη ΗΘ. [,--- ΕΠ. 

μὰν τ (Μ.) ῬαΑγαρὮΓ. ἴῃ Ῥβδίπηοβ, 322. 
ΑΑπαΐγϑεε οὗ ἴῃ6 ΒΙΌ]6, ποῖος οὗ, 439, 
Ακάεγϑοη, (Β.) Ἐχροβιίοη οὗ ϑι. Ζοδη, 

401] 
τρέξε δὴ Ἐρίδβι]ο ἰο (πὸ οπιδῃ5, 405. 



476 

Απάογεοη, (Β.) 1,ϑοΐυγοθ οα [86 Βοαδιυάοε, 
407 

«πάγειν, ' (Ψαλ686) Ἠθῦγονν ΘΕ ἸΟΠΔΓῪ δοιὰ 
Οὐὐβιτδν, 235. 

ϑογιριάγα ΟΠΤΟΠΟΪΟρΡΎΥ, 465. 
“πον, (Β.) θὲ ΤδωΡ. πὰ Αςῖ. Αροβί. 865. 
«Αποίο- Οὐπουεδε Ναὸν Τ οβιδιηθηὶ δηὰ ΒΙΌ]6, 

90, 91]. 
ΑΑποίο- οπιϊϑὴ ὙεΥβῖοπ5 οὗἁἩ ἴ86 ΒΙ1Ό]6, 110--- 

112. 
“«"σἰο- ϑαχοη Νογβιοηβ, ΕΛΙΠΟΠ 5 οὗ, 71---78. 
«Ἀπεραεΐ, (ὅ. Α.) θὲ Οτγϑιίοηθ Ῥδυὶὶ, 867. 
“Απίο- Πιογοπνπιίαν Υ Θυβὶοἢ8 οὗ [6 Β10]6, 58. 

66. 
4ρεϊ, (Η. Ἐ.} 11Ὁτὶ Αροσγυρδὶ, ατ. 116. 
Αποκαλυψις, (88 Βοοῖκ οὗ Βαονοϊδίίοι, Οἵ. 

44. 
«Αροοαΐγρεε ὀχρ]αϊηοᾶ, 393. 
Αροογνρῆα, ΕβΒΑΥ οῃ, 18]. 
“«ροοτυρλαὶ Βοοζε οὗ ἴδε ΟΙὰ Τοβὶ,, ΕΠ οπ8 

οὗ, 166.---176. 
---.--- οἵ ἴθὼοὸ Νον ἸΤοβίδιπιθηϊ, 

176, 177. 
«ροείοἰϊοασὶ Ἐ;ρΡ1δι168, 1,116 Γ8] ΤΊΔΗΒ᾽ δίίου οὗ, 

860. 
“Αρίλον», (Ε.) Ου Ῥτορῆιθου, 270. 
Αφιιϊπο, (ΑἸοχ. ἃ) Ῥρηῖ. Ηφθῦγ. δ πηδγ. 

Ῥγιβίδης, 189. 
Αφιιϊπαῖα, (Το) (ΟΟΥΘὨ ΔΓ, δηὰ 

(δέίθηβ, 2988.---984. 
Αναδία Ἀείγαα, ὅχα., Ἀοίονο Μδρ οὗ, 446. 
ΑἸγαδῖο Νοτβίοη οὗ ἴπ6 ΒΙΌΪα, 129. 
«Αγαλαπεδ Νὰ Τοβίδιηθηί, 188. 
ΑΑγίρφίον, (Α.) Ἠοσμηθηθυῖοδ ΒΙ]1ο8, 259. 
«ἀγηιεπίαπ Νογβίοη οὗ 6 Νονν Ταβίδσηθηϊ, 

187. 
Αἀγπαϊά, (Β.}) Οα ἴ[6 ΑΡοογυρδδ, 847. 

ν (Α.) Οτγβδιπηδίῖοα Ατδῦϊοδ, 254. 
«Αδλίοη, (5.)ὺ ΤΟ γιβιίδη Εχροειϊοσ, 358. 
“«Αδιαξὶο Μονβιουβ οὗ ἴα ΒΙΌῖα, 127---189. 

ΡΘΟΙ 605 οὗ, 140.---]44. 
ΑΑδεαπιοδε ΒΙΌΪϊα, 180. 
“δεοπιὀίν᾽ Β Απποίδιοηβ, 294. 
Αἰιλίας, (ὅοΒ.) Β᾽Ὁ]14 Ηοῦσϑδ, 6. 
«υσιαϑίὶ, (Φ. Ο. 6.) λΌτί. Υ. Τ΄ ΑΡοογυρΡὶ, 

166. ἘΞ φὰ 
«Αυσιοιϊπὶ Οοτητηοπίδυ!, 280. 
.--.ὄ......-.. ϑογτηοηβ, 98]. 
Αισιυ, (Ο.) Τϑιδβουίδεοηοβ ῬἘΙ]ΟΙορΊοΒο, 

418. 
Αμεϊίη, (Η. Τ.) [μϑοΐατοθ ο θη 6818, 396. 
«ἀναποϊπὶ, (Ν.}) Υἱδ Δ4688 ΟὨτίβιὶ, 162. 

ΒΑΒΕΆΒ, (Η. Η.) Ῥρπαϊιογίαπι ασθουμ, 14. 
γεβίυβ Τοβι. ασ. 14. 

Βαασμοϊϊὶ, ((.) Απηοῖ. ἴῃ Αροσσυρῇ., 847. 
Βασοῖ, (ΒΡ. 1,.) οῃ ῬΤοΟΡΒΘΟΥ, 270. 
Βασοί, (1).) (οπιτηΘὨΙΔΤΥ οἡ 8:1. Μαίμον δ 

Οο8ρ6], 474. 
Βαλνάϊ, ((. Ἐ.)΄ Αρραγαῖιβ δὰ ἤογιηδηά. 

Ιπίοτρ. εὶ. Τοβι. 842. 
----.--.----...------.-. ΟΟττι. ἴῃ ΜΔ ΔΟ τα, 846. 
Βαϊεγὶ, (ὁ. ΥΥ.) Ἰ)ιββογίδιο 6 τσ. 1,θοϊ. 

Νον. Ταβὶ. 205. 
Βαΐϊεν, (Β.) Ἐχροδβιίοη οὐὗὨἩἉ ἴ86 ῬδγδΌΪ6Β, 

408 

Βαϊ, (γ. Ἡοῦγον, Οτδιηηδγ, 230. 

Βιδιογναρλϊῖοαὶϊ Πκάρε. 

Βαζεν, (ΤῊΟ.) ϑοσιηοηβ οὐ δί, Μαίμον, 
400. 

Βαπηϊδίεν, (7. Τ.) βϑύγτου οὗ Ηοὶγ 1,δηὰ, 
444. 

Βαρέειξέ Μιββιομαγίοβ, ΒΙΌ116 4] Ὗογβιοὴ8 ὍΥ, 
129. εἴ βεᾳᾷ. ϑρθοίμθῃβ [Βοσγοοῦ, 140--- 

; 142. 
Βαγλεῦγαιι5, (ατορ.) β. 8 0}16 'ῃ Ῥβδίτηοβ, 820. 
αγάεν, (Ν.) Βιθοἴποςα Ηδραηδ, 410. 

Μυβοῦλ Ηδραπυηι, 410. 
ϑυτα 18 [1 γατῖ Ηδρδη, 410. 

Βατγίοε, (Ε..) Νατβίοη οὗ (6 Μίηοσ Ῥσορβοίβ, 
8343. 

γοεγβίοη οὗ ἴπ6 ἘΡΊ53:168, 3870. 
αγπα5, (Α10.) Νοῖοθβ οῃ ΨΦοῦ, 820. 
------ .««--Ξ.-.- Νοῖοξβ ΟἹ ᾿δβαϊδιι, 386. 474. 

Νοῖοβ οὐ ἴδ8 ἀοβροὶβ, 860. 
Νοῖθβ οἡ ἴμε Αοίρ, 367. 
Νοῖοβ οἱ ἘρΡ. ἴο [86 Βοχιδῃδ, 

374. 
Νοίεβ οὐ ἴμε Ερ. ἴο ἴδε Οο- 

ΤΊ ΓΔ }8 δηἃ ΟΔ]διΐδηβ, 878. 
---------τ-᾿ Νοῖοβ οἢ ἴδ6 ἘΡ. ἴο ἴ:6 ΕΡΆΒ., 

ῬΆΣΠΡΡ., δὰ Οο]οβείδῃβ, 377. 
Νοῖίοβ οἡ ἴπὸ Ερ. ἴῖο ἴδ6 

ΤΏο88., ΤΊηι., ΤΊ, απὰ ΡΒ ]στλου, 879. 
Νοίοβ. οὔ ἴδε Ερ. ἴο (89 ε- 

ὌΓΘΎΞ, 384. 
Βαττ, (Φο9Ἐη) ϑετγιρίαγο ϑιυάοηιβ Αβεὶβίδηϊς, 

489. 
Βαγτείί, (ΦοΒδηη8) Οοᾶοχ Βοεοσιρίυβ Νίδί- 

18εὶ, 16. 
Βαντιπσίοη, (Υἱοοῦῃ!) ΜΙΒοΟΙΙδηθα- ὅδοσα, 

4]4. 
Βαγίλοϊϊπὶ, (ΤΏο.) ἀς ὕταςς (τὶβιὶ, 458. 
Βαγίοιε, (Ὑ. Η.}) Φεγαβαιοπι, 444. 
Βαελπιοιιγῖο Μοτβίου, 65. 
Βαδηπαρο, (.) Ηϊδῖ, ἀ65 Ζυϊ15, 469. 
Βαβγιια Ὑατβῖοι : ΕΤΘμΟἢ, 119. 

122. 

α86, (7. Ἡ.) ατβοὶς δηὰ Επρ] βἢ 1μοχίοοι 
ἴο 186 Νεὲν Τοβίδιηθηϊ, 247. 

Βαβεεῖ, (Ῥ.) Ἐχρ)τϊοδίίοη ἀθ ΠΑ Ροσδῖγ 56, 
998, 

Βαδϑεείί, (Ὑ.) ϑϑύσαοηβ οἡ (ἀθῃθβ15, 396. 
αδϑομίο ούβιοι, 147. 
Βαρίοισ, (ἢ. Α.) ΒΙΌ]1οΑ] ὈΙσΕἸΙΟΠΔΓΥ, 487. 
Βαίε, (5 ] 108) ΤΊΔΏΒ]. οὗἉ Ῥρηίαίοαςς, 8310. 
Βαμεν, (α. 1,.) Ἡογπηθπουϊίοα βδοσα, 260. 

ΟΠ 18 ἴῃ γοῖα5 Τοϑιδιχοηΐατ, 285. 
Βαμεγτιεϊβίογ, (δ. Ῥ.) ἴῃ ϑαρίοηιίδηι ϑαῖο- 

ΤΩΟΏΪ8, 847. 
Βατίεν, (Β.) ῬΑΓΆΡΈΓΑΒΟ οἡ 6 Νὸνν Τ οϑίδ- 

τηθηΐ, 85]. 

αγίεψ, ((οτη.) ἩδΌτον ΟὙΑτησηδγ, 226. 
Βανίν, (ΑἸ) Ηδῦγονν Οὐδιμσηαν, 286. 

ΗΘΌὉ. ἀπὰ Επρ]. ΒΙΌ]6, 8. 
αγπεβ, (Η. 8.) ΟΒΌΓΟΝ αἱ ῬΆΪΝΠΙΡρΡΙ, 377. 
Βεακδοῦτε δὰ 7, Εηΐαπί, (ΜΜ.) [πιτοάσο- 

οῃ ἴο [86 Νὸν Τϑβίπγρηῖ, 187. 
Ιμ Νουνοαῦ Τοβίδιηθηξ ἄγνος ἀ68 

Βοιμάσαῦο8, 8349. 
-.-.Θ.Θ.:ὄ οδαττοσίοη οὗ 1, ,ΑΖᾶτας, 407. 
Βεοῖον, (Α. 6.) Οοποοίδηοθα ἴῃ 2 Οὐοσ. χὶϊ. 

376. 

Βεοΐλαιο, (5.) Οὐδογνδίίομοβ σι ἰςο- Εχορο- 
το, ἢ 1 ΤΊ. 380. 

Βεοκῖϊ, ((. ἢ.) Μοπορταιητηδία, ΗἨογιιθπραί. 
Νον. Εαά. 261. 

ΦΡΔΏΪΒΒ, 



Βιδϊοσγαρλιοαὶ 1πά62. 

Βεάώκς, Ἐπχροδῖιίῖο οί. Τοδί. 284. 
Βεάοϊϊ, (ΒΡ. ΥΥ.) τί ΒΙΌ]6, 111. 
Βεάγοτά, (Α.) ϑευρίατο ΟΒΓΟΒΟΪΟΩΥ, 465. 

ΤορΙο Μυβῖο, 454. 
Βεείεη, (7. 1.) Ομγοβιοιηδι μία ΒΑΌΘΙ 68, 

288. 
Βεῖάε, (δ. Τ.) ΟΥρίῃοβ ΒΙιὈ]ῖςεο, 469. 
Βεἰσίαπ Ὗ οὐβίοῃβ οὗ [ἴῃς Β:1Ὁ]6, 120. 
8 Ψ, (.) Τγδμπδίδίίου οὗ (μ6 Β:Ό16, 808, 

904. 

Βεϊίεγπιαπη, (ὅ. 3.) ῬΑ ορταρμὶα ἨθΌγδιοδ, 
20]. 

ΠΕΡ ΠΑ (ΤῈο.) ΕρΙδβέ]οβ οὗ δὺὶ] ὑγδηβἰδίϑα, 

Βειραίοε γεσβίου οὗ ΒιΌ]6, 182. 
εὐδἐτος (9.)ὺ Νονυ Τοδιδιποπίθαμι, ΟΥ. 

᾿ὅποιποη Νον. Τεβὶ. 349. 
Αρρδγδίυβ Ογιίουβ, 207. 
Ιηϊγοὰ. ἴο ΑΡόσδίγρβο, 888. 

Βεπλαῃι, (Ὦ.) Οἱ 16 Οὀποδίοργ οὗ ΟΒσὶβῖ, 
464. 

Βεη)οίπ, (α.) Ὑτδῃβίδιίίοῃ οὗ Φοηδα, 8345. 
Βεππον, (ὅ. Η.) Ηεσταθηθυίοδ βΘΟΓΆ, 260. 

Οἰΐα ὅβδοσα, 414. 
Βεππεί, (ο.) ατβιωησηδίῖοα ΗἩθΌτγερα, 23]. 
Βεπηείί, (5.) Ηϊδῖ. οὗ 6808 ΟἸγῖδὶ, 400. 
ΒΡΡΤΗ (Ὑ.) Βαστωοῦυ οὗ ὅοβροὶβ, 16], 

162 
Ἡδκοῦη, ( 6.) Ηἰδβίοτυ οὗ Ομ τῖβι, 472. 

Ηϊἰβίοτυ οἵ ἴμῈ ΕἾἶγβε Ῥδηιτηρ οὗ 
ΓΟ γι διδπιῖν, 165. 

2188. οὰ 1 Φοδὴῃ ν. 7., 211. 
Ῥδύαρηγαβο, δα. οὐ ἴπε ΕΡΙ8|168, 

369. 
Βεπδβοη, ((.) ΟἸγοποϊοσ οὗ ον ϑανίουγ Β 

[,ἴς, 466. 
Βεηπδοη, (ὅοβ.) Οομμσηθηΐῖ. οα Β1Ό]6, 297. 
Βεπίϊεψν, (Ὦτ. Ἀ.) ρῥγοροβοὰ Ἑαλοι οὗὨ [86 

α΄. Τοβιδιηοπί, 283. ποίδ. 
Βεγδεν Μοτϑβίοη, 145. 
Βεγεπβ, (Ε..) οὐ Ῥϑηϊθη δὶ Ῥβδίπιβ, 399. 
Βεγρ, (5. Ῥ.) ϑυταθοὶῷ [ἱλογαγία, 411. 
Βεγσπιαη, (ὦ. ΤΆ) Οὐοχηπιοπίδίϊο 1 ἴῃ Ῥβδ πλυτῃ, 

ΟΧ. 527. 
Βεγίϊη, (Ν. Μ.) Ῥεδίπιὶ 1 διό Ὑετεὶ, 828." 
Βεγπαγτά, (Η. Ἡ.) Μαϊῃ Ῥυιηςορ]ο8. οὗ τὰ6 

ον5, 455. 
Ηοῦτον ΟΥ̓ΔΠΛΙΏΔΣ, 230. 

Βετπλαταάϊ, (Ὁ. Ὁ. 8.) ἀ6 Βορηὶβ Φπἀδ: οἵ 
[8 γ86118, 445. 

Βεγπϑίοίμ, (α. Η.) ἄς γεγβίοπο Κιυγίδοδ, Ν. 
Τ. 215. 

Βεγτίπιαη, (ΦοΒη) 18. οαυ 1 Τίμι. 1}. 16.. 
207. 

Βεντν, (]Δπι) Οοπραϊορία ὅδογα, 464. 
Ἔστι, (Ο.) θ)ὲ 11. 1ἱῦτο Μδοοδθθοσγυμ, 

Βενεβεϊαι, 
455. 

Βευαη, (ᾧ. 6.) 11ἴ8 οὗ Ῥαυ], 165. 
Βευαπς, (δ ο)8) Ὑἰπαάϊοδιίου οὗ Μαίίμον ἀπά 

71κο, 198, 199. 
Βεξζα, (ΤὨοοά.) Νον. Τοβί, στ. 1μδϊ. 15. 

Νον. Τοβί. 1,δέϊπο, 10. 80. 
-----.ἕ ἘΑἈὄπποἰδίϊομοβ δὰ Νουῦπὶ Τοδβίδιηθῃ- 

ἴᾳπ), 348. 
Βιαϊοδιοἰσὶᾳ, (Ε.) Βιυ]ς, ΗεὉ. δμϑὰ αγσϑρεοῖς, 

([.) ΘΟ σίβίοϊορίὶα- Ψυδεδογθτω, 

Α77 

ΒΒ έδίε, ϑοδτοῖυ οὗ, ἴῃ ἴῃ 6 ἀδεῖς 8668, 78.; δῃὰ 
αἰειηρῖβ ἴο σΟΙ ΤΠ] Οδῖθ ΒΟΙ.6 ἰᾶθδ οὗ 
1.5 οοπίρηϊβ ἴο 188 ΡΟΟΓ δηὰ 1] }ογδίο, 
74---77. ασμογαὶ ΒΙΠ]Ορταρὶοαὶ ΜΟΓΚΒ 
Ο;, 1--.. 

Β δῖε, 1,δι. οἱ Εν. 292. 
Βὲδίο, (Επᾳ 188.) Βιοσταρ οὶ Νοῦοο οὗὨ [86 

δυϊποτιβοὰ ψογβίοη οὗ, 8]--99, 
---- Ἑάϊιομβ οὗ, τι ῬΆΓΑ}161 ΒΟΙΘΥΘΠΘΘΕ, 

99---104. 
.-.- Ἑαάϊιίοῃβ, {πὸ Τοχὶ οὗ ὙΠΟ ἰ8 αἰνὰ 

Ἰηΐο ΡΆΓΆΡΤΆΡΙ5, 106, 106. 
---.--ἕ Αἥπρ]ο- οτζα δὴ Ὑ ΘΓ οἢΒ οὗ, 107---110. 
----ἕ 8 οσῇ Τηϊορρτσοῖοσ, 108. 
---- Ναγγδίϊνο, 469. 
---- [ΪΙηάοχοδίο, 4390. 
ΒΙΒΙῈΒ ἴῃ ἴδ 1 δηρύδλβοβ ΒΡΟΚΟΙ 'π ἰδ 

Βυι δι [8166, 81---1]2. 
ἷπ ἴ)6 ζδηρυθροβ ΒρΟκΘ ΟὨ ἴδ6 

Οομπιϊηφηί, 1]12----127. 
ἴῃ ἴ86 [δηρῦδροβ οὗ ᾿Αβίδ, 1927.----44. 
ἴῃ 186 1δηρσυδροβ οὗ Αἴτιοδ, 144--- 

147. 
-----ὄ ὔνα (06 1 δηρυδροβ οὗ Αππογίςδ, ]47.--- 

151. 
ΒΙΒΙΙ͂Α Ῥουτοσοττα, 
..--.. ὡμὧΟομπιρίοῖ,, 47, 48. 

Απίγ στρ, 48 
1,αΐοι18 Ῥαγϊβιίογαυ, 48, 
ΤἸμοπαϊπῇ, (ΒίδΒορ ΥΥ α]- 

108) 48, 49. 
...-...-.-. Ποιληροοὶὶ, 50. 

1,οπάϊηϊ, (Βαρεῖογ) 50. 
.--.-.-...ἕ τ Ῥηρ θ} Ηοχαρία, 51. 

ΞΕΞΞΞΗΤΕΣΎΕΒΣ ΒΙΌ]14 Εςο]θδι8 ΑὩρ}1- 
σδηξε ΡοΪγρ]οίία, ὅ2. 

Βιβιῖα ΤἈΙΟΣΟΤΤΑ. ---- Νου. Τοβί. δ2. 
ΒΙΒΙ1Α ἨΕΞΒΒΑΛΙΟΑ, 

Ῥεδὶ]τοσῖ, 4. 
Β10114 ΗἨοΌταϊοδ, ϑόηοῖηο, 4. 
-----.. Βείσιῷ, ὅ. 

Βοιαδογρίδηδ, 5. 
δοοῦι δὴ ΟΠ Δ)}1πὶ, 5. 
Βυχίορῆϊ, δ. 
Μίαρτια ΒΔΌδΙηΙςδ, ὅ, 

----- υυχβίοσι, 6. 
----..-. Μοηίδηὶ, 6. 

ΑἸ 1Θ, 6. 
-.-- -  Ο--.ς. ΤΑΌΪΟΙΒΙΙ, 6, 7. 

Μδσοϑὶὶ, 7. 
----- Ὑδπᾶοσ Ἠοορβ, 7. 

ΜΙιΟΔοΙ 18, 7. 
Β16], 7. 
δ. ΒοΒτΣ, 7. 
Ἡουδιρδηϊ, 8. 
ΒΙΙΏΟΏΙ8, 7, 8. 
ΒΑΥΪΘΥ, 8. 
Κομηϊοοίϊ, 8, 9. 
Βοοράονϊοῖῃ αἱ Μειῖδβ8- 
ΘΓ, 9. 

ζδμη, 10. 
.--ὄ-- -.--- Βοοιμτογά, 10. 

-- θ᾽ Α]]οπιδπά, 10, 11]. 
Ἠδ)ιη, 11]. 

-.- - ..  --  ἈὨοϊΏΘΟΟΙ͂Ι, 7. 
--- Βαβι, 1827,11]. 

Βι'Δ]]ΟὈΙοίΖκΥυ, 11. 
Βίβα ΟΚΖΟΑ, 

Ἑαϊοπατα ΒΥ πορϑὶδ, δ4. 
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Βιδιῖα πολ, Οὐμρ] αὶ, 54. 
ΑΙὰϊι, δ4. 
Τ,οπ σου, 54. 
Ἡδεγνδρὶ, δὅ. 
πρλρ ας μὰς 55. 

ΟἸυνοσι, 56. 
Οτδδιὶ, 56. 
Βοϑι!, δ6. 
ΒτοΙΡΟΤΙ, 57. 
Ἠροίποςοοὶ!, δ7. 
ἩδΔ]Ω, 57. 

--..-. Ἠοϊπιρβὶὶ, οἱ Ῥαγζβοῃβ, 57, 
δ8. 

----- ὀὠὀ ἑἘἜΦὼΒδροσ, 4. 
Οχοηὶϊ, δ8. 
ψαιρὶὶ, 58. 
ΟἸδδρια, 58. 
οῃ Εδ8, 58 
ϑαροσ, δὅ9. 

-ᾳΨμτΓ͵ο  οΝον ογειο ατγθοβ, θ0. 
ΒΙΒιχΑ ΖΕ ΠΉΙΟΡΙΟΑ, 7]---..78. 
ΒΙΒΙ11Α- ΑΝα ΚΟ: ΒΑΧΟΝΙΟΑ, 66. 
ΒΙΒΙΙΑ ΑΒΑΒΙΟΑ, 68. 
ΒΙΒΙ1Α ΔΆΜΕΝΙΟΑ, 66. 
ΒΙΒ.1ΔΑ ΟὈΟΡΤΙΟΑ, ΒΛΑΒΙΌΙΟΑ οἱ Βαβημοῦ- 

ἘΙΟΘΑ, 64, 6ὅ. 
ΒΙΒΙΙΑ ΟΟΥΒΙΟΑ, 6θ9---Ἴ}. 
ΒΙΒΙΙΑ [ΑΈΤΙΝΑ, 66---69. 77.---80. 

«πίε Ηἱἰεγοπυιείαπα, 66. 
--.... Π|ιεγοηγπιὶ Ῥεγδίο, 67. 
--- Βιδία Ῥαίσαία, 61, 68. 
----..-.. ΕἸααϊηἶο ΝΟΌΣ, 66. 

ϑαδδίϊοῦ, 66. 
------- ΒΙΔΌΟΘΝΩΙ, 66. 

Μαὶ, 67. 
Μυύυμπίοσὶ, 67. 

-.-..-..ὄ Βιχ! Υ. 68. 
ΟἸομοος8 Υ111. 68. 
Βιάοε, 68. 
Ἐτδμοοΐουσιὶ οἀϊία, 68. 
ΕἸΘοΙς, 68, 69. 

ΒΙΒΙΙΑ ῬΕΒΕΙΟΑ, 64. 
ΒΙΒΙΙΑ ΒΟ ΑΟΝΊΙΟΑ, 7]. 
ἜΣΕΙ ΒΎΒΙΑΟΑ, θ0.--62. 
Βιῤίϊα Ῥαμρεγιρε, 78---Ἴ6. 
Βιδίϊοαὶ (αδίπεϊ, 412. 

ΒΘΡογίοτυ, 412. 
Βιῤἰιοίλεοα ϑιιδδοχίαπα, 38. 
---ὅ...--..... ἈτοτΆΘΗ818, 410. 

- Βτοιηθηβὶ Νουα, 410. 
- Βδκϑδῃα, 410. 

Βιολοτγϑίοιί, (Ἐ,.}) ϑοτιρίατε Ηοὶρ, 182. 
-----..-..----- ἩδττοῦΥ οὗ ἀο8ρ6}8, 160. 

Ουϊάο ἰο ἴμ6 Ῥτορμοϑοίθβ, 268. 
Ἐχροπίου οὗ ΕΡίδιἰοϑ οὗ Φοβῃ, 

405. 
Βιαάάδμρὰ, (Τ΄. Τ.) 1μβοΐαγοβ οα Ῥβαὶπὶ 1,1. 

398. 
Βιοί, (Φ. (.) Ιμοχίοου τὰ ϑοριβδριηΐδ, 249. 
Βιοεί, (1,. 0.) ΒΙδΙ16 ΗδΦΌ. εἰ 1,Δἱ. 8. 
Βιδεν, (Ε.) ϑιψ. ἴο ῬαὶογἘβ Ηογῳ Ῥαδυϊίωω, 

179. 
Βιϊροίλ, (6.) Οοταπιθηῖ. οα ἴπ6 Ερ. ἴο Οο- 

ΤΠ 8π8, 375. 
Βιίπάϑοι!, (Η. Ἐ.) νονυζοιοηΐβα ἀον [ἼΠ6Γ- 

δηΐϊβολθη θογβοίζαρ, ἀον ΒΙΡεὶ, 225. 

Βιδιϊοσταρλιῖοαϊ ]πά61. 

Βίπολαπι, (Ο. Η.) Ἰμδοῖ. ου Ῥεᾶὶ. ΧΧΧΙΙ, 
398. 

Βιπίογίηι, (Α. ὅ.) Ῥτγοροτοίίουϊα δὰ Ῥγοῦ]θηιδ 
Ογσυμ, 198. 

Βύογη, (Ὁ. 4.) ΤΆγθοὶ Φογομ, 887. 
Βιγεὶ, (Α.) Θυδίυον Ενδηρο]ϊδ, 26. 
------Ὄ γαγία 1,6οὲ. δὰ Νονυ. Τοδῖ. 27. 
--..- Αυσίδτιυτα Οοάϊςοὶδ ΑΡοοτΥΡμὶ Ν. Τ. 

176. 
Βιγά, (Ὁ. 5.) ῬάΑΓΔΌΪΟ οὗ (6 ϑδοόνοσ, 408. 
ἠὼἐπ: ἐδ ) Ηἰδίογυ οὗ ἴὩ6 Αοἰδ "]υδίγαιοά, 

Βιϊϑμν ΒΙδΙο, 91, 92. 
Βίαοκλ, (Φο5) Ῥαϊο-τοιααῖςδ, 194.--196. 
Βἰαολαὶϊ, (ΒΡ. Ο.) ϑογιωοῃμβ οὐ δίδιι. Υ..--- 

ΥΙΙ., 406. 
Βιαολίεν,, (.) ἘΣΓΟΣΕΡΕΥ 1,βοῖ. οβ Μαί- 

ἴπον 1.---ἰΥ. 40 
Βιαοκιοαΐ,, (Α.) ξρα ΟἸΙδβδίοβ 1] υδιγαιδὰ, 

189. 414. 
Βιαεκισοοά, ((.) Ἐχροεδίιοη οὗὐ Μαίίζδον, 

40]. 
Βιαΐν, (Α.) οπ ἰδ ὕβδῃου, 180. - 
Βίαΐῖ;, (.) οὰὐ ΟἸὨγ βι᾽ 8 ϑδσγλοι οἢ ἴ86 Μουηΐ, 

406. 
Βιίαπολιπὲ, Ἐπνδηρο γίυση ΟυδαγοΡ]οΧ, 66. 
Βιαπά, (Μ.) Αηποῖ. οὐ Νὸν Τεεί. 860. 
Βίαγπεν, (Βρη).) Ῥοπίδίθασπυκ Ηςθἢ. ὅδε. 12. 

διδηάεγὰ Εάϊου οὗ Επρ] ἢ ΒΙΌΪΟ, 
100. 

Ττγδηϑἰδίιοη οὗ Ψογοπιδη δὰ 1,8- 
ΤΩ ΘὨ ΔΙΊΟΏΒ, 387. 

Π)»154. οὐ Ὁ 8}1601᾽8 70 ὙΥ δ} 58, 840. 
Ττϑδηϑδίίοη οὗ Ζϑομδγί δῇ, 846. 

Βἰὼ8, (α.) Νοίδ8 οπ ἴ! 6 Νὸν Τεεῖ, 8357. 
Βίοολ, (Α.) ΟΒτομποίαχιβ δογιρί. Ῥδῃ}, 188, 
Βιονηβείά, (ΒΡ.) οπ Ττδαϊεοπαὶ Κπονϊθάρο 

οὔδ ᾿ϑάδομιοῦ, 455. 
------.-- Ἰβοῖατεβ οὰ ἰδ6 ἀοδρεὶ οὗὨ ϑὶ. 

Φόβη, 401. 
---τὦ.Ξ -οὦοὔὍὌοῶ ἴα Αςῖδ, 402. 
Βιοονιπεῖϊά, (8. Τ.) ατ. Τοδί. πὶ Νοίοβ, 

838, 839. 80]. 
----- .- ῷΟὔΟἸ]ερα διὰ ὅδῃοοὶ, ατ. Τοδῖ, 89, 

40. 

--.οΘὨᾳἨ.ὈὡὈ.Ὀ0- στ΄ δηὰ Ἐπρ 58 1,οχίοου ἴο ΝΟΥ 
Τοεί. 348. 

Βοορηβῖο ϑυπορίϊοδ, Απποῖ. ὅδογβο, 
355. 

Βίμπιε, (Ε.) 1μὲχ θεοὶ, 452. 
Βίἴωμπι, (Η.) Ηϊδβίονυ οὗ Ψαοοῦ, 396. 
-----..---......--ο.. Ἠϊδβίοτγ οὗ Ῥοῖΐοσ, 40]. 

Εχρ. οὗ Ἐν. ἰο 1 ΟΒυσοοδ, 
405. 

--..οὃὨἨὌ-:50-ς- -.-. ΤιροίυΓοβ οἢ ἴδ6 Ροπίδίοπὸος, 395. 
Βίμπί, (“. 7.) γεγδοιῖν οὗ (6 Εἶνε Βοοίϑ οὗ 

ἴοβοβ, 179. 
------- οἵ ἰδ Ηἰϊβίοτιο8] Βοοκςε οὗ [86 

Ο. Τ. 179. 
οὗ ἴῃς Οο5ρο18 δῃὰ Ασςίβ, 179. 
οὔ υπδογβιδηαϊηρ (6 Μοβδὶς 

Ὑτιάηρα, 809. 
Βοολαγτιϊ, (8.) ἀφορτγαρ μα βδογα, 4483 

- Ηϊοτοζοίοοῃ, 449. 
Βδελεί, (Ε. α. Α.) ΟἸανὶδ ἴῃ Οταοοβ [ηΐοτ- 

Ρτοῖῖβ ψοίογὶ8 Τοβίδιηθηῖὶ, ὅζο. 260. 
Ερί βῖοϊα δὰ Βοϊηδηῃοβ, 872. 

Βοάε, (Ο. Α.) Ῥβουάο- γος Μ|}110- Βοηρο- 
᾿δηδ, 207. 



Βιδιϊοσγαρλέοαὶϊ Ϊ]πάδ2. 

Βοάϊπ, (Η.) Τᾶντε ἄυ Ῥτγορδὸϊο 1βδῖο, 885. 
Βοεΐιαε, (Ὁ. Ε΄) ἴὰ Εριδὶ. δὰ Βοιῃιδῃοαβ, 872. 

Ερίδι. δὰ Ἡρῦγεοαβ, 8382. 
Βοεήῤπιογμε, ((ἃ.}) Ιδαρορὲ ἴῃ Ερὶδί. δὰ (οἱοβδ. 

979. 
-----------ἕ ϑυιοῦοϊα ΒΙΌ]ςα, 879. 

π, (Ζ.) Ἠοπιεσυβ Ἑθραϊξὼν, 414. 
Βὸο ΒΙΌΪΕ, 124." 
Βοὼ, (Φ οἷν.) Οο]]δῖϊο γοἰετίς Τλιουργοιΐβ ουπὶ 

Βοεζᾶ, 215. 
Βοϊδεοπαάε, (Φ. Ἐ.) Νὸν; Τοδί. αν. 88. 
Βοπαυεπίμγα, Ῥβδὶῖον οὗ, τὶῖτ ϑροςοϊ θη, 12]. 

δηὰ ποίε. 
Βοκαϊὶ, (1,.. 8.) ἅντα ἀθβ Ῥεαυπιος, 3826. 
Βοππεῖ, (1,.) Μοὰ, βὺγ αδϑηὸδο 1{Π]., δηὰ Εχὶ]θ 

ἔγοτῃα Εδθη, 396. 
------- Ἕ ἙδτΔῚΥ οὗ Βείθδην, 408. 
Βοοῖ οὗ ἴς ὕπνοι! ηρ, 398. 
Βοοη, ((.) Ηἰδίιοτὶα Φυάξοογιυμ, 469. 
ΜΒοοίλγογα͵ (Β.) Τ ταπβδίϊοη οὗ [6 Β10]6,304. 

ΒιΌ] 4 ΗφΌταϊοβ, 10. 
Βογάβ. δε 1)ε ἰᾳα Βοτάε. 
Βογάεαιμς Ετοοἢ Νὸν Τοδίδιηθηὶ, δηᾶ ἰΐδ 

ἐἈ]5 δοβίοηβ, 117. διὰ ποίδ. 4. 
Βοτσεν, (Ε. Α.) [πἰογργείδεῖο Ερἰδὶ, δὰ 68- 

Ἰαΐδ8, 877. 
θὲ ΨΦε6δὰ ΟὨγὶδιὶ Ποοίσιηδ, ὅτο. 414. 
(Ρ. Α.) ἄς Ερίδίοϊα δὰ Ἐουηβῃοϑβ, 

8375. 
Βογηπδθηιαηπη, (Ε. Α.) Βοδο δ ἴῃ [πο Ενδῃ- 

Βοϊτυπι, 8368. 
Βονγεηδίοίη, (---- Εδβυ Μειμοὰ οὗ δοφυϊγίηρ 

.Ἡφῦγον, 298. 
Βο, (1,..) Εχοτοϊδίλοποβ ῬΒ]ο]ορίςεο, 414. 
---- Οὐβογνδίίομοβ δὰ Νονυ. Τοδῖ. 414. 
---.-ἕ ΕἸΠρ668 αγβοσε, 414. 
---ἕ γείυβ Τοβι. Οτ. δθ. 58. 
Ζδοεαπχιεῖ, (Ἐ..) ῬΑΤΑΡὮΓΑΒΟ οὗ ΕΡἰβ16 ἰο ἴῃ 6 

Ἐοιηδῃ8, 374, 375. 
Ἀδίοδεν, (ὅ. Ἐ.) ἀ6 Ῥαγομοσζηββὶα ῥδῃ]}}, 189. 
Βουϊί ον, (Ὁ. Ἀ.) Οὔϑογν. ἰὴ Φοῦ, 817. 
Βοιυαΐεν, (Μτ58.) Οὐδογναίίουβ οα (6 Εδνο- 

Ἰδιίομβ, 389. 
Βουΐεε, (ΥΥ. 1,.) Ῥαυϊὰβ ῬΑΓΟΟὮ18118, 408. 
Βουνεν, (Υ.) Ἑαϊάοη οὗἩ ατ. Τοβῖ. 25. 

Οὐιοθαὶ Οοπ)θοίυγοβ οα ἴμ6 ΝΙΘΥ 
Τοδίδιηθηί, 414. 

ϑοϊοςοῖ ὈιΘΟΟΌΓΕΟΒ, 467. 
Βονά, (Η. 8.) Εδβδαυ οὐ ατγϑοὶς Ατίοὶο, 945. 
Βογε, (Ἰ.) Ταςξίςα ὅδοσα, 199. 
---- Κα ἴο Ῥβαϊπιβ, 825. 

Ἐχροβιοι οὗἩ Νὸν Τοβί. 856. 
ογε, (..) οὰ ῬαγδΌ]α οὗ Ῥσγοὰ. ὅθι, 409. 
Βτγώπι, (Α.) θέβογ. ἀς ἴα Τότ δαϊηίς, 444 
Βγασσε, (ΕὙ.) Οπ ῬΑΓΔΌΪΟΒ δὰ Μίσγδοϊθ, 

407. 
ἐθϑτ (..) Ἐχροβιῦοιυ οὗ 1 ον. ΧΙΠῚ,, 

ΠΥ (Ψ.) Απαὶγβὶβ εἰ. Τεβὶ. 439. 
Βεαμπὶϊ, (ὅ.) Οογημιθηῖ, ἴῃ Ερίεϊ. δὰ Ηο- 

ὌΓΘΟΒ, 382. 
6 νεεῦτα Ηοογοσγιμ, 456. 

Βτεο, (Ὗ. Τ.) Ηεὶρ ἰο ἴῃς δαιὰγ οὗ βοῦὶρ- 
ἴατο, 303. 

Μτεϊιπρεγὶ, ((. δ.) ἃ6 δορί αυο Μϑ. Ῥβαϊτιο- 
ται, 201, 202. 

γείυ Τοδί. αγ. δ7. 
Βγεπίον, (δὶν 1,. Ο.1..) ϑοριυδρίης Ὑ ογβίο, 

ἐγδηβὶδίοα, 59. 
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Βετεγεισοοά, (Ἐ.) )6 Ῥοπᾶονὶ θα ίογαπι, 458. 
Ἡλι (Ε. Ρ. 46) θὲ Μυεὶςοᾶ ΗἨεουὑτογι, 

ΠΡΟ ΟΞ (6. α.) [μεχίοου ἰῃ Νον. Ταοβί. 
248. 

ΓΔὍοΣ Ψ968α Κ᾽γδο ίάε6, 167. 
τ -- ϑριοϊορίυπι δὰ 1,οχίοου δὰ 

ΕΧΧ,, 349. 
-- ῬΓΟΌΒΌΠΠ1Δ ἀ6 Ενδηρ. Φοβηηῖε, 

368. 

Οδρίία ΤΒοο]ορῖεο Τυἀδεογιπι, 
455. 

Βτείί, (ΤὨο.) 1,μδὑἴοσ οα ΕἘὨρ] 50} ΒΙΌ]68, 290. 
Βνεισείεν, (ὅ8.) 1,ξοἴατοα οὐ Μϑίι, Υ'.--- Υ 1]. 

407. 
--------ὄἕἔ ῷω20.) Οοπίοιρ δίζοηβ οἢ (Ἀσίδι 5 

ἸΔβὶ θίβοοῦζβο, 40]. 
-- [ροϊυγοβ οἢ Ασίβ, 40]. 

Βτενίλεγ, (Ο. Α.) Ὀῖ88. ἂς Θυδίυον Ἐνδη- 
66 1118, 215, 216. 

Βηιαοί, (. 1,.) 6 1εἱντα ἀθ Φοῦ, 8318. 
Βειάσοα, ((..) Ἐπχροβιίοη οὗ Ῥεβαὶπὶ ΟΧΙΧ,, 

398 
Βειρλιεσεῖ!, (.) Νοίεοβ. οα ἴμ6 Ῥροηίδίθαος, 

810. 
Βνι)- Βλαβεα γοτβῖου, 132. 
Βγδολπεν, (.) [ά684 1,οχσορταρδῖ Ν, Τ. 

245. 
----.------ὄἕ θὲ 2 Ἐρ. δὰ Τιπιοίμουμ, 380. 
Βγοοῖε, (ὅ. ΑΝ.) Ου Ῥτορμοί. [ηἰογργείδιίου, 

2θ8. 
Ηϊδῖ. οὐ ἴῃ ον, 470. 

Βτουσλίοη, (ΗΠρ}}) Απηοί. ὅζα. ου 0}, 316. 
--.-- ---- ἸΙπιοπίδηοηβ οὗ Φογοι δὴ, 337. 
----ὦ.--.----ὄ Λϑαμὶοὶ, 8339. 
--------- ΑΡοΟΔΙΥρβο, 887. 
Βετοιρλίοη, (ΒΡ. ὟΝ. α.) Εχδιωηϊπδῦου οὗ Ρὰ- 

Ἰοσοιηδϑίοδ, 195. 
Βνοιιοεν, (α. Α.) ἀ6 Ῥασδθο δ, 266. 
Βγοισπ, (μὴ) Ὀϊοομαγν οὗ ΒΊδ]6, 435. 

ϑογιρίυγο ΜοίΔρΠοσβ, 264. 
Οοποογάδηοο, 438. 

Βγοισκ, ( .) Απυ χυΐτῖο5 οὗ ἴῃ 6 {6 8, 440. 
Βγοισπε, (Η.) Οτγάο ϑιεοϊογυ, 466. 
Βηιάεν, (Ο. Ἡ.) Οοποοτγάδηξε Νονυ. Τοδί. 

σε. 430. 
Βγιισονϑὲα, ([λιοε0)ὺ Οὐτησωθηϊδσῖυβ ἱπ ΡΥ 

Ἐνδηροὶδ, 848. 
Βριυπαϊ, ὦ.) ες ψυϊραία νεγείομα Π1886Γ1- 

ἰδΔἴϊο, 216. 
᾿λϊββοσίδζίοης ΒΙΌΠσἢ 6, 414. 

Βγῶπιποε, ((.) Απὔᾳυϊ. Βοδτοσίπη, 440. 
--.-..----.ἕ ΎΑιυιϊκίᾳυϊδίοβ τορος, 440. 
Βεγιπίοη, (Ὧν.) Ἠοῦτον Εχίσγδοιβ ἔγοι ἴδ6 

ΟΙὰ Ταδίδιιοηί, 935. 
Βγψαηῖ, (ὅ.) Οὐβοσναδίϊουβ οὰ 1:6 ῬΊδριιθβ οὗ 

ἘπγΥρὶ, 415. 
Οὐβογνδίϊ 8 ΟἹ δου ρίῃγο, 415. 

Βεολεγὶ, (8. Ἐ.) Απεᾳυϊίαῖοβ ΒΙὈ]ὶςο, 358. 
Βιολλαπι, (ῬΡ. Ὑ7.) Οὐ ἰδὲ Ῥμγίοϊξοοδ, 460, 
Βιεαάεσιο,(α. Ἐ.) Ηἰδι. Εδοϊο8. νοι. Τοδι. 47]. 

Ηἰἴει. ῬΒΠοΟθοΡρΏ. Ηοῦτ. 457. 
ἘοΙοβῖ8α Αροβίο!!οβ, 868. 

Βεάάϊοομι, (Ῥ.) Ο γι ϑείδη Εχοάμβ, 397. 
----....οΟο-ο.-ὄ ]ἴ οὗ ΑΡτδΏδη, 396. 
Βιυσαίμε, ((.) Τβη1οὶ οἱ Ῥβδὶπιὶ βοουπάυτ 

ΧΧ,.. 62. 
υσο, (6(.) δογιρίασαὶ αδοίοργ, 451]. 
ΤῊ (ΖΦ. α.) (κ]οῃἀδλνειίστ ΡΒ] τ βϑ(ηδ, 450. 



480 

Βιιϊσαγίαη, ΒΙΌΪο, 125. 
ψ, (ΟΒΔγ]68) Νοίεδβ οὐ ἴπ6 ΒΙΌΪο, 80]. 

--------ἕ θῖβα. ου Ῥᾶγδθ]ο5, ὅζα. 408. 
Βεϊ!, (5.) ϑουιθουβ οὐ 5181 Ῥεᾶδὶπι, 398. 
Βιυμϊονῖϊ, (Ὠ. Ἀ..) Τὶδβογιδίίομοβ ὅδογε, 415. 
Βευΐει, (ἡ. Β.) Βόρομβοβ Οὐ ᾳασβ, 415. 
Βεωίϊονα Νατβὶοη, 146. 
Βιωίοολα Ὑοτβῖοη οὗ Νον Ταοβίδιοηϊ, 130. 
Βαγάεν, (ϑδιαθ}) Οτθηῖδὶ Εχροδίίον, 80]. 

ΟΥθ8] Ουδίομμβ δηὰ 1,116 Γαΐατγο, 
458. 

Βυγρεδ, (ϑὶν ὁ. Β,) οὐ Νὸη Τγδηβίδίοπ οὗ 
ΒΙΌΪ6, 22]. 

εγφεδ8, (ΤΟ. ΒΊβμορ οὗἁ 54] βΌυτγ) οὐ Νὸν 
Ττγδηβίδίίοη οὗ Βιθὶο, 221. 

Απποίδιϊομοβ Μ|11}}} οἵ δ᾽ιοσυμη ἴῃ 
1 Φοδιη νυ. 7., 210. 

ΒΟ]θοιοη8 οὗ ΤΥδοίβ οὐ 1 Φοδῃ ν. 7., 
219. 

ιπαϊοδίίοηβ οὗ 1 Φοδη ν. 7., 218. 
Ιμεἰῖοῦ ἴο ἴπ6 ΟἸΘΓΘῪ οὗ δι. αν 8, 

212. 
1,οιοῦ ἴο Βουῃου, 3]4. 
Ταϊτοἀυοσίίοη ἴο ἴ86 (ΟΠΊΓΟΥΘΙΒΥ Οἢ 

1 Φοδῃ ν. 7., 214. 
ΤΏγοθο Τιδἰΐοτε ἴο β΄. ῇοΖ ου 1 Φοδη 

νυν. ἤ., 2315. 

Ἡοῦγον Ῥ ΠΟΥ δηᾶ ΕἸοτηθηΐβ, 2835. 
Τηϊἰὰ Ῥδυϊ 8, 267). ποίο. 

Βισσὰ, (Ν.) Νὸνν Μαγρίμδὶ Ἀοδάϊηρβ, 222. 
Βιυνμδετλοιμι, (.“.)46 Οοοεύδ Ομγιβι. Τ8685- 

βδ οἱ σθηδβὶ8 Οτι, 379, 
Βιυγκιὶὲὶ, (Ρ. Ὁ.) ἀποπιοὴ Ῥβαϊγιογυμι, 322, 

ἴῃ Χ]ῚΙ Ῥγορμοῖδβ Μίμποτγοβ, 342. 
Βυγλί, (Υ.) Νοῖοβ οὔ Νενν Τοδί. 852. 
Βεγηιοδε Νὸν Τοβιίδιμθηΐ, 135. 
Βιστίπσίοπ, (611 0.) Ατταηρομιθηί οὗἁὨ β΄ γρ- 

ἴαγο (ἀφηρδὶορίοβ, 468. 
Βυγτοισῆεα, (ὅ 61.) Οἡη Ἠοβοδ, 348. 
Βιεγίοη, (Ὦτ. Ἐ.) ΟΒΓΟΠΟΙΟΡῪ οὗ ἴμ6 Αεἰδ, 

968. 

τορι Τοβῖ. τ ἢ Νοῖοβ, 38. 
Βιωολϊησιϊ, (Α. Ἐ.) Ιπἰτοά. ἰῃ Ερϊδῖ. δὰ ῬΒὶ- 

ἸΡΡΘΏδ68, 377. 
Βιωϑῖλ, (66ο0.) Ηοῦτγον αγδισηασ, 230. 
-----.- Νοίοβ οἡ δθῃρβίβ, 312. 
«--». Νοίοϑ οὐ Εχοάσιβ, 814. 
---- Νοίδβ οὐ Φοβδυδ δηὰ δυᾶροε, 8315. 

ΟΟΠΠΠΘΏΙΔΣΥ ΟἹ ἴδ Ῥπδὶπρ, 326. 
----τ Τυριγαίοπβ οὗ (26 ΗΟΙΪΥ ϑογιρίυγεβ, 

460. 

----.--ς.ἕ ΟἕὄΡὔδδ [6 Μ|ΙΠ]οηπίαμ, 398. 
Βιωίαυ, (“. Τ.) 46 1ἰηρυδ Ενδηρ. Μδι. 189. 
Βιίίον, (Ομ γ]68) Ηογῳ ΒΙΌΙ1ςδ6, 189. 
-.---.-..θ0ΘθΘ.:.:. Οη]1 ΦΨοδη ν. 7., 212. 
Βείίον, (ὅ.) Ομ τὶ βιοϊορίδ, 466. 
Βιιίον, (ἡ. ΥΥ.) Ταβπιοην οὗὨ Ηδῖ. ἴο ϑογρ- 

. ἴαΓο, 269. 

Βιι(ιεγισοτίλ, (ὅ.) Οοποοξάδηοο, 482. 
Βιμίοπ, (.) Ἀ᾽οΟμΑΓΥ οὗμ6 ΒΒ] Ό]6, 87]. 
Βιωσίοτῇβὲι, (Φο}.) αίγὶα, ΒΙΌ]14 Ἠοῦταα, ὅ. 
----....ο.: Οσποογάβηςι8 ΗροὈτγαίοα οἱ (Δ]- 

ἄξιος, 427. 
ιββουιδίίοηθα, 415. 
Ταοβδυγυβ Οτϑη, ΗἩοῦτ. 23]. 

.---...-- [Τιοχίοου ΗρΌγαϊουμῃ, 238. 
---.---.. ἕ Τρ χίοου (δα δίουμπι, 938. 
.----... ἥΤ|ιροτίαβ, 2206. 
---- Ἐ- ϑυνγηδρομᾶ ὑιάδϊολ, 454. 

Βιδιϊοσταρλιίεαὶ Τπάρα. 

Βιεωκχίονηϊ, (5 οἷ.) ΕἸ, ΑπΕ-Οὐιῦοδ, 204. 
Βυίλπετὶ, (Ν.) 1 τὰ 1)αν:ά!5, 12. 
-- --- - Ἰγτα οὗ αν! ὰ, Ὁγ θα, 12. 
Βιγεϊά, (Ν.) Εχροδιοη οὗ ὼς ἘΡΊδι16 ἴο (86 

Οὐο]οββίδπβ, 378. 
Βγπαιε, (Α.) θὲ Οἷδ]ςεὶς ΗφὈΌτγεοογυπι, 456. 

ΟΑΕΡΒΕ Ὑγαεγβίου οὗ Νὸν Ταβί. 147. 
Οαδεπ, (8.) ΒιΌ]6 ΗςὉ. οἱ Ετ. 292. 
(α)γείαπὶ, ((ἰἀγάϊη4}15) Υεῖ, Τοδί. [δ πὸ, 78. 
Οαίαπιν, (Β.) Νἱμάϊσδίίοα οὗ 1 Φοβῃ ν. 7.. 

211. 
Οαϊαείο, (Μ. 6) Οοποογάδηϊ ΒΙ Ιογιπι, 

Ηοὐγαδίσογυμ οἱ [,διϊποτιιπι, 426. 
Οαἰροίὶ, (Μ.) ϑετιρίαγο Ηογὃδὶ, 450. 
Οαϊἱπεῖ, (6.) ϑεδοῖα Ῥγορμοίῖοα, 338. 
Οαἰΐαισαν, (ἢ) Οτἱοηῖαὶ ΟὈβογνδι οηβ, 459. 
Οαἰπιδετσ,( Δ. Τ.) Τοβαπιοῃϊδ ργοὸ ἔνδη. δοδη. 

αυθεντεια, 864. 

Οαϊπιεὶ, (Αὐγς.) ΒΙΒΠοΙΒοοδ ὅϑδογα, 1]. 
---..-..-ἕ θ΄5886. δὺγ 1 968π γν. 7., 21]. 

ὈοΟΠΏΔΙΣΟ ἀκ 18 ΒΙΌΪο, 4834. 
ΒΘ ΟΠΔΓΥ, ὈὉΥ Ο. Ταγίοσγ. 484. 

ὃΥ Ψ. Οοπάον, 484. 
ὉΥ Ε. Βοδίηεξου, 18ὅ. 

------α- Τλιββουί δι! 0η5 850. 18 ΒΙΌΪ6, 181, 182. 
Οοπμηηρηίδίισα [τότ], 290. 

Οαἰπιμελ Ναὸν Τοβιδιποηΐ, 136. 
Οαἰυΐη, (δ οἴ) ΟΟπιπηοηίαγὶθ8 οὗ 285, 286. 

Οη ἴ86 Ῥβδΐπιβ, 320. 
Οἱ 186 ΕΡ. ἴἰο 186 Βοιηδηβ, 871. 
ο0υ ἴδ Ερ. ἴο Οαἰδίδηβ δηὰ Ερπο- 

β'8η8, 376. 
ὁη ἴδ Ερ. ἰο [86 ῬΒΠΙρρίδηβ, 377. 
Οοππθηΐ. οἡ Ρμἰϊοτηου, 380. 
Οοσητηοηΐ. ΟἹ [86 ΕΡ. ἴο ΓΟ ΘΌγαΥ 5, 

381. 

Οαπιρδεὶϊ, (α.) Τταηβίδιίου οὗ τ. Οοδρε]8, 
8600. 

Οαπατοεε Ὑοτεῖοι οὔ ἴμ6 ΒΙΌ]6, 132. 
Ο(απαϊιεὴ, (Β. Η. ̓  ΠΣΒΌΕΙΠΟα οὗ ἀϑῃαβίβ, 396. 
(αροίσνο, (Β. Η. ΒΕ.) Ηἰδβίοῖγε ἀθβ ΨΔυμε, 

Ταρροϊϊν ([μιἀ4.}) Ῥαίγὶ5, ΟΥἸτἰοδ ὅδογα, 204. 
ΟΠ γοποϊοσίϑ ὅδοσβδ, 464. 
([μὰ.) Εεὲ, Ατοδηστα Ῥυποίδι!οῃ}8, 

2260. 

Οατγαΐα, (Α.) Νεῖυβ Τοδίατηοηίυμα ατ. δ. 
Οαταιοεῖϊ, (τ. Ἐ.) Οὐχὶ ἈΠ Βγαργοβοηῖ- 

δίϊο:5 Ἐχροβοά, 221. 
στ. δυὰ Επρὶ. Νὰν Τοεῖ. 41. 

Οατε, (Η.) Φονιθ δ θηδὺ οχρίδὶηρα, 647. 
Οαγεν, ((.) 1,οχίσοι Οτ.-[μᾶῖ. τὴ. Νον. Τοβί. 

246 

ἰξανσο 9) δγγῖλ, ὅζα. 1] υδιγαϊοα ἰπὰ Ὑ]ον 8, 

ΠΡ ΟΝ (1,Δη1) Ηδγιωοῦυ οὗ ἀοβρεῖε, 161]. 
--..ο.ὕ...ὄ διβδογίδίοῃϑ οὐ (Βγῖδί δ ΜΙη βίγυ, 

ἄς. 466. 
Οαγρεπίον, (Υ.) Οα]οπάδγιυμπι Ῥα]οβίϊηϑ, 46. 
----  ὈὧδΘοϊοηί ΒΙΌΙοΆ, 104. 
--.-..-..ο..ςὅὄ Γ᾿ δοἰυγοϑοη ΒΙΌΠ1οδὶ Οὐ Ἰοΐβι, 189. 
-----.--- ΒΒ) Ὀ]|ῖολ! Οομιρδηΐίου, 188. 

δου ρίατο ΜΒ Ου 65, 415. 
ϑουρίυγο Ναῖ. ΗἰΪβι. 450. 

Οαγρτουϊὶ, (ἢ. Β.) Ῥεμα ίποια ΗἨογπιθηθα- 
τὶςα;, 260. 
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(αγρετουϊὲ, (ὦ. Β.) ΕΧοΓΟΙΔΕΟΙ 68 ̓ ΕΡ βιοΐδπὶ 
αἂ Ηοὔῦγεοοϑ ὁχ Ρδιομο, 276, 382. 

διγιοίαγε ἰπ ΕΡ᾿βίοϊδηι δὰ Βοχμᾶ- 
ὯΟΒ, 276. 

Οὐ] σίυπι Βαδδίηο- ΒΙΌ]ΙΘὰ πὶ ἴῃ 
Ἀυτῃ, 275. 

- Νοίδ, ὅσ. ἰῃ ϑερίθῃ Ερὶξῖ. Οδίδοὶ. 

᾿ἀνπταιπκκκαοκτπανε, 

484. 

(ατγρτουϊὶ, (ἢ. Ο.) ΑΡρραγαίιβ Αηξίᾳ. Ηθδτ. 
441. 

ΟΥεςδ ὅδοσα γοῖ. Τοβί. 189. 
-----« -ὄἡ -- Ταϊιτοάυσίο δὰ 1 ἰῦσοβ Οδπουΐσοβ 

γοίον!β Τοβίδιηθηι;, 185. 
Οομμηθηῖ. Οὐ. δὰ [ἰῦτοβ Νονὶ 

ΓΓοβιδι θη, 18. 
ἄσγβοπ, (ΑἸ6χ.) Ἐχδπι. οἵὁἨ Ῥυϊμοῖρίθθ οὗ 

Ιητογρτγοίδιΐοῃ, 260. 
(αγέισγίσλί, (Ο.) ΜοιΙδβοίυπαη Ηοὑτγαϊουμ, 

276 

(Ἰατειοτίραι, (Τ.) Οοτηπαθηῖ. ἱῃ Ῥγονθγοϊα, 327. 
-----.- ὑοεξυϊδλιίοη ΟΥ̓ ΕΒΟΠΙΙ ΒΕ Τ οβίδιησηϊ, 

110. 
Οαγν, (Β.) Ῥαϊφοϊορὶα ΟΠ γοηϊςσα, 465. 
(αγυὶ, (..) Ἐπχροϑιτοη οὗ Ψοῦ, 316. 
(αςο, (ὦ. Ἀ.) Οομηπιοηῖ. οη Ῥγονογῦβ, 828. 
(αΞίμἐϊοπὶα, (δε Ὁ.) ΒΙΌ118 1, δὴ, 79. 
(αεἰεϊϊὶ, (Εἀταιμα 1) 1μοχίσου Ηδριδρ)οίϊζοη, 

25]. 

Οαϑιϊοπαὶ, (Ο. Ο.) ΟἹΡΏΙ ΠΩ Οοιἰμίςσα Ὑογεῖο, 
71] 

(αϊαϊοπίαπ Νον Ταβί. 129. 
(αἱοοίὶ, (8.) Απίοας ῬυϊηςσΙρί68 οὐ ἘΠ] οβο- 

ῬὮΥ, 818. 
Οαἰοη οὗ νατῖουβ ατοοὶκ ΥΥ̓Γι 6 Γ8, ΕΚ  ἰΟ ἢ 5 

οὗ, 282. 
Οαυπίον, (Η.) Ῥοοῖγγ οὗ [16 Ῥεηίδίθυς, 

200. 

Οεἰϊαρὶϊ, ((Ἰγῖδῖ.) Ηοτϑ βδυηδυι δηδ, 12. 
ΕΡ βίο] βαιῃμδυβηεο, 456. 

Οεἰϊένιον, (7. Ἐ.) Οταταπηαῖτο ἩθὈγδαΐαυθ, 282. 
Ιηϊγοἀυοίίοη ἃ ἰδοίαγο ἀθ8 1 ἰντοθ 

ϑαϊηΐβ, 186. 
Ιηϊτοάἀασίου δὰ Νοῖν. Τοδβῖ. 188. 
1,ορὶ δαί Ιου Μοβδϊαιθ, 4δ2. 

Οεἰδὲϊ, (Ο.) ΗἸετοδοϊδηϊοοῃ, 449. 
(εγίοπεθο Β1Ό]ο, 188. 
Ολαΐῖς, (( Δ γ1658) [,ἃ βδαϊηῖα ΒιΌ]6, 291]. 
Ολαίάοε ῬΑΓΑΡΏΓΑΒΘΒ, 52, 58. 

- Μογβίου οὗ ἴῃ Νὰ Τοβί. 128. 
Ολαίπιονε, (Τ.}) [κμοο. οὐ ἘρΡ. ἴο ΠἰουηΔΏ8, 

«403, 
Ολανιδεγο, (Φο.η}) Ηδυιηοην οὗ ἴ86 ΕΟ 

Οο8ρΡ618, 159. 
Ολακαΐεν, (Ὀν. 8.) Ογιοαὶ Ηἰβίουυ οὗ θδνὶά, 

472. 
ῬΑΓΆΡὮΓΑ56 ΟἹ 206], 844, 

-------- ῬαΥΆρΡΏτγαβα οὐ ἴΠ6 Ερίβι]6 ἰο [88 
Οαϊειΐίδη5, δα. 376. 

ΟἸαρηιαη, (Β.) ατθοκ Πδσγτηοῆυ, 16]. 
Ολαρρείοιο, (1,.}ὺ Οοταπηοπὶ οα Φοῦ, 817. 
Οδαγτέ, (αταοίοτοβ ἀ6 ἰδ, 407. 
ΟἼλεῖο, (δὲν .) Ὑτδηβι δου οὗ Μαιίδμον, 90. 
Οπλενιηϊϊ, (Μ.) Ηδγιηοηΐδ ΙΝ. Ενδηρο]1- 

οτ πη. 1585. 
ΟἸιοεπουίόγο, (Φ. .) Ιπἰτοδυασίίοη δὰ Νοῦν. 

Τοδι. 187. 
Ολευαίϊον, (Τ.} Οἡ Ηἰξίοσιοαὶ ΤΎΡροβ, 264. 
Ολήπιεεο ΒΙ1ΌΪ]οα, 184. 
Ομρρεισαν Ψοτβίοῃ, 149. 

γ 01... Κ΄, 1 
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ΟἸλίαἀεπὶϊ, (Μ.) 1πβι πο ποβ Εχορείίοεο, 260. 
Ολοϊπιοπάείεον, (--- ΕΝ σο5ρ615 ἀττδηροά, 169, 
ΟΠοπιργέ, (Ῥ.}) θῖςξ. ἀς ἰὰ ΒΙδ]6, 436. 
Ολγγυϑδοβίοπι, (Φοἢη) Οοπηπηθηΐδγῖοβ οὗ, 978, 

279. 
ΟἸπσαίεδε ΒΊΌΪο, 183. 
ΟἸἴαρῆλαπι, (8.) Ῥεπίδίθας 1Πυδίγαϊοθα, 810. 
ΟἸαγίδεο, (Ὑ. Δ.) Ῥβδίπι Θυϊηάοοίηι 1}1π|5- 

{γαῖ!, 327. 
Οἰανίαδε, (ὅο.) ἀξ αὐθεντεια Φοδη. Ενδηγ. 

963. 

Οἴαγᾷᾶο, (Ὀτ. Αἄδι) (πηι. οἡ ἴπ6 Β1Ό0]6,308. 
Θασορββίοῃ οὗ ϑδογρὰ 1,1ογαίαυγο, 2. 
Ου 1 Φοδη ν. 7., 319, 
Οοἰ!οοίοη οὗ Ναγίουβ βοδάϊηρε, 202. 

Οἴαγᾷὰε, (ϑατη 61) Απηοί. οἡ ἴπ6 ΒιΌ͵ο, 995. 
Οἴατκλε, (Ὀτ. 8.) ῬΑΓΆΡΏΓ,, οὐ Ενδηρο] Ἰδί, 

358. 

Οἴατζε, (ἢ. Ἐ..} Ἡιββογιδίϊοη οα 186 γδρβοη, 
Βοαδϑῖ, ὅζο., οὗ ἴπ9 Ερδνυοϊαϊίοη, 390. 

ΟἸἰκδεϊσαὶ “οιγπαί, 411]. 
ΟἸακαϊὶ, (δ. 1).) (ἰὐοπιπρηίαίίο ἀθ ἘΈ]Ϊοο, 

415. 

Οἴακσεη, (Η. Ν.) ΤΥ Ενδης. Ταῦ. ϑυῆορ- 
τἰοφ, 159. 

Εἴαν, (ὟΝ. Κα.) Νοίοβ ου ἴῃ Ῥβδίτηβ, 396. 
Οἴοπιεποο, (Μ.) Οκγβοϊδγοβ ἂὰ Νοβδβίο, 269. 
Οἰοπιθηδ «ἀποίἰσαπιιβ, Βοιαδυ Κα οα ΕσδΠβοΣ,, 

4. 

ΟἸἰενιοὶ, (.) Ὑτδηβίδιῖο δὲ Οὐμητηθηίδγυϑ 
γοῖ. Νον. Τοβῖ. 289. 

Ατξ Οὐ σδ, 208. 
Ηδττιοηΐα Εὔὐνϑη ρ6}168, 155. 

Οἴοδβε, (Ετ.) Θοποβὶβ "Π]υειγαιθὰ, 396. 
Οἱ Τγρίοδὶ Ῥούβοῃβ οὗ ἴπ6 ΟἹὰ Τοβι. 

40]. 
ὈΙβοοῦγβοβ οὐ Ῥγβδθὶοβ, 408. 

ΟἸκυετγὶ, (5.) γοῖαβ Τοβιδπιθηϊαση Οτ. 56. 
Οοδὺὐϊπ, (3.) Οοπάεηεοα Οοιπτηθηίδγνυ, δά 

ῬογίδὉ]6 (οτμτλθηΐδσυ, 8306. 
(ὐοοοοϊϊ, (δ ὁ! πὶ5) (ΟΠ ηἴΑ ΓΙ, 290. 

Οοτπηθηΐ ἰὼ ΕΡ. δὰ ΤΊη. 880. 
Οὐοολανπο, (α.) Εἶν! ΗΙκῖ. οὗ (86 δεν 5, 470. 
Οοάες Αἰεχαπάγίπις, ἃ Ὑ οἷάο, 18. 

--- ------ ἃ Βδῦον, 14. 
Βε;χα, ἃ ἸΚΊρΙηρ, 15, 16. 
Ἐρὴλγαμπὶ ἃ ΤΙβομοηδογῇ, 14, 15. 

-------.--ἕ ἘΒοεγηεχίαπιδ, ἃ ΔΊ, 16. 
Ζαμάϊαπι5, ἃ Ήθδτπο, 16. 
Τρδογρίμ Μαιαῖ, ἃ Βαττοιῖ, 16. 
ϑαπ Οαϊίεπδί;, ἃ Ἀοιος, 16, 17. 

Οὐοεἰϊη, (Π)».) ΟΡεοσναίίζοπεβ δὰ Ζερμδπίϑτῃη, 
346. 

Οὐορλιίαπ, (Ὁ. 1,.) δοτῖρι, Οὐοπλην. οα ἀθηθβὶβ 
δηὰ Μίδι μον, 104. 

Οοῖϊ, (Τ΄. ΝΥ.) ΒΙΌ]6 ἴῃ Ῥδγαρταρἣβ, 105. 
Οὐοἷε, (δ. Ν.) Ου τς Ῥτορῃοοῖοβ, 333. 
Οοἰϊπαὶ, (ϑιτα.) Νον. Τοδῖ. Ου. 19.. 
Οὐοἰαίονγαὶ Β1Ό]6, 108. 
Οὐοἰϊοῖ, (8.) ῬΑΙΆΡΠΤαδΟ οὐ [86 (Οδίμο]ὶς 

Ἐρίβι165, 384. 
Οὐοίϊψεν, (Πᾶν ὰ) ϑαογοὰ Τηϊογργοίον, 182. 
Οοἰΐνον, (Υ̓. Β.}) Οα ϑδοτιρίασε Ῥτόρῆθου, 

. 267. 
Ιοοῖ. οὐ Μγας]ο5 δπὰ Ῥδγαῦϊθ5, 

408. 

Οοἱοπιεεὶὶ, (Ῥ.) Οὐδοτγνδῖ. ὅδοσα, 415. 
Οὐοἱοπία, (Ὠ.) ΒοΙρίοι ΟΠ γύτθπης, δυϊοτῖβόο 

ΡΆΓ Αὐΐθυτβ Ῥδΐθῃβ, 1179. 
Ι 
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Ουοπιροπάϊμηι Οτατητα. Η οὗ. 238. 
Οὐηιρί μίοπδίαπ Ῥοϊγρ)οῖϊ, 47, 48. 
Οὐπιρτελεηδῖυες Β1Ό]ε, 80ὅ. 
Οὐπεογάαποο, ἄς ΙΥ. Ἐπνδηρξ]δῖε8, 159. 
--  --- ἀδ8 δαϊηΐθ8 βογιρίυτεβ, 438. 
ἐὐν ἴω ) Ὑτδηδὶ. οὗ Ερ. ἴο ΗΘΌΓΘΥΒ, 

“μι Ηϊβὶ. οὗ Νευν Τοβί. 189. 
Αδντιάριμοπι οὗ ΟἹ] ποῖ Β Ὠ᾽ οἰ ἸΟΠΆΓΥ, 

484. 
Οὐπφιεεί, (ἡ. Τ.) ΒΙΌΙ6 τῖτὰ οπμοπἀ βίου, 

106. 
Οὔὐπνυδεατε, (ὅ. 4.) Οὐ τἴδ6 ϑρισιῖυδὶ [πίρν- 

Ρτοίδιοι οὗἁ ϑβογιρίυγο, 254. 
ΟὐὈπυδεατε, (ὟΝ. Ὁ.) 1,δοἴαγοβ οα Οὐ οἶβι, 

ὅτο. Οὗ ἴιο ΒΙΌ]6, 189. 
Οὐοης, (Ὁ. Ῥ.) θιββογῖ, ἀ6 Ψοεῖα, 844. 
Οὐοοῖο, (ον) ΕπαυγσΥ Ἰηο Νον Τοϑὲ. 190. 
Οοᾷε, (Υ.) Ττδηβ. οὗ Ἀονο]αιίοηβ, 388. 
Οὐορετν, (Ἐ. Β.) Ττδηβιδίίοη οὗ Μϑάθ᾽᾿ 5 (]δυ]β 

Αρος. 387. 
Ου ἰδο Βονοϊδιίου, 387. 

Οοορετ, (Ο. ὅ5ι. Φοὴ) ΕΟΌΣΓ Βυπάγοα Τοχία 
οὐ Βδοσιρίαγο Ὄχρίβιπρὰ, 415. 

Οοογτο, (Β.}) Ῥταςσίοδὶ Επχροβίϊογ, 418. 
Οὐορίεν, (Ε..) ϑογιρίαγα ΒΙΟΙΤΆΡὮΥ, 472. 
ΟὈρίϊο Ὗ δγβίοῃ οὗ [6 Β:0]6, 64. 
Οὐφμογεῖ, (Α. 1,.. (.) Βίορταρμιο ϑεαοτέο, 471. 
--------- δὺγ 16 διυβίόπιθ Η]θγο  ΥΡὨ:486, 

461]. 
Οὐτδείϊ, (Μ. 46) Οτίοῃί8! Κου, 460. 
Οὐρεῖπ, (Βρ.) ϑοβοϊδϑβιιοδι Ηἶβι. οὗ (βηοῃ, 

178. 
Οὐοείαγά, (Ο.) Οὐβογυδίϊοηβ οὐ Ζοὺ, 817. 
Οὐοίεα, (Η.) ϑουτθοῃβ ου Βοβυγγθοίίοῃ οὗ [,8- 

ΖΆΓΙΒ, 407. 
Οὐοίίοπ, (Η.) [δῖ οὗ ἘΠ ίομβ οὗ [μ6 ΒΙ1Ό]6, 

220. 
ΕἾνο Βοοῖκβ οὗ Μδοοαῦθεθϑ, 166. 

- ---- --- ΟΣ ἃ ΕΤΘΩΘὮ ΤΊ β᾽δίίοη οὗ [6 ΝΟ 
Τοβῖ. 225. 

Οὐονογάαίε, (Μ1168) ΒΙΌ]6, 85, 86. 
(οΣ, (Ε. Α.) Ἐδηλδ]6 ϑογιρίαγο ΒΙΟΘΤΑΡὮΥ, 

47]. 
Ι1μοοῖυγαβ οα Πϑδηϊοὶ, 899. 

Οὐς, (ὅ. Η.) οὐ Ηδιτήοην οὗ δογιρίαυτο, 410. 
(οΣ, (Β.) Ηοτα Ιξομιδηδ, 372. 
Οταάοοσῖ, (8.) Ἠαττήοην οὗ ἴῃ6 Ενδηρο 1818, 

155. ; δηὰ οὗ Αροκίο!οδὶ ΗΪβίοτυ, 164. 
ΟΙα Ταβίδιηθηΐ τηοίδοά !δοα, 469. 

Οταῖσ, (Ε.) Ἰμβοϊαγοβ οἡ Ζαοοῦ, 396. 
Οταπιογῖ, (ὃ. .) ΤΒροΙορία [5γ86}18, 455. 
Ο,ταηππιοῦ, (ΑΌρΡ. Το.) τοδὶ ΒΙΌ]6, 87, 88. 
Οταπποία, (Τ ποτ85) Ηδτγιηοηγν οὗ ἴμ6 Βδβυσ- 

τοοϊοη, 168. 
Οτεάπον, (Ο. Α.) )ὲ γεγβίοῃθ ϑυσγίδοα Ῥτγο- 

ΡῬΒοῖ. 210. 
Οτοπῖὶ, (1.2) Ἑδβοῖσα! Οραυδβομίοτυμη, 410. 
Οὐοοῖοβς ψοτϑβίοη, 150. 
Οὐτεοιοοῖ!, (1).) Ου 186 Ῥβαϊπιβ οὗ αν, 326. 
ΟὐΥἰοὶ ϑαοσγὶ, 389. 
Οὐἰΐο (απίαδτισιεπδὲ5, ὙἸπαϊοδίοη οὗἨἩ Ῥογβοη, 

218. 
(ὐὑγοαὶ Νοτβίοῃ, 1928. 
Ο,ὐτοοῖζεν, (.) Ἡοῦτονν ΟΥ̓ΑΊ ΑΥ, 229. 
Οὐοῖν, (α.) Αροσδίυ 58 οὗ δι. Φόδη, 392. 
Οτοπιδὲε, (Φομ}) Οη ΤΎΡοβ, 265. 
(ὐοδδῖπσο, (Β.) Οπ Ομδνῖῖν, 407. 
Οὐοειλιοαϊίο, (δ. (,) Μδᾶρ5, 447. 

ιν) οφταρλϊοαὶ ]πάδς. 

Οὐιάοη, (Α16χ.) Οοποοτάδηςα, 432. 
Οτυάρη, (μον. Μν.) Οὐμιπιθπίδσυ οἡ 186 

ΒΙΌ]ς, 297, 298. 
Οτιβίμα, (Ο. Α.) Τ᾿ οοϊορία Ῥγορβοίϊςβ, 367. 
Οτυξωεῖ!, ((.) Οοποογάδηςς οὗ Ῥδγδ,}]6 18, 

4838. 
ἙΠΌΣΕΝΗΙ (Β.) [μδεΐαγοβ ου ἴἢ6 ἀρλλλρω, 

Οισιδενϊανα, (Βρ. ΒΚ.) Ψεπιβὰ ὙΥ οἰ ξμία δηά 
Μοδβυγοβ, 458. 

Ομπιηιπσε, (5. Α.) Νὲν Τοδὶ. πὶ Νοίοβ, 
᾿ς 9856. ; 

Ομπαι, (Ρ.) θὲ Βορυῦιῖοα Ἡθρτογυτ, 
440. 

Οἰἀπίπσλατηο, (0 Οη ἴδ 86815, ἄζε. οὗ ἴδ6 
ΑΡοσΘδΙΥΡβ6, 390. 

δ ΟΣ οδὴ ΟΠΤΟΒΟΙΟΔΥ, 391]. 
Ἰηϊσοὰ. Ὠ)158. ἰο (6 ΕἼΪΏ655 οὗ 

ΤΊπια, 4656. Οκ ἴδε Εὐϊηο58 οὗ Τίηο, 
466. 

ΟἸΒΤΟΠΟΙΟΘῪ οΥἩἨὨ βγβθὶ δῃηὰ {86 
δονς, 466. 

ΒΥ ΠΟΡΒΙ8 Οὗ ΟΠ σοοΙοσΥ, 467. 
ϑορίυδριηϊ δηὰ Ἡδθῦγεν ΟἾγο- 

ποϊορίθβ, 466. 
Ουππίπσλαπι, (ἢ. .) 1,ροἴΓο 5 οἡ Φοηδῃ, 399. 
Ουνοοϊϊαὶ, (ϑίοΡ".) Νον. Τοϑιὶ. ὅτ. 20,21. 
Οπγαϊεἢ Ψοτβίοη, 139. 
Οἰγτον, ((.) Ηδττηοῦῦ οἵ ἀοβρεῖβ, 160. 
Οἰἀνιὶὶ, (Α.) θὲ Αὐἰδοπῖα 1 ΕΡ. δὰ Τί. 

380. 
Οἰενίδ, (ΤῈο.) Οὐ δορὰ οχϊβίηρ Μοπο- 

ΡΟΪΥ οὗὉἨ 186 ϑδογίρίυγοβ, 22]. 

ὈΑΒΝΕΥ, ({. Ρ.) Ἑάϊοπ οὗ ΤγπάδὶοΒ ΝΟ 
Τοβί. 82. 85. 

Πλαλὶ, Φ. 6.9 Οὐεβογναίίοηθβ δὰ Μίπογος Ρσο- 
ὨσίΆ5, 8548. 

Ῥαλέε, (ΖΦ. 6.) ες Ῥαγα!ροιβμθηογατῃ Αὐο- 
του ἰδίο, 815. 

Φέόγδηία, ἄγος ἀθ5 Νοίβρβ, 387. 
Ταϊῆέ, (Φ.) Ἐχροβίἄου. οὐὗἩἨ ῬΒΠΙΡΡίδης δὰ 

Οο]οβδβίδῃβ, 404. 
Ταλίπε, (α. 7.) Νον. εβι. στ. 82. 
[λαῖς, (Ξοπ) ΑμαΙ γβὶβ οὗ 1π6 Ἐρίβ:168, 439... 
1λαίε, (Τ.} Οὐ τ6 25τὰ Ῥβδὶπι, 398. 
])αίίοα, (Τ.) Ἐχρ]απδίοσυ Νοῖθβ, ὅς. οἱ 

Νον Τοβῖ. 400. 
Τ᾽ Αἰϊεθιαπά, ( 45) Β1Ὁ]16 ΗΘ ταὶςσα, 10, 11. 
1)απαὶ, (1,.} (ὐπμ). ἴῃ Φοοίθ, ἕο. 34]. 

Οὐοττηθηίδτῖο, ἰγϑηβἰαϊοα, 34]. 
Ιαπλαμογὶ, (δ. Ο.) Ηετγπθηθυῖςα ὅδογα, 

260. 

Ταπῖεῖ, βοευπά τη ϑορίθεαϊπίδ, 60. 
Ταπίεῖ᾽ 5 Ῥτορῆθου οὗ ϑουθηίυ θα κβ, 340. 
Π)απιδἦ ΒΙΌΪο, 11. 
ἤλαης, (Τ. 1,.) ἀ6 [ηΐδηποϊάϊο Ἡοτγοάϊδηο, 

8362. 
Τραγραιά, (--- [65 Ῥβαύχηδδ ἰγβά 15, 894. 
Ταιλῖῖϊ, (ἢ. 4.) τι γι. Τεβι. 79. 291. 

Ορυβουΐα, 190. 
7ΖακδμΣ, ((.) Οομμταθηΐ. οα ον. 887, 388. 
ανεπαπὶ, (.) Ἐχροδίτιο Ερὶβί. δά Οοἱοβ- 

ΒΘΏ568, 378. 
Ττδηδίδιίίοη οὗ, ὮΥ ΑἸ]ροτί, 3578. 

Ταυϊάδοπ, (Πανὶ) Ῥοοϊκοί Οοτητα θη λυΥ Ὅἢ 
ΟἹὰ Τοβίδιηθηϊ, 809. 
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])ραυϊάδοπ, (Πανὶ) ου Ννν 'Γαβίδιηοηϊ, 357. 
----- --- ΒΙΡδΙΊ ΑΙ Δλις ΟΠ άΓΥ, 487. 

Οοππῃροίίου οὗ ϑδογοὰ δηὰ Ῥγοΐδῃηθ 
Ηϊδβί. 469. 

]αυϊάεοπ, (8.) ΒΙΌΙΪοΑΙ ΟΥ̓ οἶβηι, 190. 
δεαογοὰ ΗἩογθηριοβ, 260. 

]αυϊάρον, (ὟΥ.) Επχατϊηδίίοη οὐἁὨ ϑοϊουλοι Β 
ϑοηρ, 382. 

]αυΐο6, (Ε.) ΤΒουρμίβ δἀπὰ Οοη͵θοῖιγοβ οὴ 
Φοῦ, 816. 

]αυῖο5, (5.) Ἰ,μδοἴατοβ οὐ Ηϊ8,. οὗἨἩἨ “Ψοβθρῇ, 
9396. 

ΤΖαυΐβοπ, (ὅ.) Οπ Ῥτορδθαυ, 270. 
Ζλαισπεν, (Β.) Βοπιδγκβ ου 186 ΕΡ᾿51:1ε58, 208. 
Τραισεοπ, (Α.) Θομϑβὶβ ἰγδηβιαιθᾶ, 811. 
2Ζλαιυδοη, (.) ατοοκ- ΕΠ ρ] 5} 1μοχίοου ΟΝ τ 

Τεβῖ. 249. 
Τεάπε, (Φ. Β.}) Οπυ οσβἢρ οὗἨ 6 βογρϑηῖ, 

31]4. 
12ε Οὐεΐϊδοσοα, ((. Ἐ.) ϑοστθοῦβ οἡ 5185 

Ῥβαΐπι, 398. 
12εε, (ΤῈο.) ἴωγτὸ οὗ ϑανιά, 12. 
126 ἰα Βογάε, ([1,μξ0π.}) (ὐοπηπιθηϊδῖσο αδορτα- 

ΡΒίᾳιο βὺτ ᾿χοαρ, ἄς. 3]4. 
1 εἴαην, (Ρ.) Ἠΐβι. οὗ θαυ, 472. 
Τοίαισαγε ]παϊαπ Ὑοτβίοη, 148. 
])εἰξχϑολιὶ (ΕἘτ.) Φοβυγυῃ, 428. 
-----.------ [᾽)κὲ Ἠαῦδουοὶ Υἱ, 345. 
7 εἰγιὶ, (Μ.) Αἀαρίαἰϊα Υ. εἰ Ν. Τ. 266. 
1) Πιοεεὶ, (ὅ. Β.) γαγίς 1,θοϊομθβ Ὑοίογὶβ 

Τοβίδιη θη, οἱ ὅθ. 18 ΟΥισδ, 206. 
ϑρεοηθη ΗοΧΑΡ ΑΓ ΒΙὈ]ΣΟΓΌΙΩ 

ουβίουἹβ ϑυσο- Εβίγδηροὶς, 62. 
ΤΙηϊγοά. 4114 ϑογιίίυγα, 182. 
Εγθηουίοδ ὅβδογα, 260. 

-.-.----..--. Οὔὐπροπα!ο ἀἱ Οὐ το ὅδογα, 190. 
Τεγτιομί, (.) ΟοἸ]οοι. τι, θὰ Νον. Τρβί. 

208. 
Τεεηιατοίς, (Ο6ο0.) ΒΙ1Ό118 ἩΘΌΓΑΙΘΔ, 7 
1 ε Ῥεῖ ((, Μ.) Ἐχρ)οαῖιο (ἰδμίςοὶ Οδηῖὶ- 

Ῥόογυ,, 390. 

Ἐχροβιο ΧΙ]. Ῥτγορμοίατγαπι, 84]. 
Ἐχρ!]ϊοδῖῖο Μαιμεὶ οἱ Μδγοὶ, 861]. 
Αςία Αροβίοϊοσγιιπὶ Ἔχ] οδῖδ, 866. 

1.265 Ῥοεισ, (Α. ΜΝ.) οῃ Ἐσδοϊοδι βίο, 829. 
ὲ Μιε, ((οτη.}) Ὀ᾿δδβογί. ἀθ Ῥγονογῦ. 88- 

Ἰοιηοῃ, 397. 

Ἰεμἰϊησιϊ, (ἃ. ΟἸΒουν δίίοποβ ὅδοτε, 415. 
ΙΠϊελ, (4. 1μϑοἴαγοβ οὴ ἴπ Αοἰἴβ, 402. 
ιοκίπδοι, (ἢ.} Νονν Τβίδιηρηϊ, 8357. 

Ἰίοκδον, (ΠΏ). ΕΧΡΙσαῖοι οὗ Ῥβαίμπηβ, 320, 
Ἰ)ϊοεοπατγίες οἵ ἴπ6 ΒΊΌΙ6, ποίϊοα οὗ, 484, 487. 
Τίσι, (Ἰλιάονὶοι 46) Οὐὑτιτολ ὅδογα, 388, 
--- ἩἨιυάϊπιρπίδ 1 ἰηρτερ Ῥογβίοε, 257. 
Ἰ)ιπιοοῖ, (Ἡ.} Νοῖθβ ουὰ ὐδθηθβὶβ, ζο. 812. 

Νοῖρβ ου ῬΡβαὶπὶβ πᾷ Ῥυουθῖθδ, 823. 

Τουιάοτ, (9.) Νονυτα ]μεχίοοι Ιληρυα Ηε- 
Ὀτγαϊοο- μαι διςθ, 239. 

ιοάαϊὶ, (Ὁ.) ες Ομτβίο ἄγος Ἰμοφαρηίο, 
190. 

Τὶϊοααϊὶ, (5.) Απηοίβιϊοπβ οἢ ἴπ6 ΒΊΌ]6, 288. 
Τθοδτοιυεῖν, (Φοβορὶ) 6 Απεααΐϊβ Ἠθοῦγε- 

οτῦμι ΟΒαγδοίογι δι Πιββογίδιϊο, 226. 
Ἐταρπιθπίιτῃ Ενδηρο}} Μαγοὶ, 67. 

Τοάά, (Υ..) ΟὐΟτατηθηΔΤΥ οἡ ἴῃ 6 ΒΙΌ]6, 298. 
------.-.- Ρ 156. οὐ ΜίΊγδο!οθβ, ὅτο., 408. 

Οοιμῃοη- ΡΪδοο ΒοΟΚ ἰο [μα ΒΙ10]6,.438. 
Τοάάρίαάσο, (τ. Ετλῖγ Εχροβιίοσ, 852. 

Ηδυτηοην οὗ 186 (ἀἀοδροῖἶβ, 156. 

488 

Τροάβοπ, (Μιςοι.) Ττϑηβὶ. οὗ [βαϊδὶι, 884. 
[τῖεν ἰο τ. ϑίυγρεβ, 884. - 

]οεάετίειι, (ὅ. (.) Βα ΒΟ 4 ἰὰ 1υϊθτος Κ΄. Τ. 
Ρορίϊοοξ, 316. 

Ἐδιδβ, 1,αἰϊηὰ, 384. 
εἴ ΜδΙ55ΏΘΣ, ω. Η.) Βι10]Π1ὰ Ηα6- 

ὌΓΒΙΟΆ, 9. 
οπιδαν, (Ε΄. ἃ6) Αταπισηαίίοδ Πϊηραε Ῥὲτ- 

βἷςξθ, 258. 

ογδλοιμί, ( Αὐρῦτ.) ΑἸ πιαά νοσβίοηθβ ἴῃ Ὑ οί. 
Τοβί. 415. 

7 όγη, (ὅ. Α.) 46 Ῥραϊιοσῖο Ζ ορίςο, 216. 
Ἱογεολεῖ, (7. 6.) ΒΙΡΠ 6 Νυμηογαίβ, 259. 
ΤῬουρλιαί, ἕ.) Απαϊθοίᾷ ὅδογα, 415. 
Ζοισαν ΒΙΌΪ6, 107. 109. 
᾽ Ογίυ, (Ὁ. δηὰ Μ,εαηίς, (Β.) ΟομμμλοπίδτΥ 

οὐ ἴπο ΒΊΡ]6, 802. 
Τγαεὶ, (Μ.} ΒΙΡ]6 ἄς ψϑηςο, 290. 
Ἰτιεδβοπιὶ, (Α.) Ὀινίηα Αποίοτιαθ, Ν. Τ. 

205. 
κνιρῖὶ, (3.) Οομμπιοπίδγιβ ἰῃ Ῥτοροίαβ 

Μιίογοβ, 341. 
ΗἩϊἰδιοτία Βυς, 815. 
Αἀαρία, 266. 
ΑΠΙ Δα ΓΙ Οη68, 41] 5. 
Ῥγροιογίδ, 276. 
ῬΆΓΆ11614 ὅδογα, 2900. 

μιολείέ, (ιν 60.) ΗδΙΤΔΟΩΥ οὗ Ἐθβυγγοο- 
σου, 164. 

Τισιιοῖ, (ὅ. 4.) ἘχρΙ!ἰοδίίου ἀὰ 1 ον. Χ]ΙΠ]. 
407. 

ἤιε Ἡαπιεῖ, (4. Β.} Βιθ 6 οατὰ Απποῖ. 289. 
7Ζείαισῖον, (Εἰ.} Βονθιδιίοηβ Αροσγυρῆθβ ἀθ 

5, ΒΑΤΙΒΟΙΘΩΥ, 177. 
Ιυπιδεσὰ, (Ε. 4.) Ηϊξίοσις {Πηϊνογε Τὰ- 

διΐς, 468. 
ἴλεποαπ, (α.) Νον. Τεβι. στ. 838. 
2) έποαπ, (Β.) Ἐχροβι οι οὗ Ἐρίβι]6 ἴο 186 

ἩδρφῦτγονΒ, 382. 
2ϑέπεαη, (Ὑ.Υ.) Ἠοῦτον -ΕὨρ] 158 1,οχίςσοη, 

242. 
7αηη, (Υ.) αοβροὶ Ηδσγημοπιζαα, 162. 
Μιυπδίεν, ((.) ϑγπορβὶδ οὗ ἀἀοβρϑὶβ, 158. 
ὮὭαω Ῥίη, (1..ὄ Ε.) Ῥτοϊοροτηδῃο5 5ῈΓ 18 Β10]ο, 

178. 
Ηΐϊβὲ οὔτια (ἰδηοη, 178. 

Πεγεῖϊ, ([Ὁ.) Ττδηβιδίίοη οὐ ἴῃ6 Ῥχγορῃθοΐθβ 
οὗ δοοῦ δηὰ Νίοβϑε, 8511. 

Εριδγκο οὐ Τοῦ, ἄο. 8316. 
])ειοῖ, το οὗ {ἰπ 6 ΒΙΌΪο, 120. 
Πιίσίροη, (Ε. Ῥ.) Οοσποογάδῃιϊθ ΒΙΘΙΟΓΌΠ 

[μδὐποότγαπ, 432. 
1. Ῥενγαϊον, (.) Οτβδιητηαῖστο Ηθταΐαιβ, 

296. 

ἘλΒτΒῦκν, (Μ.}]1οςῖ οἡ Ερ. ἴο ῬὮΠΠΡΡΙΔΏΒ, 
404. 

Ἐξκελεγηιαηη, (ὦ. Ο. ἢ.) ἴῃ Τλθτγυτα Φοῦ, 8317. 
βὰρ τι (Τ.) Οδεογνδιϊοηθβ ΡΒΙοΙορίοε. 

λῆς (Υ.) ϑΘουπθοπβ οἡ Ηϊβῖ. οὗ Ψοξερἢ, 
997. 

Ἑαιυατάς, (Β. Β.) δηὰ αγά, (Ε. Α.) ΒΙ0]:- 
οἴξμοοβξ ὅδοζϑ, 412. 

Εἀιυατάς, (3. πη) Εἰχοτοϊ αι λοηβ, 416. 
ΙπαυΐγΥ ἱπίο ΕΥ̓ Τοχίβ, 416. 
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Ἑδωατγάς, (ΤΙΟ.) Ττδηβαἰίοη οὗὁἨ ῬΒΔΙΠΊΕ, 
321. 

Ἀιββοσίδιϊίοηος ἀπ, 190. 
Ἑάιοσατάς, (ΤΊπι.) Ῥαγαρῆγαβα ου Ἐοπδη8 

δηᾶ (δἰδίίδηβ, 372. 
Ἐσυρίίαπ Ὗὶ ἀτβιοῃβ οὗ τε Β1Ὁ]6, 64, 6ὅ. 
Εἰολλοτγη, (Φ. 6.) Οοπιιμοπίαγίιαβ ἰὴ Αροοᾶ- 

Ἰγρβίῃ, 388. 
Ιηϊτοἀποίϊοι ἰο ἴδ ΟἹ]ὰ δπὰ Νὸν 

Τοβίδιηθηϊβ, δπὰ ἰὼ ἴπ6 ΔΡοσγυρδαδὶ 
ΒοΟΚΒ, 185, 186, 187. 

--------- θὲ Ῥτορβοίίςα Ῥοῦϑ5ὶ, 200. 
Εἰϊοὶ, (..) Νιγριηϊαπ ΒΊΌ]6, 147. 
ΕἸ οι, (Ε. Β.) ογῳ Αροσδιυρῖςα;, 394. 
ΕἸἰείεν, (Η.) Απποίαιίοηβ οα 186 Εουγ 6οε- 

Ρ6Ϊβ δηά Αοίβ, 360. 
Εἰεποτὶ, (Η. Ἐ.) Ῥαυ]ὺβ οἱ Ψ688185 σοι ρΑΓΆ- 

ἴυ8, 416. 
Εἰβηογὶ, (3.) Οοιπι. δὰ Μαῖ. οἱ Ματγς, 

56]. 
ΟὈβογνδίίοηθβ δὰ Νονυ. Τοβί. 416. 

Εἰξισιοῖ, (ὦ. Ἡ.) Ὀιβδογίδίῖο 6 Νον. Εαά. 
Ογῖςσα, 205. 

Εἰ;χευὶν ατ. Ταεβι. 20. 34. 
Ἐπιΐγη, (1|ο.} Ιπᾳυΐγυ δοηοογαηρ 1 ΦόΒη 

7. 210. 
Απενοῦ ἴο Μαγίϊη, 211. 
ΒορΡΙγ ἴἰο Μαγιϊη, 211]. 

Ἐπιπιογ πο, (Α. α.) ΕρΡ. δὰ Οογιπῖμ. οὐτὰ 
Νοῖῖβ, 376. 

Ἐπαϊίολον, (Ε. 8..1,.} Εχασαθη Οοάϊοὶς ατεθοὶ 
ΙΝ Ἐνδηροϊίογαῃι, 209. 

Ἑπσείϊδεοιλ, (Ὑ. Ἐ.) Ἐταρτηθηία Βαβταυγὶοο- 
Οορίϊοα, Υεῖ. οἱ Νον. Τοβί. 65. 

ΘΑΡΙΟητ 8 ΘΔΙΟΙΏΟΠΙΒ, 547. 
Ἐπρεϊείογι, ((. Τ΄.} ΗἸδῖ. Ῥορυ] Ψυάδιοϊ, 469. 
Ἐποίἰβὴι Υ δτβὶοῃβ οὔ ἴμ6 ΒΙΌ]6, 8]. 

Ἡδχδρῖα, δ]. 
Ῥτοίοβίδμπι Ὑ ΥΒΊ ΘΒ, 8]---106. 
Τοβίαταθηῖ, ρτονοὰ Εοδαϊῃρβ οὗ, 

426. 
Ἐοιϊδἢ γογείοηβ, 107---110. 

Ἐποίισππιαπ᾿ αν. Οοποογάδῃοσε ἴο Νὸν Τοδ- 
ἰδΔιηθηῖ, 48]. 

ἩφὉ. ἀπὰ (Ἰᾳ]ά. (σποογάδῃςρ, 
4209, 

Ἐποοῖ, ΑΡοοτΥρἤδὶ Βοοκ οὗ 174. 
Ἰορειἐμίια, 175. 

Ἐπ, (.) Βιδιοίμοοδ, ὅδογα, 178. 
Ἐρλγωπιὶ (οάες, ἃ Τιβομοηδοτῆ, 15. 
Ἐτγαδηιὶ, (Ὦ.) Νον. Τοβί. 18. 80. 

ῬΑΓΑΡΉΓΑΒ18Β ἰῃ Νον. Τοβὶ 847. 
ἙἘτάπιαπη, (Ε.) Ουτε ἴῃ Φογοπιίδηι, 338. 
Ἐτποιδὶ, (ὅ. Α.) 1μβοϊοηθβ ἴῃ Ἐρὶδῖ. δὰ Η6- 

Ὀγξθοβ, 382. 
Ορυδουΐα ΤΒοοϊορίοβ, 416. 
ΤΙηβυϊζαϊο Ιπίουργοῖῖὶδ Νονὶ Τοβίδ- 

τρρηῖὶ, 260. 
ΕἸοτ θυ 8 οὗἉ Τηἰογργοίδίίοη, 260. 
ΟἸοββ8 ὅδογθ, 945, 246. 

Ἐτγρεηϊὶ, (Τ.) Νον. Τοβί. Ασδθῖςο, 68. 
Οτδιμπηδίϊοδ οἱ Βάϊτηοηίβ ΛΥΔΌΪΟσΒ, 

254, 
ἘδβφαΐπιαιιΣ Ν οτβίοη, 149. 
Ἐδϑαὲ δὰτ ᾿Εν ρΊ]6 ἀθ δὲ. (ας, 40]. 
ϑϑανε οὐ ΒΙΌΙΙς ΑΙ 1 τοτγαΐυτο, 412. 
Ἐπεὶ, ((.) Οοπιπιθηΐ. ἱη ΕΡίβίοϊαβ, 868. 
Εἰλεγοάφε, ((. ΝΥ.) Ἠοτα Αταπιδίς, 219. 
Ἐνταπο, (Ἐ. ὙΝ.) Ββοτγίρίατε Βίορτδρῃγυ, 472. 

Βιν] ογγαρἠϊοαϊ 7] η΄. 

Ἐνυαπβοη, (Ψ. Α.) Ὑταπβδίίοη οὗ Καῖ 6] οα 
Ι Φοδη στ. 7. 214. 

Βαμασὶτ5 οὐ ἴπ6 Ῥγοΐδοο οὗ, 214. 
Εἰιοδιὶ, Οποπηδδίίσοη δογιρίυγα, 448. 
Ἐξιὴψηινὶὶ ΟΟἸατ ΘΠ ΔΤ}, 282. 
Ἑωαίω͵ (Ο. Ἡ. Α.) ατατιατηδαῖ ΗΘΌΓΑΙ ΒΟ οΥ, 

288, 
ΗδεὉ. Οτδιητηδγ, ἰσγϑηβἰδιοὰ 283. 
ατγδηῖμ. 11ηρ. ΑτδΌ. 255. 

------ Ὅοἴμπι. ἴῃ ΑΡροοδ]υ βίῃ, 398. 
Ἐσωατίέ, (.) 1,δοἴαγοβ οἡ ἴῃ ῬΒδ]Πη5, 598. 
Εωϊΐπο, (Ε.) Οὐξογνδίίοηβ οἡ Δοῦ, 319. 
τυϊπρ, (Οτ.) ατοοκ ασδισηδγ δηὰ [οχίοοῃ, 

250. 
Εσίον, (1.2) ΟοιμμθηίδγΥ οἡ ἴΠ6 15ὲ (Βδρίον 

οὗ σδϑπορβὶβ, 312. 
Ἐτ:ρίϊσαϊίοι ἂς ἄουΖα ἀογη ΓΒ {ἶντοβ Ῥτο- 

ΡΒόι 468, 843. 
στα, Αροσγυρῆλδὶ Βοοῖ οὗ, ΤΕ Ιορῖοο, 175. 
Ἐνγτε, (ἀοοτρο) δπὰ διγαήαπ᾽ δ, (πάτον) 

ἙΒάϊίοι οὗ [86 ἘΠρΊ ἢ, ΒΊΌ]6, 101. 
δηὰ δϑροίἐἰδιροοίε᾽ 5 (Απάτον) ρΡἷοδ δηὰ 
ῬΘΔῚ] ΒΙὉ]65, 102. 

ΒΆΒΕΙ, (6. 8.) οτα: Μοβαίςοθ, 809. 
- }΄1Ά68. οῃ 70 ἥοβκβ, 840. 

ϑδεαογοὰ ΟΔ᾽ο μὰν οὗἨ Ῥσορἤθου, 267, 
2θ8. 

Εἰρδι Ὀ᾿ββοσῖ. οα Ῥσορῆθονυ, 268. 
Ῥαῤτνιοϊϊ, (Ὁ. Α.) Οοᾶοχ Αρος. ει. Ταβι. 

178. 
Οοάοχ Αρος. Νον. Τοβῖ. 176. 

Ἑαῤτγίον, ααὐτν. 065 Τιγο5 ῬυΥϊπιϊτῖνο 5 ἀθ 
Ἐνοϊδίίοη, 190. 

Ῥασὶϊ, (Ρ.) Τβαγρυπὶ 1μΑἴϊηο, 52. 
αϊγλοίπιοε, (α.) Ὑοτκ8 οὐ Οδθοϊορυ οὗ 

Μοτρίατο, 45]. 
Ἑαϊεὶ βοαίίοπδ οὗ ἴῃ6 ϑοτιρίαγοβ, ἴη {86 ο- 

ΤῊ ]Βῃ - ΕΘΠΟ. Ὑουβίοη, αἱ Βογάρβυχ, 
117. ποίο 4. ᾿ 

Ἐαπιῖϊΐν Οοτηπθπ ΔΓ οὐ Ναδι. δηὰ Μδσκ, 
96]. 

Καππίη, (ὅ.) Ηδττθοην οὗ (Βγῖβιβ ῬΓΟΡΉΘΟΥ, 
168. 

αγφιδαγεοη, (ὅ.) Νὸν ΠΙυβιΡ. οὗἁἨ δῃ10}}8 
Ιαβδὶ Ὑἰβίοη, 340. 

Ἑαττον, (ὅ.) Οπ [86 ῬαγδΌ]65, 408. 
Ἐανα, (Α.) Οἰδηῖῖοδ ἀθ11]6 (ἰδηίοῃο, 382. 
αισοοίί, (δ ο8}..) Ηδτγμοὴγ οὗὨ ΟΒΡΕΪ5, 162. 
Ἑαιυοοίς, (Ὀν. 4.) Οοτητθηῖ. οα τὰ 6 ΒΙΌ]6, 

8302. 
Ἐαισοείί, (ὅ.) Ἐπχροβὶῖ. οὗ Βοπ. ΙΧ, 879. 
Ῥξεαιϊλεγείοπο, (Ο.) Ἠδρσοῦβ ἴπ6 ῬτορβΒοῖ, 

845. 
Γεΐ, (ΒΡ. δοδη) Νονυτὶ Τοβίδιμθηΐηπι, 21. 

ῬΑΓΔΡὮΓΔΑΒΘ, δίς. οη ϑαϊηὶ Ῥϑ0}᾽ 8 Ἐρὶ9- 
1.65, 8369. 

Ἐεπισίολ, (α.) Νατγβίου οὗἩ {πὸ ῬββΊπι8, 321]. 
δγεποζυ, (ὅ.) Ὡς Ῥτνοάκπίοπο 048. 8362. 
εν, (Ν.) θὲ ΕἸάθ Μαιμεὶῖ, 8361]. 
έγσιβ, (Ἡ.) Τηϑι τ! οὴ5 οὗὨ Μοβοβ, 453. 
ΕἸππιϑῆ ἘΔΌ]6, 114. 
Εἰδοῖον, (8.) ϑυπορδὶβ Θυδδίϊοησπι, 416. 
ἰϊολογὶ, (δ. Ἐ.) Δὲ ΜΨεγβιοπῖθυ8 ατεοὶδ 

οιογὶ9 Τοβίδιηθητῖὶ,, 216. 
- ἀο 1018 1,Ο ΧΙ ΟΓΌΠι, 245. 

Εἰισσογαϊά, ((ἰοτα] 4) Ηοῦτον Οτδιητηαγ, 227. 



Διδἠϊοσγαρλισαί 7πάες. 

Ριαολογὶ, ΑἸαΐγβῖβ . οἱ Νον. Τοβί. 439. 
Τ]αοίμα, (Μ.) ΟἸαν!β ϑδεγὶρίαγεο, 260. 
ΕἸἴεελ, (Ε. Ἐ.) ἀς ἄορσπηο ΟὨτί δ, 416... 

Νον. Τοδβί. ναυϊραῖο Εα οηΐ 5, 66. 
Τἰεπιίπο, (Β.}) ΕΠ ς οὗὨ Βοτίρίαγος, 267. 
ΕἸἰσπιπς, (Ὑ.) ϑοτῖρι. ἀδζοιίθογ, 445. 
Εἴομσυ, ((.) δηθοῖε οὗ βγϑαὶ 65, 440. 
Τοοίς, (.}.) [,δοΐαγοβ οὐ ἴμπκο, 40]. 
οτά, (Βὶς.) Αρροηάϊχ δὰ (οά. Αἴοχ. ἃ 

Ὑγοὶάο, 18, 14. 

Ἐογπιοβδαπ  οτβῖοι οὗἩ ο5Ρ618, 185. 
Ρογελᾶϊ, (Ῥ.) Ορογα, 449. 
Ῥογείονυ, (( 8.) Οὐ οαὶ Εββαυβ, 416. 

Αροβίο!!οδὶ Ααϊβογιυ οὗ Ερ. ἴο [ῃ6 
Ηρῦγονβ, 38]. 

Ἐογϑίεγ, (ὅ.) αοδβρεὶ Νασταδίϊνο, 474. 
Εογβίεσ, (ὅ. Β.) Ἐριδίοϊα: δὰ Μ,|Ἂοῆμδο]15, 

448. 

ονίϊα, (---) ΟἸΠτομβοίορ!ε ἂς Ζόβιις (γὶβῖ, 
406. 

Ῥοϑαϊολ, (Ὁ.) Ττδηδίαιίοη οὐ υρ οὐ Νὸν 
Τοδῖ. 187. 

Τουΐον, (ΥΝ.) Ἑδδίοση Μίττογ, 459. 
οΣ, (Ε.}) Το Νὸνν Τοβίδιηθηϊ ἢ ῬΆΓΤΔ]116] 

Ποίδσθηςσοβ δὲ Ἰθηρίῃ, 108, 104. 
Ῥγαεῆπ, (Ο. Μ.) υν. Εχορεϊ. ἴῃ ἸΝΈπαδΣ 

8345. 
Ῥγαεηκεί, (8. 1.) ΑΡοοσΥρδδ, ΗθΌ. 128. 
Ἑταϊδοίπεῖ, ((.) Οὐοτμπιοπίαϊτσο ἂὰ Νοῦν. 

Τοβι. 358. 
ΗἩϊξίοϊγα ϑαϊηΐο, 470. 

ταποὶς, (Α.) ΤΥΊΔΏ8). οὗὁἨ δοηρ οὗἁ 850]. 381. 
Ῥτχαποῖ, (Ἐ.) βὰν ἴα δηρυς ΗἩρΌσχαϊαιο, δηὰ 

Οἰϊοϊορίε Ηδδταΐησθο, 238. 
Ῥταπολιϊ, (Α. Η.) Ῥιεαϊθοῦοηθβ Ηδστηθποῦ- 

τις, 260. 
Μαδηυάυοῖῖο δὰ βοσὶρί. βὅδογ, 182. 
Οοιμτηθηίδιῖο ἀς ὅοορο γεῖ, Τοβῖ. 

26]. 
[ηϊἰτοἀῃοῖϊο δὰ [,θοϊ ποῖα Ῥγορῃοίδ- 

Γαπι, 267. 
ΟἸγϊδίυβ 8. δεῦρ. ΝΈΟΙ, 26]. 

Τγαπάσ, (Φ.}) Βοπιαυῖκβ οα αδῃρδὶβ, 8312. 
Τπταη;ιὶ, (Υ.) δὲ Ιπιογργοίδιῖοπο ϑ'δογδγιῃ 

Γλιογάγυπι, 26]. 
τγοποῖ (Β. 6.) ἔχροβ. οὗ ϑδττα. οἡ Μουηῖ, 

362. 
Νοίθβ οἡ ἴμ6 ῬαγδΌϊοβ, 416. 

Ἐγχγομοΐ Νοτιβιοηβ οὗ ἴῆ6 ΒΙ10]6, 1106. Ὑ6Γ- 
Β'0η8 τηδὰθ ὈγῪῚ Βοιηδηϊβίβ, 116---]]18. 
ἘΔ᾿ δ᾽ ἤοδιίίοηβ ἴθ Ῥορίβιι ΕὙΘΠΟὮ Ὑ6Γ-, 
δίοῃβ, 117. δῃὰ ποία 4.  Θυβ  ΟἢΒ τηϑδάδ 
Ὁ Ῥγοϊοβίδηϊβ, 118. ΕΤθμΟἢ Βαδαῦθ. 

ΘΣΒΊΟΠ, 119. 
Τγεποῖ, (Υ.} δῃὰ ϑλίππον, ((6ο.) γγβίοῃ 

οὔ 16 ῬΒΔΙΤΏΒ, 325. 
Οη ἰδ6 Ῥτγονογῦβ, 328." 

του, (ὅ. 8. Ο, Εν Ηεῦτ. αγδιμηδγ, 227. 
Ἡδφὃτ. 1,841. δὰ Επρὶ. Ὠιςοί. 239. 
Οηἡ ϑβοτγίρίατο Τυροβ, 265. 

τον, (Φ. 1,.) Οοπιτηθηΐδγιυβ ἀθ αγ. [μροῖ.᾿ 
Νον. Τοβί. 205. 

Ἐτγενίασ, (α. ὙΥ.) 1μοχίοου Αταῦ, [μ4{. 255. 
Εγνιεαγιολτι, ((, 6.) ϑυιθοϊα: δὰ Ῥβαϊπλὰπη 

(Οδηϊοβιλυπι, 327. 
----..-.-.-.-.ἕἜ ΓΟ Υβίο]ορία βϑσαδυ 8 ποτύχη, 456. 
Ῥυϊβοΐε, (Ο. Ε, Α.) Ενδηροὶα Θυδίυον, 360. 

.-Φ----.-.-..οΘὨΘ.ὄ ῬΪ αα οϊμδποβ Ερ᾽βίοϊβ, 374. 
ἴῃ 2 (ον. διςβογίδϊιο, 876. 
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Ἐτγιίδοΐο, ((. Ε. Α.) Οοηΐοοί. ἴῃ Νον. Τοβί. 416. 
Γτχοεί, (.) οὐ Μυδίατα Ττγοθο οὗ Νὸν 'Γοβῖ. 

450. 

Ττοεί, (Ν.) ἄς (δγτηῖης Ἠθγβογατη ογοίϊσο, 
380. 

Ττν, (.) Τγαμβιδίίοη οὗ Φοῦ, 318. 
-- γτὰ αν αϊβ, 324. 
--- δηίο]ος, 381. 

Ι,οοἴαγοβ οἡ Ερὶϑῖ. ἰο Βοϊηδπδ, 403. 
Ἐπογϑίϊὶ, (.) Οοποογάδης δ: ΗΘΌγαϊοθ, 427. 
ωΐα, (Ε. ΚΚ,) ὕ8145 Οοιμίβομο Βι06]- 

υοτιβοίζαηρ, 70. 
Εμίλο, (Υ.) οχα τὴς Νον Τοβίδπιοηΐ, 107, 

108. 
---ἕἝ θοΐδηβο οἵ Εηρ]. Τ ται δ αιοηβ, 228. 
Ἐμδίεν, (Α.) ἘΧΡΟΒΠΟΕΥ Ὀιβοουγθεβ οἢ αο6- 

ποδὶς, 395. 

Οη ἴδ6 Αῤοίάϊν με; 405. 
Ηδστλοην οὗ δογρίαγο, 410. 

μεν, (1.2) Οοταπιοπῖ. οα Καί, 815. 
Ῥμϊογὶ, (Νις}.) Μ|8. ὅδς. 190. 416. 
Ἐγϑελ, (Ε.) ϑυγὸ Ὑγοτὰ οὗ Ῥσορδθου, 390. 

ΘΑΒΕΙΝΖ, (Η. Ὁ. ἀ6) εἰ Ζοεῦδε, (“.) γετ- 
δἰοπἱβ αοίἴμϊοα Ετδριποπία, 70. 

σαεῖϊος ΒΙιΌ]ο, 112. 
Οαϊϊατά, (Ἐ.}) Νοῦν. Τεδι. τ. 32. 
Οαΐα Μετγβίοι, 145. 
Οαϊϊοισαν, (9.} Οοτμμποηίδγιθβ οὐ ἴπ6 ἔονο- 

Ἰδίϊοη, 389. 
Οαγάρη, ((8.) Τ ταπδίδιίοη οὗ Φοῦ, 317. 
Οαταϊπογ, (ὅ.) Ἐπχροβιου οὗ ϑϑγποη οἢ 

Μουῃηὶ, 406. 
(ὐἰαγπεοίὶ, (ΒΡ. 2.) εβογίδιοη οα Φοῦ, 317. 
Ααείοη, (Ηυσἢ) Οοπιπιοη- ΡΙασθ ΒοΟῸΚΧ ἴο 

ΟΙά δπά Νοὸν Ταεβῖ. 438. 
Οαοιγείϊ, (ΒΡ. Ε.) Ομγιβιίδη [ηβυταίο5, 438. 
ααμπίϊοίί, (ἨδΏγΥ) Εχροβιτίοη οὗ μα Βδνα- 

Ἰαϊΐου, 405. 
Οἰεάμε5, (Ὠτ.) Ττδηβίδίλου οὗἩ τῃς Η!δίοτὶςδὶ 

Βοοῖκδ οὔἴπα ΟἹὰ Τροεβίαμπηοθηῖ, 809. 
Τυδηβ διίίοη οὗ [6 Ῥϑα 5, 324. 

Οείογ, (Μ.}) Οοτητοηίδγαβ ἰῃ ῬΒΔΙΤΏΟΒ, 321. 
Οοιμηρηίδτίυβ ἴῃ Ῥτονογθῖα, 327. 

-φ..-.--- ῷ(οττη ΓΙῸ ἴῃ ΕΟ] οϑιδϑίρη, 329. 
Ῥγϑ οι οη 68 ἰη ΠὨδηϊΐϊοίθτ, 339. 

Οεῖϊ, (ΡᾺ1ΠΡ) οα Ἡρῦτον Ιάϊοτα, 228. 
Οεἰρᾶε, (Ἐ. 6.) Υἱπάϊοιϊα: ΟΥσίηϊθ Ῥϑυ πα, 

Ερ. δα Ἡοδῦτοοβ, 381. 
(ὐσποαίοσίο5, Ττοβιϊδο5 οὐ, 463, 464. 

; Οἰεποδίδ, Ἐ5ΒΔΥ οῃ, 818. 
Βυϊοῦ ΟὈβογναι 8 ὑροη, 818. 

Οτηποδίο, (Μαχ.) ῬάΆγΆ}16} Ηἰἶδι. οὗ Φυάδῃ δηὰ 
Ἰβγδοὶ, 154. 

. Οἐποπίε, ( Ε. 46) ϑεαϊπίο, ΒΙΌΪ6, 298. 
----- - --- Ργορδμές69 ἀ᾽ [βαῖε, 488. 

᾿ Οϑοχσὶ, (Α. Α..) Ἐταριλοπίυμ Φοδηπῖ8 (ορ- 
τἰοο- ΤΠ αϊσυμ,, 65. 

Οεογσίαπ Νετβίοη, 136. 
; Οεογσιϊ, (Ἰ1ρ0.) Ῥαυϊυβ Ναυΐγαρυβ, 367. 
ατταγά, (ΑἸ6χΧ.) [πδυϊτυῖϊο5 οὗ ΒΙΌ]1σ 4] (Οτὶ- 

τἰοἶδπι, 190. 

; Οεγατάϊ ἀε Ττα)εοίο Δοεα Νον. 'Τεβι. 29. 
| Οεγαεδὶὶ, (Ὁ.) ΜΊβςΘ]]δηθα Πυ ϑθυΓοη ἃ 

οἵ ἀτοπίηρβδμα, 411]. 
Οεγπιαπ ΒΙΌΪ65, Ῥυγοιοβίδηϊ, 11"--- 115. ἢο- 

ταϊϑἢ, 115. Φον 5 ῃ- ἀοτγηδῃ, 115. 
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Οεγβδοηι, ([μονὶ ΒΘ ΠΏ} Ομ ΘΔ 165 ΟἹ 5 ΥΙρ- 
ἴατο, 274. 

(τε εοπίμδ, (ὙΥ 1.} Η οὗν. ΕἘἸΟΙ θη γα ςἢ, 238. 
---------- Ἡοῦτον ΟτγδτδΙ ῬΓ,Γδηϑδίθα, 

2323, 234. 

------- ΤΗοβδυγιβ 
Ἡοδν. 939. 

Τ,ὀχίσοη Ηοῦ. [,μεἰ. δῃυδΙο, 340. 
--------- Ἰρχίοοη ὃγ ἴ,6ο, 239. 
----...--- ιαχίοου ὃν ΟἹ θΌ5, 240. 
--------ὄ Ἰ:οχίοου ὉΥ Βοδίηβου, 240. 

Ιμοχίσοη ὉΥ Ττορο}1]65, 240. 
ΒἈπυάϊπηρηΐβ Οτιοηϊδὶῖα, 251. 

---..-.----- Απροροδοίᾷ Οχοηπὶοηβία, 19]. 
----------- ΟΟπιτηθηῖ. ἀθ ΘΑΙΉΔΓ ΔΗ15, 456. 

"ΠΣ Ῥεα(δίθυομ ΒΑΠΙΔΓΙ ΔΩ ΟΥἹ- 
σῖηθ, 190. 

αὕγοογον, (Ἀ. Ἐ.) Βιορμδες ΡδουδοΡΊ ΖΤΆΡΉΪΙ, 
1760. 

ῬΒΠοΪορίουβ 1ϊηρ. 

᾿βωσκανν τακερμκσινπετης, 

Οἰδὺς, (. Νν».) Ηδϑῦ. δηὰ Ἐπρὶ. 1,οχίςοου, 240. 
Μδηυδὶ ΗρθΌ. ἀπὰ Εηρ!. 1,οχίοοῃ, 240. 

Οἰδονρί, (Ε.) Βεβοοίίοηβ δὰγ 1ΑΡΟΟΔΙΥ ΒΘ, 
989, 

Οἰἴάροη, 397. 
Οἰβοτα, ( ----} 188. οὴ ϑοησ οὗἉ 50]. 381. 
Οἱσσοϊϊ, (Α.}) Τποβαῦγυβ Πἱηρσαθ ΑΥ̓ΔΡΌΊοδΟ, 

δῦ. 2 

ΕἸ, [Ὁ γ.) Οοπημοπῖ οα ἴμ6 ΒΙιΌΪ]6, 297. 
Ἐχροβιί. οὗἩ ϑοϊουμοπ᾿β δοόηρ, 330. 

Οἱ ρίπ, (.) Ἐχροβίι. οὗ Νὸν Ἔδει 353. 
Οἰρεν, (ϑρδη 8} αοβροὶ οὗ υΚο, 10]. 
Οἰγατά, (5.) Μογξβε Ὠένο!!ζ, 265. 
ΟἸταϊεδίοπο, (Ὑ.) ΟἿΞ. οἡ Ῥδηΐοι, 829. 
---------Ξ Ὁ.) Οοπθπῖ. οα ΟἹὰ «πὰ 

Νον Τορίδιηοπί, 395. 
Οἰδδοτπο, (Τ.) Ἐχροβιιίοη οὗ (6 ΕΡ᾿ 516 ἴο 

(86 (οἹοκεοίβη5, 404. 
Οοπδβὶά. οἡ ΤΠ θοτὶθΒ οὗἩ Οθοϊοσγ,451]. 

ΟἸαὶνο, (ἅ. Β.) ατγαπηπμδαῖτο Ἡδογδῖᾳαο, 238. 
1,οχίοου ΗδθΌ. οἱ (μαϊὰ. 241]. 
ΒΙΌ]6 [,αἱ. οἵ Ετ, 393, 

---.ἕ.ὕ...ὄ Ταιγοᾶ. ἃ ᾿᾿Αποῖοῃ οἱ Νουνοδυ 765- 
ἰδυιοηΐ, 183. 

Ῥρηίδίουαῃο, 298. 
Αἰἴἰαδεν, (Α. Ἐς. α. Μ.) Ῥιββογι. ἀ6 Φομδπηθ 

Αροϑβίοϊο, 8364. 
ΟἰαΞεῖς, (841.} ῬΒΠοΙΪορία ὅδοτα, 19] --- 26]. 
Οοαάόν, (---) ΠΙυβιταῖίοη οΥὮ (μ6 ΒΙ1Ό]6, 298. 
Οοαυίΐη, (ΤῊ ο.) Μοβοβ δπὰ ἄδγοῃ, 44]. 
Οοεεοΐοη, (Α.) ον. Τοβὶ. ατ. 1,δῖ. 40. 
Οοεισῖὶ, (α.) Οὔβοννδί. δὰ Νον. Τοβὶ. 416. 
Οοἰάλαφεη, (Ηδεγ.) Νον. Τοβι. ατ. 34. 
Οοϊϊι, (Φ. 6.) Ιοχίοοη Ατδοὶςο- δι ηθ τὰ, 

255. 
Οοοά, (Ἐ.) Ομ ϑογῆοη οα ἴπ6 Μουηΐ, 407. 
Οοοά, (ὅ. Μ.) Τταπϑίβίοη οὗ Φοῦ, 378. 
.---.- Ουὴ6 οὗ ἢ6 Ῥξβίπης, 320, 

ΤΤΔηΒ]. οὗ Βοϊοτθοη Β ϑοηρ, 393]. 
Οοοάο, (Ὗ.) ετβίοη οὗ Ῥβαΐγηβ, 324. 
Οοοαλῤιυσὴ (Ὑ.) Μοιῖϊνοβ ἴο ἰμ6 διυάγ οὗὨ 

ΒΙΌὉ]. 1,τοταΐαγο, 188. 
-. ΒΙΌΪ]ς Ογοϊορε αϊα, 437. 

Οοτομηι, (ὅο. ἃ) Ερ᾿ίοσιο ΟΟμπ ΘΠ ΔΓΪΟΓΌΠῚ 
Ἐβιι!, 368. 

(οερεῖς, ΑὩρῖο- οι 8} νοσβίοῃ οὗ, 110. 
(ΟοἸ]]αιοά, 162. 
Νοῖρβ οὔ, 360. 

Οοἰλιὶς Ὑετβιοηβ οὗ ἰῇ ϑοσὶρίυγοβ, ΕΠ Ὁ 8 
οὗ, θ0 ---Ἴ}. ͵ 

Βιϑιοφγαρλίσαὶ Πιάος. 

Οουείξ, (Β.) 5818} πηξα ] 8]1οἀ, 336. 
Βαν. οὗ Δοδη, ᾿ἰἴογαὶ δηὰ ζυίΐυτγα, 

394. 

Οοισον, (ὅ. Α.) Ἐχρίαπδίϊοη οὗ ἴ86 Ῥβαίπιε, 
3925 

αταΐδε, (ὃ. Ἐ.) νει. Τοβι. αν. 56. 
(ΟΠ ]δῖτο Οοὐϊοὶβ (οιοηϊδηὶ, 205. 
Ἐριβίοϊα ἀ6 1, ΧΧ Ψετγβίοηθ, 216. 
Βιεβογίδιιο ἀθ 1181 ΧΧ,, 216. 

αταπιδεγο, (Ο. Ῥ. ΥΥ.) 1λοτὶ Οθμθβθοβ 
Αἀυμ γδῖο, 318. 

Οταπάρίεντε, (ἢ. Ἡ.) Ἐϊδβδὶβ δ 16 Ῥϑηίδ- 
ἴδιααρ, 8510. 

Οταίς, (Ρ. Α.) Νον. 168. συ. 1,δἱ. 32. 
Οταυε5, (.) [μοοῖ. ο Ῥοπίδίθυς, 395. 
Οταισῖίς, ((0.) βὰν 16 Τ1δηρας Οτὶς. ἀ6 Μαι- 

τίου, 19]. 
Οταν, (Α..) Ἰ)εϊϊηοδίϊου οὗἉ Ῥδγδῦϊθβ, 408. 
ταν, (ΒΡ.) ΚΟΥ ἴο 16 ΟἹἀὰ ῬΤδεϊδιηθηΐ, 

186. 

- Ὀοπποχίοη οὗ ϑ'δογοά δηὰ Ἠρδίμθη 
λιογδίωυτο, ὅτο. 19]. 

----- οβδῃ διὰ Ογγυβ, 192. 
αἴτοαυεδ, (Α.}) ἴχο Θο5ροὶ οὗ οὐ δ Αποϊηϊαά, 

856. 
Οτεεὰλ Οτδιητηδῖβ δὰ 1, χὶσοῃβ, 248 --- 350. 
---.- γογβίουβ οὗ ἴῃ ΟΙὰ Τοδβίδπιθηΐ, (8πηο- 

ὨΥΠΊΟῈ5) ἘΚ Π ΠΠΟἢ 5 οὗὅ, 60. 
-.-.-.- (Μοάογη) νογβίου οὗ 6 ΒιΌΪο, 124, 

128. 
(Απεϊθηῖ). ὅ66 Β:Βιὰ Ομ πολ. 

Οτεοη, (8.) ΒΙΙ1οΔ] ΘιοιοπαγΥ, 487. 
ατέοη, (Τ. 5.) Οτδιηπιασ οὗ ὅτγοοκ Ταοδί. 

248, 
Οτεεη, (Υ.) Ττδηϑδύοη οὗἩ Ῥβαϊτβ, 322. 

---- Ῥορῦοδὶ! ραγίβ οὗ ΟἹἱά ᾿Τοδίδιμθηΐ, 
916. 

Οἴτεεπαιῖσαν, (8.) Ἐπο]οβιαβίθβ, 329. 
στεεπε, (ἢ. Β.) ἀδμθδίορυ οὗ Ομτίβι, 464. 
Ατεεη πεϊα, (.}) Νον. Τοβί. αν. 85. 

Ὀεΐδηςο οὗ Νεορτο- ΕΏρ 8} Ὑὲ:- 
δίοῃ, 15]. 

Ῥοϊγτηϊοσῖδη [μοχίςοῃ, 38. 
---πνπτ- Οοιργομοηβῖνο ΒΙΌ]6, 808. 
Οτεοπλιϊ, (α.) Οπ Ἐπσοκὶοὶ, 888. 
Ονϑεπίαν αἰδῇ ψεγβίοη, 149. 
Οἴτέσογῳ, (6.) Ττδμῃβιαϊίοη οὗ νον }5 [,6ς- 

(πΓ66, 199. 
ΡΝ, ἋΣ 6. Η.) ϑγβίδτηθ Ηἰέτος γρμΐααθ, 

Οτονισεὶὶ (Ε.) Ηατγταοιΐα Ἐπνδηρε!!ςδ, δηὰ 
Ῥχγοϊοροπιθηβ, 159, 160. 

Πιοοογίατ θη, 160. 
Ἐχροϑβι το οὗἩ Ῥαγδῦ]οβ, 402. 

στευε, (Ε. “.) ναιοἰηα ΝΑΒυηι,, 845. 
στον, (ΕἰςΒ.}) 1,8ὲ  οτβ οὗ Πανὶ, 815. 
----.-.ἕ τον ΖοὉ], 316. 
στίεν, (Β.) Αὔβϑποῦ ἰο δ'͵ραγὰ ΒΒ Ετταΐα, 228. 
Οτὶιεοδαολῖὶ, (δ. 4.) συγ 'ἰπὰ Ηἱβῖ. Τοχιῦβ 

ΕΡρ᾿βι. Ῥδυ]:, 28. 
ΒΥ 0165 ΟτΙ τς, 207. 
Οοπιπιοηί. Οὐ ἰοὰ5 ἰὼ Τοχίαπι 

Νον. Τοκί. 28. 
Νονυμ Ταοβιδιηθηίμυπι), 27---80. 

-- ϑγῃορβὶβ Ενδηροϊίογαμ, 157. 
--- ἴῺ 1 Φοδη νυ. 7. 212, 

----.ὅ.ό0..0-.:. Ορυδουϊα ᾿Αοδάθμὶοδ, 416. 
Οστίμιπι, (Ο. 1,.. ΥΥ.) Ὧς [αὐτο ϑαριθηζῖε, 

847. 



Δι διϊοσγαρλίσαϊ 7πά62. 

Οτίπηι, (Ο.1,...) Τὸ Φοαππεοὰ ΟἈΝτβἰοἰορίδ, 
417. 

Οτιαπβοϊά, (Ἐ..) ϑόστα. οἡ Ῥάδγδῦ 68, 408. 
-------- -- ΝοΥ. Τοδι. Ἑάϊιο Ηρ] ]δηἰδιί68, 

48, 44. 
Οτοπουϊὲ, (.) Βοογοί Βοιηδηοόγυμ, 454. 
Οἵτοοί, (Ρ.Η. ἀ6) ἀς Ερίβί. κὰ Ηοὕτεεοεκ, 380. 
Οὐτοεεπιαπη, (α.1,. Γ.) [π]1μὰς. ΧΥΙ. Οομ- 

τηρηίδίϊο, 368. 
-------------- Ογυαδίίοηοϑ ῬΗΣ]οηΘε, 27]. 
Οστοι, (Η.) Απποίδεοποβ δὰ γοῖ. οἱ Νον. 

Ταδὶ. 284. 
Οτγυπει, (. 5.) Οὐπτ ΔΤ οα Ηδρβμαὶ, 

948, 
(Οπαασαφποῖϊ, (Ῥ.) αταπιτηδίϊοα Ατδῦὶσα, 254. 
Οἰκατϊηὶ, (Ρ.) [μοχίοου Ηρουταίουμ, 238. 
Ουδα, (ὙὟΠ.) Μοεοβ ὕπνο !οὰ, 265. 
Οσιάε, (Ο. Τ.) ἀς Εσοϊοδ8. Ερμοβ. βιδίυ, 377. 
Ουλαταιλὲ Ν'ὶ ετβίου οὗ Βίδ]ς, 130. 
Οισπεν, (Ὑ.) Ἰδιο ΠΑ ΥΥ οὗὨ ΒΙΌΪο, 437. 
αισπεν, (“. 4.) ΒΙ ΙΠσαΙ Νοῖθβ, 417. - 
Ομιδιγιὶ, (Α..) 1,οχίοου ϑγτίδουτῃ Νονὶ ἴ65- 

δι θηῖ!, 258. 
86, (Ὁτ.) Ῥτδοῖιςϑὶ Εἰχροδβίίοσ, 352. 
5, (Φ. Ε.) ΕΙοιμθηΐβ οὗ Ηοῦτον Οτβϑ- 
ΔΓ, 227). 

σ 
Ον 

ἨΑΒΕΆΒΗΟΝ, (Μ.) 188. ου Ῥγορδοίῖο 5. ΓΡ- 
ἴυ 085, 3834. 

Ἐχροδίοη οὗ {π6 Βονοδίοῃ, 
394. 

Ἡαοῖ, (Ματὶδ) Οτγιθηῖδὶ ΕΓδρταθηίβ, 459. 
Ἡαολϑδραπῖϊ, (Ἰ.) Νοίξ δὰ Υεί. Τοδὶ. 417. 
Ἡαεπίεῖη, (Η. (. Α.) ϑυιδοϊς Οτς ἴῃ 

Ηδῦβδουοσυμι, 845. 
-----.--.--..ὄ Ερ᾿ 5ϑίοϊα δυᾶς, 8386. 
Παλη, (Αὐρσυβία5) ΒΙ10]14 ΗοΌταδϊοδ, 11. 

Νον. Τοβί. τσ. 41], 42. 
Παϊίάαπε, (Β.) ἔχροβ. οὗἨ ἘΡ᾿δ116 ἴο τὴς Εο- 

ΤΔΏΒ, 374. 
Ἡαΐεε, (Ὁτ. 7.) Απαὶγβὶβ οὐὁἨ ΟἿ ΓΟΏΟΙΟΡΎ, 

468. 
οἢ 1 Φοδη ν. 7. 218. 

Ἠαϊ!, (Βίβορ) Οοηϊεπιρ]αιίοηβ δηᾶ Ῥδγα- 
Ρμγαβες Εχροδιοη οὗ ἴ[π6 ΒΙΌΪα, 294. 

Ἡαϊ!, (8.) Ῥιδβοοῦγβοβ οὐ ἴμ6 Εἰ 5[168 δῃὰ 
ὅορδροῖβ, 406. 

Ἡαὶ!, (Β.) Ἐχροξιοη οὗ ῬὮΒΠΡΡΙ 88, 404. 
Ἠαΐϊει, (8.) Νοίοβ οἡ βογίρίυγε, 417. 

Ἠαϊ ας, (ΒΡ. 8.) Οη Ῥγορῆθου, 269. 
Ἡαπιαζεν, (Η. Α.) δὲ Υἱἱᾶ Ργορδοίδγαμ, 8582. 
Παρεϊίοπ, (Ο60.} Ἰπιτοάἀυσίοη ἴο ἴΒ6 διυάγ 

οὔ ἴ86 ΗοῦγοΥ ϑογιρίυγοβ, 188. 
Οοάοχ (τισι, 306. 
Οὐβοσνυδίίοῃυβ οἡ ἔομι. (δίῃ. Επ- 

κἰἰδὰ ΒΙΌ]ο, 2283, 224. 
Ποιὸ ἴο Ὦγ. Ματγγαυ, 224. 

Ἡαπιπιοπά, (Η.) ΑἸπποῖ. ου ἴπ6 Ῥβδίτῃβ, 320. 
----- Ῥαγδρῆγ. ου Νὸν Τοβί. 35]. 

ἩἨαπάεφολε, (Φ. (. 1.) θὲ Δυιβοιτα ΦΖοἢ. 
ς, ΧΧΙ. 864. 

Ἠαπεγαιο, (Υ. ἀ6) Μδπυρὶ ΒιΙΌ] αι, 182. 
Ἠαππαν, (α. Κα.) Οοποογάδηοο, 438. 
Ηαγοοιγί, (1,. Υ.) Ἰοοιγίηθ οὗἩἨ ἴ8ς6 Ποϊυρο, 

45]. 
Ἠαταϊπσε, (Η.) Βειλασκβ οα 1 ον. ΧΙ]. 

διὰ ΧΙΥΝ. 375. 

Ι 

Ἰπᾶρχ ΓἸ τοτυμι 55. Νον. Εαὰά. 22. 
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αγάν, (---) Νον. Τοβί. οὔπι βοΒο 5, 349. 
Παγεπδεγο, (5. Ὁ.) Αἴοοβ Ἔχροβίϊυβ, 844. 
---ς---.ἕ-- Οἷἱδα ὅδοῖτα, 417. 
Ἡαγσιβ, (“. 6.) ΒΙθΙ ΒΟ 6 Οοποογάδηζ, 402. 
Ἡαγίε, (ὅοπ.), Ηΐξβι. οὗ Ῥῃγεὶς 'ἰῃ Οἰὰ δπά 

Νεον Τοβί. 457. 
Ἠατιιεν, (Τ.) Οὐβογνδιίοηβ οὐ Ὀίνογβ Ρὰ5- 
ΒΔ 868 οὗ δογιρίυγο, 458. 

Οὐυξῖποβ οὗ ἃ πϑνν ΟΠ ὨΪΔΤΥῪ οἢ 
ϑοϊουηοη 5 ϑοηρ, 383]. 

Ἡαγτνποπίες οὗ ἴμ6 ΟἸΪὰ Τοείδιπθηί, 151.----1 54. 
Οὗ 186 οηἶγο Νὸν Τοβίδιηθηϊ δηᾶ οὗ 
(Π6 ἔουν ἀοβρεῖβ, 154---ξ1 62. ΟΥ̓ ραγ- 
ΑἸΟΌΪΑΓ ρατίβ οὗ τ6 ἴον αοβροΐβ, 168, 
164. δηά οὗἩ [ἴδε Αςὶξ οὗ ἴπ6 Αροβίϊθβ 
δηᾶὰ οὗὨἨὨ τ1ὴὩ6 Αροδίοὶ]ὶς Ερὶβί]95, 164-- 
166. 

αγηιοπία ΤΥ Ἐπνδηρο]ογυπι, 154. 
Ηαγτῖα, (ἸΤ. Μ.) Ναῖ. Ηἱξι. οὗ Βι0]Ὸ, 8380. 

448. 
Ἡανγντὶδ, (8.) Οὐπτ. οἡ ἴβα. 1.111. 8386. 
Ἠαγτῖς, (Υ.) ΕἸοπλοηίβ οὗ (6 Ομδιάθο 1,Δη- 

δρο, 237. 
Ἠατγίε, (Υ̓.) 1,δοἴατο8 οὴ Μαίμον, 400. 
Ἠαγίπιαπη, (Α. ἯὟ.) Τπρδδυγ. 1ἰηρ. Ηοδ. 

242. 
Ἡατωοοά, (Ὧτ. Ἐ..}) Ταἰγοἀυσίίοη ἴο 106 Νὸπ 

Τοβίδηιθηΐῖ, 188. 
Ἑκιοη οὗ ατ. Τ᾿ οβίδιμθηϊ, 25. 

Ἡακγισοοά, (Τ.) Απποῖ. οη Οοηρβὶβ, 312. 
Ἡαδοὶ, (ΤἸ Ἰοοὰ.) ΒΙ0]. Ηἰξι. ΤΟ]. 410. 

Ὁ Γοβαῦγαυβ Τ θοϊορίοο, ΡΒ: οΙορίου5, 
δῃοαὰ ΤΠοδδυγυβ πονυ8, 411]. 

Ἠαεείαατν, (ἃ. α.) 155. ἀς Αςῖ. Αροβί. 8367. 
ΜΜαεῖϊ, ῳ. Μ.) Κορπυμ Θανιάϊσαη), 445. 
ἤωδεο, ((. 6.) 1λῦτι ΙΝ. δρ. ϑυγίασα 8ρ6- 

οἰπθῃ, 62. 
Ηαδείον, ((, Ὁ.) θὲ Ῥϑα]πλ5 δίδοοβθοϊβ, 327. 
Ἡαείεά, (Η.) 1,εεϊ. οῃ ἀοερεὶ οὗ Φοδη, 40]. 
Παϊιολεῖς, ((.) Ου [6 δρικαπαγὰ οὗ ἴμ6 Αἢ- 

εἰορηί8, 450. 
Παυεη, (Ῥ. νο) Οὐοπιη. ἱπ Ερ. δὰ Τιϊαπι, 

980. 
Ηανυετηϊοελ, (Η. Α. 6.) ΕἸπΙοϊταηρ᾽ ἢ ἀδ8 ΑἸΐο 

Ταοβίβιηθηίΐ, 185. 
Παιυσαϊίαπ οτβίου, 139. 
Ἡαισοὶς, (Ὁ τ.) Οοππηοηΐ. οἡ Β1Ὁ]6, 298. 
Ἡαιυζῖπε, (.) Οομιμλθηΐῖ. οὐ 1, 2, 8 Φοἢη, 

286. 
Πεαγπὶϊ, (ΤΒο.) Αοῖα Αροβίοϊογυπι, 16. 
Ἡδεαιὰ, (Ε.) Υ εγβίοη οὗ Φοῦ, 817. 
εὖτε, ἘΡ᾿ΈΓα δυχ, 882. 
Πεῦόγεισ απὰ ἘΠΡῚΒἢ 1 Ἔχ σοηξ, 242. 
Πεῦτγεω Ἀρδάϊηρ 1,βββοηβ, ὅζο. 230. 
Ἡδεότειο Αἰὰκ, 229. 
Πεότοισ ὙοΥβῖοη8 οὗ Νὸν Ταβί. 127, 128. 

᾿ Μεϊπιδαοὶι, (Ε.) Οοάοχ νοποῖαβ ατβοῦὺβ (ο]- 
Ἰαίυ5, 209. 

Ἡεϊησίολι, (Ο. Η.) Αοἰδ Αροβίοϊογασα 11}5- 
τγδίδ, 3966. 

---ς.---.----τ- ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΙΒ 1] δ γαίδ, 39]. 
Ἡεϊηπδῖὶ, (Ὁ.) Επχοτγοίιδι. δὰ Νονυ. Τϑεί. 417. 
Ἡδεπάεγδοη, (Ὀτ. Ἐ.) Π΄188. οὰ δηθὰ ΝΟ 

Τοβί. 224, 

168. οῃ 1 ΤΊ. 1), 16 209 
ΒΙΌ]1σ41] Βοβοδγοΐιοβ, 224, 
Ιοχίςου ϑιγγίδουμῃ, 258. 
Ἑάιώοι οὗ διυδτγι᾿ δ ΕἸ6ηι. οὐἁἨὨ [ἡ- 

τογρσγοίϊδθοῃ, 260. 
4 
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Ἡδσεπάσγδοπ, (Ὧν. Ἐ..) ἰβαϊδ, ἰγδηβ διὰ ἔγοχῃ 
ἴὴς Ἡροῦτον, 986. 

ΜΊΠΟΥ Ῥγορμοίδ ἰγδηβ δία, 848. 
Ἡεπαειοογὰ, (Ὁ, 1,.) Οὐδάϊω Ογδουϊυπι, 844. 
Ἠεπρεί, (. Α. νδὴ) Απποίδίδ 'ῃ Νονυ. Τοβί. 

417. 
ἀομμμ. ἴῃ Ερὶϑξί. δὰ ῬὨΣΠΡΡΘΏΒΕΒ, 

878. 
Ἡεησοίεπδοτσ, (Ε,. ΑὟ.) ΟΒτιβιοϊορία ἀθ5 ΑἸιθα 

Τοβίδιηθηίβ, 338. 
ΟἸγβίοϊορσυ, {γϑῆ8]. Ὁγ ΚΕ. 

Και, 3388. 
ς π-π---- - -- (οπιπιδηΐατυ οα ἴἢ6 ΒΔ] Π18, 

926. 
-----.--- Εσγρὶ διὰ ἴθ Βοοῖβ οὗ 
Μίοδοβ, 462. 

ἢ πᾶς, (Η. Ῥ. Ο.) σοάϊςοϊς πο έδηὶ Β6- 
σοηϑὺβ (ὐτιἰσυβ, 202. 

Ἡεπλϊὶ, (6. 4.) Ιπτγοά, δὰ 118. Αρος. Υ. Τ' 
186. 

δε ὕκυ [Ὁγ. Αρος. 276. 
ΤΑΌΤΙ ΑΡΟΟΤΥΡΗΙ, 166. 

Ἡεπίον, (ϑατα.) })᾽ββογῖ. ου Ῥείϑσ, ὅσο. 886. 
Ἤτηγν, (Μ.) Οομηηοηῖ. οα ἴπ6 ΒΊΌ]6, 296. 

(Ρ.) Εχροϑίιου οὗ ὅφη. 1.---Χ]. 396. 
Ἡεπδλαϊί, (8.) αοἴκὶς αοβρ. οὗὨἩ Μαίδον, 70. 
Ἡεπδίεν, (Ὁ. α.)ὺ Οοὰ. Νον. Τοει. Νουα, 

202. 
Ἠεγάον, (ἅ. 6.) δρίγιε οὐ Ἠδῦγον Ῥοθίσυ, 

200. 
(οι. ου Εν. οὗ Φοδη, 391. 

Ἠδεγοώ ἴἰλ6 ατοαῖ, Εδγγ, ὅς. οὗ, 464. 
Ἠδενίπσα, (ὅ.) 6 Οοάϊοα Βογοϊῖδηο, 210. 
Ἡεγισογάεπ, (Ο. Ἡ.) 0)ὲ 1μλῦτο “οκπιδ, 315. 
Ἡδεοψελὲὶ ΟἸοκβ5ε ὅδογε, δὺ Εγηδϑί, 3483. 
Ἡεκρεῖϊι, (6.) Οοπηπιρηῖ. δὰ Μδτγουμ, 862. 
Πειοίείί, (.) Οὐοχηπηθΐδυυ οὐ ἴθ ΒΙ10]6, 

802. 
ἤν, (ΌὈν. 5.) ου 8ι. Ῥδὺυ]5 ὙΥτ τ ηρβ, 371. 

ΟὨ 1 Δοδη ν. 7. 212. 
Πενάεηγεϊοῖι, (Α. 1,.. (.)ὺ Οομμμι. ἰπ 1 ΕΡ. δὰ 

ΟοΥΙὮ 08, 378. 
Ἡονίπ, (Ὀτ.) 1μβοἴατοβ οὐ 186 Νενν Τοβίδ- 

τηρῃῖ, 399. 

Ἡε;εὶ͵ (α. Ἐ.) Νον. Εωὰά. {Π05ἰγ. 850. 
Ηἱϊογοπυπιὲ ΒΙΌ]18 [,ἴηδ, 67. 
----.------ἁ- Οοταταθηΐδυι, 280. 
Ηἱατὶὶ Οοτηχηθηίατγυξ, 280. 
Ἡπμἰάγορ, (.) Οη Ῥβαὶπι 11. 826. 
ἨἩπμίονὶ, (Μαι.) Ηϊεγορμγίσοι, 449. 
Η)πολεε᾽ (Εἀπ.) Ηεῦτον ατγδιμμλδγ, 229. 
ἩΗἱπαοοδίαπλιοο Υ αὐβίοῃ οὗ Β10]α, 181. 
Ηϊπώς, (8.) Επχρίαπδίιοη οὗ δι. Ματγκ, 401." 
Ηἰγφοῖϊμα, (1,.) θὲ ΟΒδι ἀδίϑιιο ΒιὈ]σο, 287. 
Ηἰτζεὶ, (1,.) )6 Ῥϑηϊδίθασο ϑυτίδοο, 216." 
Ἠοδατγί, (Βρ.) Ἑάπίοη οὗ ΟΥ̓ ΒΒ δηά 

Μδητ᾽β (τ ΠΙ ΘΠ ΔΤΥ οὐ {Π6 ΒΙΌΪο, 802. 
Ποάρε, (Ο.) ΒΙΌΙςΔΙ Βορογίοσυ, 411. 

(ΠΟΙ οὐ ΕΡ. ἰο ΟΙΏΔΗΒ, 
874. 

Ἡοιῖίσες, (.) Ἰηχυΐγυ Ἰηῖο Φοῦ, 8517. 
Ἡοάρεοκ, (Β.) Τ ΔηβἸδοη οὗἩ Ῥσγονογῦβ, 328. 

Ττγδηβίδιίοη οὗ Επο οἰ αϑίοβ, 329. 
Ὑτδηβίδιοη οἵ δοϊοπηοη ΒΒ ϑοης, 331]. 

Ἡοάσϑοπ (1λ.} ᾿μϑοΐυτοβ ο ἴῃ6 Αοίβ, 402. 
Ποάν, (Η.}) )ὲ ΒιδΠοταια Ταχεδι οἱ γγοτγ- 

δι οαΐθιιβ ασαοὶβ, 192. 
»“Ποεμῆιογις, (Εἰ, Ἐ.) ἴθ Ῥϑὺ Ἐρϊβί. δὰ ο- 

ἸΏΔΏΟΕ, 8579. 

Βινιοψναρζιϊσαὶ μος. 

Ἠοβίπαπη, (Α. 6.) Τ)ὲ Ονδίϊοπο Ῥοιγὶ, ἴῃ 
Αςὶ. 11. 44. 867. 

Ἡοβπιαππὶ, (Α. Τ.) Οὐ δβογναίίοποβ ἴῃ γε, 
Τοδῖ, 417. 

---.--.-...... ταϊιμηδίϊοα βυσίδοβ, 2959. 
(Πππ 88.615) οι δίγαιο Ενϑῃ- 

δεῖῖςα, 200. 
Ἡολεϊδεἰϊ, (Ὁ. 1,.) Οὐδ. Ῥμ]. Εχεροῖ. ἰπ 

Ἐδβαϊδῃ), 336. 
Ἡοΐάεπ, (α.) γι βείδη Εἰχροείογ, 808. 8356. 

Ττδη8. οὗ Ῥτογυογῦβ, 328. 
Ττδηβ. οὗ Εοϊ οϑἰδβίθβ, 329. 
Ἠιββοσῖ. οἡ ἘΔ]} οὗ Μίδη, 318. 
δοῖρί. ΤΟ ΠΟΥ ἴοὸ ινίηϊυ οὗ 

ΟἸὨγβῖ, 417. 
Ἡοίΐώεκ, (1,.) ῬαΑγαρῆγαβα οἱ Ψοῦ, ὃς. 815. 
Ἠοίΐε, (Μ.) Τλιδοουγβοβ οα 1 ον. ΧΙἼΠ]. 407. 
οἰ νδιδήο, (Φομδῃ) Νουα Τοβίδιμθηῖ, 87. 
Ἡοίπιαπη, (Α. α.) ἴπ Ἐριδβὲ. δὰ (ον μίδ!ο8, 

8758. 
Ηοΐπιε6, (Β.) νεῖ Τοδίδιηθηίαμ, τ. 57. 
Ἠοπιδεγσά, (ὅ. Ἐ.) Ῥαάτοῦρα ὅδοσγα, 418. 
Ἤρπε, ὦ. Ἐ.) Οοτσαθηῖβ οἡ ἴῃ ΕΡίΒι165, 406. 
Ἦοπε, (Υ̓.) ΑΡοστυρθδὶ Νὰν Τοβδῖ. 177. 
Ἤοορ, (ὅ.) θὲ Οαῖυβ ΟὨγιβιδη. ΡΒ ΡΡροη- 

βίη (οηάϊίοηρ, 877. 
Ἡοοῖ, (Υ. Ἐ.) 1αβὲ Πδγβ οὗ ουσ 1,ογὰ 5 Μ'- 

ΠΙΒΙΓΥ, 40]. 
Ἡορλϊηϑ, (.) Τταπεϊδίίοη οὗ Εχοάυε, 314. 
Ποτηε, (ΒΡ. ὅ6ο.) οπ {με Ῥεδίπιηε, 322. 
ἤρογπε, (Τ. Η.) Οοτηροηάϊουξ [πἰτοὰ, ἰο Β1Ό]Ο, 

188. 
1μδράβοαρο ΠΙυδβιταίίουβ οὐὗὁἨ Βι0]6, 

457. 
Ἡονηδοῖ, (Α.) ὅση. οὐ Μαῖϊ. Υ. 406. 
Ἠογπεηιαπη, (Η.) θ6 ὅδῆοῃθ, 180. 
---.-.ὃὕ0.ο:ο:- ΕχοΓο ΔΙΊ ΟΠ68 ΣΧ ῬΆΪ]ΟΠΟ, 418. 
Ἠογτεὶ, (6.) Απιτηδᾶτογείομθβ 'ῃ Νον. Τοβί. 

418. 
Ἡογτεὶῖ, (Ῥ.) ΜΊδβεθ ]δηθα Οὐιεςα, 418. 
Πυγϑίεν, (Βρ.) Ττδηβίδίίοη οὐὁἩ ἴῃ} Ῥβδίπηβ, 

924. 

Πιβαυϊδβι οηΒ οἱ βδίδῃ, 8336. 
ΤΥνδηβιδίϊοη οὗ Ηοξδορα, 848. 
ΒΙΌΙ σαὶ Οὐ σ δια, 418. 

Ποιεϊπφετὶ, (ὅ. Ὁ.) ἂς Βἰξα ἀϊπλεοπαϊ Ιουτα, 
458, 

Ἡοιιἱπρογὶ, (ὅ. 4.) Ορυβου]α, 418. 
Ἡοιιἱπρετὶ, (ὅ. Ἡ.) Ἑχοτοῖῖ. Απιὶ- Μοτίη. 

194. 
--ὄ----.- ἀὕτὰμὰ. ΤΥ. Τληρ. 2351. 
Ἠουδίιφαπξ, (Ο. Ε.) ΒΙδ]14 Ηεορτγαίςα, 8. 

ΒΙΌΙ18 1,δἴ1η8, 78. 
--- --- Ῥτχγοϊορβοιῃ. δὰ βου ρίαγδσ, 188. 

Νοῖξβ Οὐισρ, 291]. 
Ἡοισαγά, ([μΚ6) δὲν ἘςοΙ δι αβίϊουβ, 167. 
Ἡουοὶ, (1,Δὰτ.) Ηϊδι. οἵ ΒΙΌΙ6, 469, 470. 
Τρ, (Ὁ. 1,.) Τπιγοά. τὸ τ6 Νὲνν Τοβί. Ὁγ 

Ὑγαϊί, 187. 
-- οὖν Ἐορκάϊοκ, 187. 

ἀθ Απιά. νέϊοδηὶ Οοα!ϊοΐ8, 20]. 
Ἦδυσλεε, (Οαοτρο) Εχροβίϊ. οὗ Θ'θηββίδβ, 21]. 
Ἠδασῆιεα, (ὅ.) Βυϊῃ δὰ ποῦ Κιπάγοὰα, 897. 
Ἠὰυρήιο, (Ν.) ΑἸὰ5 οὗἩ ϑοεγὶρι. Οβθορταρῆν, 

446. 

Ἡυσοπὶε, (( Ἀνά 8118) Οοηοοτγάδηιϊε, 451. 
Ἡμπιπιοίϊε, (Η.) [πὰ Ερίδὲ. δὰ ΡΒ: θπιοηθπι, 

380. 
Ἠμπσατγίαπ ΒΙΌ]ο, 124. 



ΔιῤΠοσγαρλμίοαί Ζηπείο.. 

ΠἝᾷωυπε, (660.) ΤΎΔὨΒ). οὗ οῦ, 518. 
ἥμηπῖ, (39) Μδρ οὗἉ Ραϊοβίϊηθ, 447. 
μπὲ, (18 ο.) ΟὈβοσυ δ οΒ οἡ Ῥσουοῦῦβ, 328. 
Πππε, 6 ἴα 1)18]Θοίοτγυτῃ, 26]. 
Ἠμηίον, (αν) Ηἰβίοτυ οὗ Ψ65ὺ5 ΕΟ γιβῖ, 

472. 
Ἠμωυπίεγν, (Η.) ϑαοτοὰ Βιορτδρῆυ, 595. 
Ηωυτγά, (ΒΡ. ΚΒ.) ὁπ Ῥτγορῆθου, 269. 
Ἡαετγιυιίς, (Ηγηδῃ) Ηρῦγονν Οτδτσηδγ, 229. 

Υἱπάϊοὶς ΗοὈγδίοε, 222. 
Ἡώδεεν, (Τ. 4.) Βιν]6, τψίτὰ ΟΟτμπηθηίαγυ, 

907. 
Ἡμπιοΐόδοη, (660.) Εχροκιί. οὗ Φοἢη, 864. 
Ἡμωείολδιδοπ, (Α.) ΑΡΟσΔΙγΡθ6 ἐΐϊβ οὐσηὶ [πο γ- 

Ῥτγοίου, 992. , 
Ἠδχγάεουρον, (Τ. Ῥ. (.) δε . 6. ἱπιτσοῖϊξα ἴῃ 

Ηϊοτοβοι υπίδιω, 862. 
Ἡμνδὴε (της 8) οὴ 1 Φοδη νυ. 7. 218, 214, 

215. 

Ἡωυτίά, (ΒΗ. 0.) θε Μ5. νιἱπάοδοποηβὶ, 202. 

[Α8Ρ18, (Ο. 8.) γογβίο Ερβδίοϊδγυιῃ, 80. 860. 
386. 

7Τοείαπαὶς Β.ΌΪ]α, 114. 
71«οἷεν, (ὅ. 1,..) Ῥεαϊίογιασῃ, Οορίϊςο, 64. 
7Ζ΄σε, (Δ οἰ.) ΕΤδρῃ. γογβ. αοίἢ. 69. 

ΒοΡρίδ δὰ γοτβ. αοιὰ. 70. 
7κοπῖὶ, ((.) Απεᾳυϊίαῖοβ ΗφὈτγαϊςε, 44]. 
----- θιββουίδιοποϑ 418. 
------ Βιαττοηΐδ Ῥοσγροϑεβιοηυπι 968 ΟὨγΙβ., 

168. 
7ίφεμ, (Ο. Ὁ.) ΦοὉ] (αγταϊπὶβ Ναίαγα, 817. 
1} (Ε.) ΒΙδιια ΕπδοΙοβ Απρ] σαης ῬοΪγ- 

αἰοιία, 52. 
1ἴυο, (ἅ.) Βοοκ οὗ Φαβῃοσ, 107---178. 
Πηαρεγίαὶ ΒΑτΑΙΪγ ΒΊΌ]Ο, 807. - 
{πιρτουοά Ῥετγδίοη οὔὗἩ Νενν Τοδί. 8354. 
ἡἰπᾶδς ἴο ἴα ΒΙΌ]6, 878. 
]ριδὴ ΒΙΌΪΟ, 111]. 
----- Βιιοῖ Βοίοἢ οὗ 224. 
714ααςϑ, (Η1.) Οογοιμοηΐεοβ, ὥς. οὗ 186 Φ6 08, 

44]. 
1βαἰα Αδβεορηβῖο, 175. 
7ιαίϊαπ Ν ογβῖοιιβ οὗ ἴη6 ΒιἰΌ]ο, 120, 

σαΑβεέρνβκι, (Ὁ. Ε0) Βίδιια Ηφδταΐοα, 6, 7. 
«Ταδίοπεἀτι, (Ρ. Ε.) ΕχρΙοδῖῖο όοσυμι ΚΕ ΥρΡί. 

256. 
--- -- ΟὈρυΞουϊα, 417. ἊΝ 
«]}αοἴδοπ, (ϑο ἢ) ΟἸγοθοϊορῖοδὶ Απμα}165, 

4θ5. : 
«Ζαοοδὲ, (Β.) [μοςῖ. οῃυ Ἐρ. οὗἁἨ δαπι65, 405. 
«7ζαεσον, ((. α.) Οὐδβεγνδίίοηεβ ἰῃ Ῥγονυθγθΐδ 

ΒΑΙΟΙΏΠΟΠΒ, 328. 
«7αεσεν, ((. Ν.) νεῖυβ Τοβιδαιθπίαμῃ ΟὟ. 58, 

59 
«]αΐπ, (Φ.) ΒΙΌ1Π14 Ηοῦταϊςα, 10. 
--..ὄ.-..ἕΨ ῷΟγαιϊηβίῖοδ ἩρφΌΓΑΙοδ, 232. 
--ἔ ἘΕἸοιαθηΐδ Αταμηδίος [ηρσυσ,, 252. 

Τ,οχϊοο Ατδῦϊοο-,δ| 1] ΠπΌπ), 955. 
Τηϊγτοάυοίίο δὰ γοίυβ Εασιάϊι5, 18. 
Τταπδίδιοὰ ὃγ ΤΌΓΩΟΣ, 186. 
Ἡογτηοηρυίίοα ὅδοσγα, 26]. 

----- Αρρομάϊχ δὰ Ἡουτηθπουί οᾶπι ϑὅϑοσδμι, 
206]. 

ματτανακουττακακειμῦει ται, 

᾿ἀσπενατικαμααικακοντατκάν, 

᾿βεπαιαταππατατταταταν, 

ἀρμσιρτταπαευκαμακωσψαεων. 
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“7αδη, (.) Ηεν. Οοπιπηοηπ δ! , 470. 
Ατοβεοϊορὶδ ΒΙΌ]ϊςα, 441. 

7απιε 1.8 (Κίηρ) ΟΥ {1|ὸ δυϊμοτγίβοά Ἐπ- 
ΕἸ Ὑογβ Οὗ οὗὨ ἴῃ ΒΙΌ0]6, Ηἰδίουῦυ οὗ, 
92 ---94, Τοβιϊπιοηΐθ8 οὗ διϊποηΐ δὺ- 
ΤΠΟΥΙΒ ἴο 118 ναΐπο, 98---98. ΕΔ ΟΠ οὗ 
τ, ψττλ ΡΆΓΆ]16] Βοίθσγθποος, 99 --- 104. 
δηὰ αἰν!ἀεἀ ἰηῖο ῬΑΣΆΡΤΑΡΗΒ, 105, 106. 

“7}απι65, (Το.) ΒΕ] πὶ Ῥάρα]ο, 216. 
«“7απιέδοπ, (----) Ἐχροβὶῖ. οὗ Ῥαιίδιθυοῖ, 8310. 
«7απιίεδοπ, (Β.) ᾿ξαβίοση Νίδημπογβ, 460. 
7]απϑεμῖὶ, ((ογη6}}}}) Οοποογάϊα Ενδηρο!οβ, 

158. 

."7απβϑεηδ, (ὅ. ἢ.) Ἡετιμθποαϊίαυς ϑαοτγέο, 
188 

«]Ζαραπεβε Ν οτείοη, 138. 
«]αγολὶ, (ΔΌΡΙ ϑοϊοταομ) (ΟΟἸθπ δ σίθβ οἢ 

186 ΒΙΌ]6, 278. 
«Ζζαττοπι, (.) Τιβοουγβοβ οἡ Βοηι. ἰχ. 408. 
“αγυὶξ, (8. Ε.) Οὰ τ86 Βῖτγι ἀμὰ Πρδαίῃ οὗ 

οβυβ Ομ γιβῖ, 467. 
«7Ζαδῆσεν, ἰοταοὰ ὈοοΚ οὗ, 167. 278. 
---- ἘδΌὈιπΙ δὶ ὍοΟΚ οὗ, 178. 
“Ζ7ακππιαπη, (Α.) Νον. Τοβι. αν. 40. 
«7εδὸ, (ΒΊΒΠΟΡ) ϑιεαογρᾶ 1,116γαΐυσο, 199. 
---.-- Οδυῦοη οὗ 85 ἴο 1ῃ6 ι.5δ6 οὗ σογίδι ἢ 

Ι,οχίοομβ, 246. ποίδ. 
.“7επλς, (Υ.) Οοπαργθβοηδῖνα (ΟΠ ίδτυ, 

306. 
«7]επάψη, (ὙἹ7.) Εχροείτίοη οὗ Ψυᾶς, 386. 
«7]εππίποε, (Ὠτ.) δον 5 Απιϊχυῖοβ, 441. 
.“7εποιγ, (..) Ιβαϊδὴ τγϑηβιαιοα, 835. 

Βοοϊκ οὗ Φοῦ), τονϊβοά, 104. 
“εγοπιθ, (Οτηπηοηίατὶ68 οὗ, 280. 

1,δἴλη γογβίοη οὗ, 607. 
«7οβείθη, (Α.) ΤῈ αὐυθεντεια Ἐρίδι. Φυάε, 

386. 

«7ειοοῖϊ, (ΒΡ.) Εχροβίου οὗ 1 δηὰ 2 ΤΒ65- 
ΒΕ]ΟΠ 85, 379. 

«7εισοϊδἦ.- Οογηιαπ ΒΙΌΪΟ65, 115. 
.«7οδ, Βοοῖκ οὗ, ἴῃ Επρ! ἢ, 819. 
«7)ζολπ (81.) ῬΤἘγθδιῖβοβ οὴ τ ἀϊβρυίοα οἰδιιδοβ 

ῃ 1 Φοδη νυ. 7. 8., 210 ---- 215. 
Αροϑβῖ. [πϑἰγυοσίίΐοι ἰπ 1 Φομη, 386. 

«]ολπδοη, (Α.) Οπ πρὶ. γδπθὶ. οὐὨ ΒΙΌΙο, 
219, 220. 

«]οδηδίοπο, (Β.) Οομτηθηΐδγυ οὐ ἴμ6 ἔθτνο- 
Ἰδίοηβ, 389. 

«)οπαίλαπὶς 'ΓΑΥρΊΠι, 58. 
“οποο, (α.) Ηοῦτον Οτγδιτηδῦ, 228. ’ 
«“Ζοπεα, (Ήφῃ.}) [πίρϑγρ, οὗ Ῥσορμοςίοβ, 269. 
“;οπ65, (ὅ6γ.) Νὰ ιν ἀπά ΕἾ] Μοιλιοῆ οὗὨ δεῖ- 

τὴν [6 ὕδποη οὗ [6 Νὸν 'Γεβίατηθηί, 
178. 

“οπεσ, (Φομη) βαϊδῃ ἐγαηϑιαϊοα, 335. 
ΤιοοίυΓο5 οἡ ἴπ6 Αοἴβ, 402, 

“7οποδ, (τ. 2.) Ερ 5ι:165 ἴο (ὐο]οββίδη8β, ὅζο,, 
378. 
ΟΥ 1 ΔΖοδη ν. 7., 213. 

«7)οπε5, (ΒΪ΄.) (ΟἸ]δῖῖο Τοχίαβ βυτίδοὶ, 6]. 
“7οπαα, (Βον. Υ.) Οπ ΕἸσυγαῖίνα 1,δηρ. οἵ 

Νοτιρίαγο, 264. | 
------ὄἕ Καγ ἴο Ῥτορθου, 967. 

[οοῖ. οἡ Ερὶβί. ἰο Ηοῦτονβ, 404. 
“7ζοπο5, (ϑιν ΥἾ.) Ῥογβίδῃ Ογϑτωσηαγ, 257. 
«ἤοπες, (Το.) ϑυμαπιασ οὗ ἔσν. οΥὨ Φοδῃ, 

998. 

--- σ9οηλῃ 8 Ῥογίγδι, 8399. 
--- Ῥγοα! ρα} 5 ΡΙΠρτγίπιασο, 409. 
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7οπεε, (.) Β1Ό11ς41] Ογοϊορεάϊδ, 486. 
«]οεερὴ, (ΑἸκοΙ ἃ 8.) Οδζορυ δοίυπι 1, 1η- 

ξυῶ Ῥογβδγιπι, 257. 
------ἕ (ΟΒογυθιηὶ ἃ 8.) ΒΙΒΠοΙμθοα Οὐ οβ 

ὅδογε, 192. 
«7οβερλὶ, ( ΕἸΑν 1) Ορογα, 272. 278. 
«Τοξερλιὶ, (Β4Ὁ01) Τάγρυμι, 58. 
«7οδερἧε, (Μ|ις}.) Επρὶ. δὰ Ἠθὺ. 1 ,δχίοου, 

242, 
«7οδίαΐ, 397. 
«7οισείί, (Ὦτν. 4.) Οὐ 1 Φοδῃ ν. 7. 212. 
«]οισείί, (7 ο5.}) Νοανν Τοδβίδιηοηϊ, ΟΥ. 48. 
)ιό, ((.) ἀς 1ἱηρ. Ηδν. διυάϊο, 225. 
«ωπιὶ εἰ Το 6}}1 ΒΙ ] 4 1,Δ11π8, 79. 
«7μπῖϊ, (Ετ.) 1 Ἐνδηρο!οα ἀοιπῖοδ, ὅς. 

69. 
«7υεεϊπίαπὶ, (Α.) Ῥπαϊιοσίαση Ῥρηϊαρ)οιίοῃ, 

41. 
7υγπδοί!, (Τ΄ α. 2.) Θίβραυϊ. ἀς Απιοβο, 844. 

ΚΑΕῦγεεα, . Ε. Β.) θὲ Νοῖδοπεο Ζωης 
Αιωνιου, 418. 

Καίδον, ((.) Οοπιπιοηῖ. ἀ6 1 ἰορ. Ατδπηδίοϑ, 
192. 252. 

---- ἂς Ἐνδηρ. Φοδπηῖϊβ Αὐἰποηῖα, 364. 
---.-.. Οοτπηαηίῖ. ἰπ Οσπηροβίη, 818. 
αϊίπεάν, (Β. Τ. 6.) αιοϊπία ΟΒΔΌΔΟΙΟΙ 

115 γ8ίδ, 342. 
Καΐζαν, (Ο. Η.) θὲ Οδηῖίς. θοῦοτο, 818. 

ΤΙ διηοηΐϊ. Φογο. ἢΠυδίΓαῖα, 337. 388. 
Καί, (α. 7.) ἀταιηπιδῖῖοβ ΗἨθῦτεο- ἤδγιο- 

πῖσδ, 23]. 
Καπίον, (Η. ῬΡ.) Οα 1 Ῥεῖ. ν. 1 ----4. 885. 
Καδετον, (Μ.) Διαγραφὴ διυάϊι! δουρί τι δι1οὶ, 

454, 
ἸΚασἠηιίγεο ΒΙΌΪο, 181. 
ΚΚεαοὴὶ, (Β.) Κογ ἴο Βεγιρίαγοε ΜοίδΡΒΟΓΒ, 

264. 

Οη Ῥαγδῦΐοβ, 966. 
Ἀεαίε, (Ὗ.) Οἱ τὸ 1098 Ῥπδίπ, 327. 
Κεαάοὶϊ!, (4. 8.) Οὰ τὰς. γον οὗ Φορδίθδῃ, 

474. 
ἸΚεοϊϊησ, (Β.}) Οὐ δαΐπὶ Ῥδι}8 ὙΥ̓Ίβιι, 375. 
ΚΚοιτὶ, (Ο(. Α. 1.) ΕἸοπηιθηῖδ Ηδγπθηθυῖιςο5 

Νονὶ Τοβιδι , 262. 
---- Ορυδουΐϊα Ασδάθηοδ, 418. 
Κεῖλ, (Α.}) Εν!άσδησά ἔτοτη ΧΟΡ θοΥ, 268. 

Ὅιστβ οὗ ἴπΠ6 Τίτη65, 268. 
Κεηπνοάν, (5.}) Οὰ Μοβαῖς Ἀθϑοογάβ οὗ Οτο-. 

δἰϊοῃ, 396. 
Κεμππεν, (Α. Η.) Οοπηπιθηΐῖ οὴ ΕἸ ϑι165. δῃὰ 

Οο5ρο]5, 406. 
ΚΚεπηϊοοίὶ, (Ὁ τ.) Βοτλδυκβ οὐ ἴ86 ΟἹἀά Τε8- 

ἰδιηρηΐϊ, 419. 
ΒιΌΪ]14 Ηδοῦτδϊολ, 8, 9. 

----.-.. --.- Οπτἴὸ Ηρῦτγον Τοχὶ οὗἁὨ {6 ΟἹὰ 
Τοβίδιηηοϑηί, 192. 

--.-- οδ᾽ ́1εβ8. ἀδπουα] δ, 192. 
-----. 148. οὐ Τρ ΟΥ̓ ἰἴο, δια. 818. 
ΚΚεν, (7.) δηϊ. 841. Ῥαγαρῃγαβιβ, 380. 
ἈΚεγἀλεγάογο, ((.) Ῥτοάγοιηυβ ᾿Ὀδῃ 6] ]ςτ5, 

39. 

Κεῖ, (Η.}) Οπ ῬτγορῆδοΥ, 267. 
ἈΚείπεγια, (Ε᾿. Ε.) Ηἰδι. Ὀιοῖὶ Φομδηηρὶ ἀ6 

Τγιηϊδῖο, 210. 
ἸΚεμελεπιὶ, (ῬΡ.)}) Απποίβδῖα 'ἰπ Νον. Τοβι. 

419. 

Βιῤέϊοσγαρλϊςαὶ ]πάσχ. 

ἸΚεγιοογίλ, (Τ.) δαὰ 4οηο5, (}).) Ῥευϊηςοϊρία 
Ἡρῦταὶοδ, 236. 

ΑΔ γΟΔΙ Ῥαγὶ οὗ Ῥυίηςῖρ. Ηοὗτ. 
236, 

Ῥοοκοῖ Ἐχροβιίοσ οὗ Νὸν Τεβί. 
957. 

Κλαβδβεο, ψοτδίου οὗ ὕοβρεΐβ, 135. 
Κιάάεν, (ΒΡ. ΚΒ.) ΟοπιθηίδγΥ οἱ (δ6 Ῥοη- 

ἰδίους, 510. 
Κύδιωγπ, (Ὗ.) θαπροτουβ Εστοσβ ἰῃ ΒΙΌ]65, 

22]. 
Αἰπολὶ, (Θενὰ) Εδάϊουμῃ 1 ον, 238. 

Οὐ ΘηἴΔΓ165 οὗ, 274, 2375. 
Αἴπο, (Π.) Οοηῃοογάδησα ἴο ϑοσιρίαγοβ, 482. 
Κίπο, (Βρ. “.) 1μϑοΐϊαγοβ ου Ψοηδβ, 399. 
Κίησ, (Ε.) Μοσε}ὶβ οὗ Οτιοβη, 419. 
Κίησ, (Μυβ.) Ἐδιρδ]ὶθς δογιρί. ΟἸΒδυδοίογε, 

41]. 
Κὐρίἱπο, (Τῆο.) Οοάεχ Βεζεϑ, 15. 
Κὐσολετὶ, (Οοηγδά!) Οοηοοτάδηςα: Υ οἰ ο ΤΙ 5 

Τοαβιίδιθηῖ!, 430. 
Αἰγδοῖ, (α. ἃ.) Ῥραπιαϊοασιδ, δ υτίδοο, 61. 
Κιρίοριαζεν, (ὅ. Η.) Οδπιίσαπη (Δ ΠΟΤ ΠΙ, 

1Ππδιγαΐιμ, 382, 
Κίμο, (Φο.) Ῥιοίογιαὶ ΒΊΌ]6, 8507. 
----- 1Πυδιγταϊοὰ (οταπιοπίαγυ, 307. 
-- Ὀγοεϊοραάϊα οὗὐἨ Β10]1641] [ω1]1οΓδίαγο, 

᾿ 437. 
---- Ῥιςοιοτγίαὶ Ηἰβίοτυ οὗ Ραϊοδίίης, 468. 
Κίρηιπι, (ὅ. (.) Ογοα ϑδοτα Νον. Τοϑί. 

20ὅ. 
Αίεποεγ, (Β. Ε.}) "6 Ααἰμοηεϊὰ Μαίία!, 301]. 
Αἰϊπολλαγάϊ, (Ὁ. 6.} ἴὰ μὰς ΧΥῚ. 19---9}., 

96θ23. 
Κίμι, (Α.) Ἐχρὶιοβέο Πδῃ16]18, 840. 
Ἀπηπαρρίῖὶ, (α. 6.) δεγὶρία ναγία, 419. 

Νον. ᾿Γοβϑίδιηθηίαπι ατ. 8]. 
Καιῖσλι, (Φ.) Οὴ τλ)6 ΡαΑγδῦϊ 68 δηὰ ΜΠΓας] 65, 

408. 
Κηϊσλὶ, (Φ. (.)ὺ ἀοηυϊηρδηοδ5 ὅτο. οὗ ἴῃς Βο- 

νοϊδίοῃ, 394. 
Κα οί, (Ἐ- Α.) ΟἹρμῖ] Εγαρπιοηίδ, 69. 

Οη 1 Δοίιῃ ν. 7., 214. 
Κηοιἰὶ, (Φ.) γοσαδυϊατίυα Νον. Τοβὶ. 246. 
πος, (ὅ. 8.) ϑογιηοὴβ οἡ Ερ. ἴο [6 Ηε- 

Ὅγονϑ, 405. 
Κοεοΐιογ, (“. (.)ὺ Υιηάϊοϊα ἰοχιβ ἔλβαϊα, 

334, 
ἸΚοεσίεν, (.) Ὅς ΒΙ1011185 Φυαάεδογαπι 5᾽ηοη- 

δίυῃ, 192. 
ΙΚοελίογὶ, (δ. Β.) Οὐξογναίίομος Νου. Τοϑβῖ. 

419. 
ἸΚοοϊοπιαππὶ, (Α. α.) Οομπι. ἴῃ ΕΡ. διὰ Ρ]ι}- 

ΡΡϑηβ65, 378. 
ἸΚοεείεν, (Ἐ. Β.) Μεϊοϊοιηδία δὰ Ζθοδδγίβηι, 

3416. 
Κορυά, (Β. Ρ.) ΟΒδθασαςὶ Ν᾽ διϊοϊπλατα, 845. 
Κοιιλοῦδ, (Ε. ἃ.) Αροςδιυρϑὶ8 Φοβιδηῃὶ υἱηα]- 

σδίδ, 387. 

ἸΚοοίλααε, (.) Οὐδογνδίζοηθβ ἴῃ γοῖ. Τοβί. 
419. 

Κορρο. (α. Β.) Απηοίδιϊομος δὰ Νονυπὶ 
“ΓΤ οϑίατηθηΐιπη, 350. 

Κιαβῖ, (ὅ. ἃ.) Οὐδβογνυδίίοῃθβ ὅδογο, 419. 
ἈΑταποίή, (4. Τ. Κα) 6 Αηὔο Ψιῦϊαο, 454. 
Κγαιδο, (Ε. Α. 6.) Νοία ἴῃ 1 Οου: 8375. 
Κγαιδο, (. Ἐ.) θὲ Ἐριβίοϊα δά Ρ}})Πο[ρρ- 

ΡΘηΞ68, 377. 
Κτοὐεϊὶ, (ἃ. 1.) Οὔ. ἴῃ Νον. Τοβι, 216. 



Μιδίϊοσγαρίιεαὶ πάρι. 

ΑἈΚιοδεὶῖ, (Φ. Τ.) ἀς ὕξι. Βοπι. Ηϊδὶ. ἴῃ Νον. 
Ταβῖ. 419. 

Κγεεπεπ, (Ε.) ΝΒυσὶ Υ διοϊηίατ, 845. 
Ἀαιωπὀλοίς, (Ο. Τ.) Ορεγὰ ϑυθβθοῖνδ, 419. 
Κηωπιπιαδῆογ, (Ε. Α.) βγῶ} 5 ΥΥ δῃηάδγίηρβ, 

9397. 
ΕΠ} 6}, δηὰ ΕἸ 1588, 397. 

----------..--- Οὐοτοοίίαδ, τὰς Ορηϊαγίοη, 402. 
Ιὐολίεγ, (ἃ. 6.) θὲ ϑιπιρ Ἰολαῖο βοτιρῖ. 

ὅΔΟΓ, 419. 
θ6 Αῃρο βαὶϊ: (οηνογβιοηΐβ, 367. 

Κιερετν, (Δ..} Φογοιηῖδδ 1.10. ὅδς. ΤΏ ΊΘΓΡΤΘΒ, 
387 

Κυληϊὲὶ, (Α. Ἐ.) Βριοι]ορίαπι ΟὈΞοσυ δι ομυπι 
ο Ῥῃίίοπο, 276. 

Ἀαϊποεί, (Ο. Ἐ.) Ἠοβοδβ ΠΙυκιγαΐυ, 848. 
----- -  Ονδογναίίοηοβ δὰ Νου. Τοβῖ. ὁχ 

Π0γῖ8 ΑΡοσγυρ δ, 276. 
Ῥογοορθ Ενδηροίιος, οἱ (οτηχηθηΐ. 

1ὴ [ἀῦτοβ Νον. Τοεῖ. Η:βιοσίοοβ, 359, 
Οοτλῃ. ἴῃ ΕΡ. δὰ Ἠθφθτγεθοβ, 383, 
ΟΟἸτ ἢ Δ (Ἰ0Π65 Τ ΠροΪορίοδ, 411. 

ἈΚιπάμπα ΒΊΌΙ6, 181. 
Κἰκίπον, (Ο. ἃ.) Ἡγροπιποιηδία 'ῃ Νονῦτι 

᾿Γοβιδιηθηΐαπι, 349. 
Κυρᾶε, (α. Ὁ.) Οὐεογνδίομθβ ἰῃ Νον. 'Γοβί. 

419. 

ΠΑΒΕΠΕΝΖ, (6.) Πὲ ΤΌΣ Φοηε [πίργρ., 
348. 

7 αεῆδουτο, (---) ΕἸχαϊΐοη Μαϊμέτηδθαιο ἀς 8 
πλοῖῖ ἂὰ ϑδαυνουν, 460, 467. 

Ζ1αολπιαππὶ, ((.) Νον. Το. αν. 86, 37. 
1. ὕτοξζο, (Μ. Ν.) Ἰ,εχίσοη ΖΕ ψγυριίδοο- 

Ι,αἴϊηυτι, 255. 
7.α Ηατρε, (Η. 1,..) Ἐπδαὶ βὺ} 1 ἜΡΓΟ δὺχ 

Ηῤῦτγουχ, 580. 
Ζαίσμα, ᾿Γταηβαἴϊΐοη οὗ (6 ἘΡρίβι]6 ἴο τῆ6 

Ποιδη8, 8374. 
1 αἴπο, (Η.) τορι διὰ Ἐμρ] ἢ 1,οχίοοη (Ὸ 

ῖ6 Νὸν Τοβιδηγθηΐ, 247. 
1ιαλενπαολεγὶ, (ὅ. ἃ.) Οὐδογνδίίομοβ ΡΒ ]ο- 

Ἰοσίςς, 419. 
1 Αἰοιοίίο, (Ε. Ῥ.) Ηϊοτοϊοχίοοη, 262. 
Ζαπιρε, (Ἐς Α.}). Οομητπθηῖ. ἴῃ Ενδηρ. 240- 

ΠδΠΏ18, 364. 
Ὀιββογίβδιϊοησβ, 419. 

1 αηι, (Β.) Αρραγδίυβ Β:Ὀ]ΐσιιβ, 184. 
ὲ ΤἈθογπδοῦΐο, 454. 
(ὐοποογάϊᾷ ΕνδηρεἸἰδίαγατη, εἰ Οο- 

τηθηϊδγίιιβ, 155. 

ἱκιποὶ, (Μ. Α.) ϑδογα ϑουιείατα 11 υδ γαία, 
461]. 

7απσῖϊ, (Ο. Ἡ.) ΟὈδογναίίοηοθβ ὅδοσθ, 419. 
Ζαηρῖϊ, (5.) Οομασιθηι. ἀα γι οἱ Εἰ βίο Ἱἱα 

Ῥδαὶῖ, 367. 
Ἡοστηθηΐοίΐοδ ϑδογα, 262. 

Ζαπρῖϊ, (5. Μ.) ἀδηρδιορία Ομ γῖβεὶ, 464. 
Ζαπίσαπ, (ὅ.) [πδιϊται οη68 ΒΙ ΙΙο, 198. 
7 αγάπον, (Ὧτ.) Οτρα ΠΥ οὗἩἨ Ἁ (6 Οοβροὶ 

Ηϊἰβίογυ, 178. 
ΒαΡΡΙοπηθηΐ (Ο 15 ΟΥ̓Θα ΠΥ, 179. 
Ἄγ οΥΚα, 420, 

Ζαγοπι, ((.) Ὀίββοσί. οὐ Ηἰδί. οὗ ΦόβΘΡἢ, 
397. 

Ζαγϑοη, ἕ. Η..) Οοπηπιοηίδεο ̓ῃ ΖΡ δηΐδπ, 
346, 

49] 

Ζαίλαπι, (Η.) Ηδττηοηα δ] ηΆ, 165. 
}ιαἰίη Νοτεῖομβ οὗ ἴμ86 ϑοσγιρίασγοο, Ἑαἀϊοῃ 8 

οὗ, 66. 68. 77. 80. 

Ζαίγοδε, (ὅ. Α.) δου ρίυτα ΠΙυδβίΓαϊ ΟΠ 5, 458. 
7αμάϊαπια Οοάοα, 16. 
ἤκααγεπος, (ΔΌΡ.) Οπ ΟΥΟΒΌΒΟἢ 5 ΟἸαβϑίῆ- 

οδίοη οὗ Μϑ83. 207. 
Βοοῖς οὗ Εποοσἂ, 174. 
Αϑβορθῃβῖο 8812}, 175. 
ἘΖτρὸ [ἰοτ, 175, 176. 

Ζαυγεηδ, (Η.) Φοῦ οἱ 168 Ῥβδιϊωθϑ, 319. 
1αυσπιαπλ, (Μ.1.) Νοίε 'π Ερἰβίοϊδιη υᾶξ, 

386. 

Ῥτφϊθοῖῖο ἀθ Αροσδιγρεὶ Φοδηῆποα, 
39]. 

Ζαυϊπσίοπ, (Βρ. 6.) Ναίατο, δ. οΥἩ 8 ΤΎΡο, 
2604 

Ζαώϑοπ, ((ἃ.) Ἰ,βοϊαγοβ οὐ ΗΪδὶ. οὗἩ ΨΦοβθρῇ, 
397. 

Οη Βα δοὰ Εδβίμοσ, 397. 
Εχροβίιοη οὔτμα Βοοκ οὗ ΡῬτονογῦβ, 

8397. 

Ζιεοίμγοα οἡ ἴμ6 ΕΡρἰδβι1]65 (ὁ ἴῃ6 Βοιηδη8, 408. 
7,ε0, (Εἀπ.}) 186. ου Βοοῖκβ οὗ Εσζγα, 181]. 
7,εε, (ϑᾶτα.) ϑ.υ]} ρα Γι τόσυπι ΟΥ̓ ΘΠ 8]1 1 π, 

25δ. 
Ἡοῦτον ΟὙΥ̓ΒΥ ΔΙ, 998. 

--- Ηορτον δηὰ ΕὩρ}18}}1,οχίςοη, 241,242. 
Ῥγοϊορβοτηθηδ ἰῃ ΒΙΌ]14 Ροὶν Εἰοτία, δ0. 

--Ῥ Ἐ:[ Κοἴυ5 Τοβὶ. ϑυσγίδοο, 6]. 
Νοναμ Τοβῖ. ϑυγίδοο, 6]. 
Ττδηβίδίίοι οὗ Φοῦ, 819. 
Οη [88 διυάγ οὗ {π6 δοτίρίυτγοβ, 262. 

Ζστγειν, (ὅ.) ΘΔ ΓΚ5. οη Βου!ρίατοβ 'π (ἢ 6 
ΟΙὰ Τοδίδταθμῃς, 460. 

7εἰοῖπεν, (Ε.) 6 Μαρῖὶβ, 861. 
1οἰσὴ, (Εἀπαγὰ) Οτιτῖοα ὅδογα, 246. 
ιεἰσλίοπ, (ΑτοβῸρ.) Οοπιπλθηΐ. οα 1 Ῥοίογ, 

388. 
6 “αν, (1.) ΒιδΠ1|4 Ῥοϊγρὶοίία, 48. 
71,6 ἤκοπσ, (7.) ΒιΙδΠοΙΆΘοα ἥδοτγα, 1. 

Ὀῖ56. δι. 168 Ῥοϊγρίοίίοδ, ἐῤίη. 
αὐ ἢ ((.) οππι. ἀθ Ερῃγδθιηο Κ,Υ7Ὸ, 

“. 

ὐα ἴῃ Ῥρᾶ. χχὶΐϊ 327. 
7,οο, (Γ.) Ττβϑῃδβδίίοη οὗ (ὐδβοηΐιδ᾽5 ΗΘΌΓΟν 

Ι,οχίσοῃ, 289. 
Ἡροῦτοαν ΟΥδμσδγ, 230. 

1εο. (α. Ε.) Ῥαυὺὶ ΕρΡ. 1. δὰ ΤΙμιοίμοῦπι, 
380. 

]εοπὶα σμάα, ΒιὉ114 1, αἰΐηδ, 78, 79. 
----------- -- Οαοττοαδυ- ιν ῖὶδδ ΒΙΌ]ο, 114, 115. 
Ζεοροία, (Ἐ. Ἐ.) 1,οχίσοοη Ηδςν. οἱ (]α. 

9241, 

7,ο5.ο, (Ἐ. (.) Εχροϑποη οὗ ῬαγϑΌΪ65, 408. 
Ζεεεϊησιὶὶ, (. Τ.) Οὔ. 'π ϑοπαπὶ οἱ Νδῆυμ, 

345. 

οι ελ ΒΙΌΪΩ, 114. " 
7 ει, (7. α. Ε.) Νοίδβ' δὰ 2 (ουῦ. 376. 
Ζιευδαάεηϊϊ, (.) Οἰανῖβ Ηοθταῖοα οί. Τοβι. 

ὠ 42, 

- ἙὙῬΡΡμΠοΐορυβ, Εὔταυβ, Εὔταο- Μὶχ- 
ἴιυ5, οἱ ΕἸΌγερο- ατφοι, 198, 

86 1416 οϊ8 Νονὶ; ἸΤαδίδπιθηί,, 
192. 

ὅο61] οἱ Οὐδάϊαῆ, οὐπὶ ῬΆΓΆΡὮΓ. 
ΟΠ δ]Ἱὰ. 278. 

--- ---- οἱ δολααῇ (Ο.) Νον. Τοβί. δ. τίας. 
61. 
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1εμδαάοηϊϊ, (1,.) Τ1ΌΤΙῚ ΑΡοσΓυρὶ, 146. 
}ιεμἐεοὶ, ((, Ε.) Νον. Τοδι. αν. 834. 
“ιευαυαδδεμν, (Β. Μ. 1.) ἔλντοὸ ἀκ Φοῦ, 818. 
ευὶ ἐξ Οετελοηι, (ΒΔ40Ὁ1) (Ομ θη Δ Γ168 

οὗ, 274, 
Ζιευνϑδοὴπ, (Ὁ. Η.) ες Ψυάφοτγαμπι (Οοπάϊ- 

τομο, 458. 
Ζειοὶα, (Ξο98ὴ) Ηἰβίοσυ οὗ ἘΠ 5 ΤΎΔη8- 

Ἰδῦοηβ οὗ 86 ΒΙ1Ό]16, 220. 
--...ἕ (Τοπι85) Οὐ ρίηοβ Ἠοῦτας, 442. 

, (Μ.) ἀο Βορυδ!ὶ. Ηεδτ. 442. 
Διολιεηδίεϊια, (Α. Α. Η.) Ραγδὶ)ρουιθηα Οτὶ- 

[)68, 1983. 
1εγο, (ῬΥΆΠ6Ι]Ω 46) Ῥχγορμόϊι:ο5 ἀ ἸϑΞδῖο, 

355. 

Ζισλίίοοι, (τ) ἤοτα Ἡρδτγαίοε, 277. 
.---.---. Οὐϑβογνβδίίουβ οὐ (ἀθηθ5.5, 31]. 

ΟὨ χοῦ οα οὗὨ τμὸ ΟἸΙὰ Τοδίαπηοηΐ, 
151, 1δ2. 

Ἡδττμοῦν οὗ ἴδ. Νὰν Τοβί. 154. 
ὝνγοΥκβ, 276. 

---------- Τοπρῖο δογνίοα, 454. 
1 ιοκίλαί, (Τ. 6.) Οοιμπι. (ὐῖῖ. ἀ6 ΜΕ. 

Ἡοῦτ. 908. 
ἘΡΟΥτΟι ὠ. 6.) Οδεγοβιουιδίῃϊα ΗδΌταϊοδ. 

αὐνάν ὦ. (.) ϑαρϊοητῖα Ψε6βὰ 5111 ΒΊΓΔΟΗΪΙ, 

ππρν (Η.) [μβεΐυγοβ οὐ Ηἰδβὶ. Βοοῖβ, 395. 
1 πη Ἠδαθταίῖοδ 1,ἰΪἴογα;, ἕο. 2832. 
Ζ7ειμαπίαπ ΒΙΌΪ6. 114. 
Ζιρδίμα, ((. Ἡ. 4.) ἀς Μοάογυπι ἴ75ϑιι, 244. 

εἰΐγη, (ΤΊΝοπι88}) Αςοουπῖ οὗ ΥΥ̓ ΕἸδἢ  ἐγ- 
5008 οὗ ἴΠ6 Β10]6, 294. 

Ζἰονά, (ΒΡ. Ο4γ]68) Οσ. Νὸν Ταβί. 34. 
1οἶε, (Φο8η) Οομμηοη- ΡΙΊαςα Βοοῖκ ἴο [86 

ΒΙΌ]6, 488. 
ῬΑΓΑΡΉΓΑΒΟ, δα. οἡ ἴδε ΕἸ ΡΙ15[165, 369. 

]οεβοῆεον, (Υ. 4.) Βκεονϊδσίυση ΤΠΘΟ]ορῖε 
Εχαροιῖοδο, 262. 

]οεβποτὶ, (Ο. 2.) ΟὈβαγνδίίοπϑϑ ἰη Νον. Τοβί. 
ο Ρμιίοηα, 276. 

Ζοπρλαγεί, (8.) Οοππιου- ΡΙδοα Βοοὸῖκ ἴο 
Νεον Τοδῖ. 420. 

Ζωοπιοσεγὶ, (7.) Νον. Τοκί. στ. 19. 
ΒΙδΙα ὅτοδ, δ4. 

ΤΉΉ πὶ (Υ.) [μϑοΐ. οἡ Ἐξ. ἴο Οογ πε ἴδῃ, 

ἥρνδν, ἴῃ. ὟΥ.) Πονε]αίίοη οὗἩ Φομῃ οχρίαη- 
εα, 894. 

7οισον ϑασοπ ΒΙΌ]α, 118. 
ἤοισπιαπ, (Μ.) ῬαΓΒΡΏΓΑΘΘ οἡ ἴῃ6 Πογνοὶδ- 

του, 358. 
Οἰνἢ] ονογημρηΐῖ οὗ ΗΠοῦτοτβ, 4583. 
ἘϊίΔ] οὗ Ηοῦτον ΥΥ̓́ΟΓΒΏΙΡ, 454. 

Ζοιοίδι, (ΒιδοΡ) Τγαπβίαϊίοη οὗ ἰβαΐϊδῃ, 884. 
6 ὅδογᾷ Ῥοορβὶ ΗἩθτοσγυπι, 199. 
Οὐ Ηοῦγον Ῥορθίγυ ἰγϑηβίαιθα ὉΥ 

ΟταροτγΥ, δηᾶ ϑδίονο, 199. 
1ἴελο, (ΒΕ) οπι. ου Ερ. οὕ Ψομη, 386. 
λπμώοτὶ, ((..) Ὀιεβογίδιιο ἀθ γαγ 5 [,οοιοἡ]- 

Ὀυδ, 205. 

Μιδιοσγαμάϊοαϊ πάϊς. 

δυίλεν, (Μανιϊη) Μδῦυ] οὗ [86 Ῥεαὶπιβ, 320. 
Οα με Ῥβδὶπηβ οὐ ἤερτϑοβ, 285. 
Οπ Ερίβι]6 ἴο 186 Οαἰδιίδηβ, 376. 

Ζπζεγηε, ((. α. ἂς 14) Π15βοσὶ. βὰγ 165 Ρσο- 
Ρμύ(168, 269. 

1 γάϊὲ, (ὅ.) ϑυπίαρτηα ἀ6 6 ΜΙ γί, 452. 
1,γε, { γεγβίο Οοιἰμίοα Εὐνδηροϊογυηι, 

ΓΡΕιν ([6γβ6}) ΗἩφῦγον ΟΥ̓διμμΊΔσ, 226. 
ἤγβοηδ, (8.) Οοη͵δείατοβ οα Φοῦ, 819. 
ἄντα, (Νιοοϊαὶ ἀ6) (ὐοτηπηθηίδγι, 344. 283, 

Μάσβεαν, (Α.) θ)]ςῖ. οὗ ΒΙΌ]6, 436. 
Μαούνίάο, (7. 1).) Ἡιιαϊοββασγοη, 162. 
---ὄ..ὦὈ--..-ὄ [δοίαγοβ οὐ Πἰδίθϑβαγου, 162. 
ἡλνως (Η. Β.) Νοῖοβ. οἡ ἬΒΗΒΕΝ, 

μιζω (Α.) Κιηςδι 5 ΟΟΙΠΘηΙΔΓΥ οη 
ΖοοΒΑΥ ἢ, τὶ} Νοῖοβ, 275. 

Μας (οτάϊίο, ΟὟ. δὰ Οἰμθγ8) (ΟἸ]δίογαὶ 
ΒιΌ]6, 108. 

Μ'Οτίο, (1. 1μϑοῖυτοβ οὐ ἔϑίμον, 397. 
Μαροοιμϊοος, (Β.}) 1,μδοἴατο5 οα ἰβαΐδὶ), 399. 
ΜἝαεοο, (Ώ).} τ. δὰ πρὶ. 'Γοβί, 28. 
Μῶμας Ετωεη, (Υ.}) οα τὸ ΤΎΡοβ, 265. 
Μᾶαςζανίαπε, (ὅ.) Ἠφῦτεν ΟΒΓοδοίομαΥυ, 166. 

γογρίοη οὗ Εζοκιοὶ, 338. 
Μ'Οῆἧεο, (Β. 4.) Οοαριοῖς Νοῖθβ οὗἁἩ ιῃς 

Ῥόουᾶγ ΒΙ10]6, δς., 108. 
ΜΚοησιο, (Μ. 4.) 1,βοίατοβ οῃ ῬΑΓΔΌΙ65 πᾶ 

Μίγδοῖοβ, 408. 
)}αοεκπισλῖ, (.) Ηδτταοῦν οὔ 6 (ο5ρ618, 156. 
---..----.-- Τγβδηβίαϊίοη οὐ [6 Ερ!91165, 368. 
}Ιαοίδαπ, (Α.} Οὐπιπ ηἴδγΥ οὐ ἴῃ6 ΕΡΊ5116 

ἴο [ὁ ΗΌτον5, 382. 
ΜΈ αν, (Ὁ.) Βενιεοὰ Ττδμβίδιίίοη οὐὗὨἩ μ6 

ΒΊΌ]6, 800. 
Μᾶαασάρη, (ιν Ἐν.) οὐ. ΑἸουϊποβ ΒΙΌΪο, 216. 
)ΜἭαεείριολι, ((. νδη} (πη. ἀ6 ὕβηοηο, 178. 
------ἕ ---- Νον. Τοβι. αν. 22. 
ἤϊασεε, (ΑτὐοδΡ. ΥΥ.) Π᾽δοοιγεθβ οα Αἴοπο- 

τηθηΐ, 4]7. 
Μαρσὶεἰίγὶβ, (8. ἀ6) Ὠδηϊθὶ βοουπάπῃι βορίυδ- 

σἰυία, 60. 
Μασιάδλα ΒΙΌΪΕα, 18]. 
ΜἝαλγαίία Νατβίου οὗ ἴ[μ6 ΒΊΌΪΙ6, 131. 
Μαὶ (Αὔρ.) Βοροτγίθα οὐ ἶσα] Ἐκ οη οὗ 

ατοοκ Τοδίδπγοηὶ ὉΥ, 45, 16. 
----- Ενδηροϊαπι Μδιμθὶ Ὑογβ ἢ 8 ἃπιο- 

Η]δγοηυτηϊδηξ,, 67. 
--- Π]ρμτὦ Ῥαγῖ. [ποάϊὶ. 71]. 
αὶ, (Φ. Ἡ.) ΟΡ βουνδίοῃθβ ὅδοσϑ., 490. 
Μαὶϊπιοπί 65, (ΑΌΌΙ Μίοβο5) ὙοΥ 8, 274. 
-------------....... οτο ΝΟΌΟΘἢ π), 451. 
Μαιιϊαπά, (Ο. Ὁ.) Ἐἰχροδίκίοη οὗ οιηλῃβ 

ΥΠ|Ι 403. 
α)ον, (ὅ. ΤΆ.) αο8Ρ. οὗ [λικο, στ Νοῖοδ, 

8038. 

Ἥαϊασαεεέ Νοτβίουι, 146. 
; αϊαν ΒίΌΪο, 138, 

Ζιμαοίρλὶ, (4.) αταμπιπιδίϊοδ οἱ Ἰνοχίσοη ΤῊΣ ̓  7αεἰαγαϊἑπι οὐ λ1]αἰαδαν ΒΙΌΪΟ, 134. 
σαὶ ΑἸ ματίςεβ γ ὶ] ΖΕ ΠΙΟΡΊΟδα, 257 

7}ιπιδάρη, (Μ.) Ῥουβίδη ὙΠ ΠΊΔΓ, 258. 
Δ ὥπεπιαπη, (α. Ὁ. 4.) θὲ Ἐρί5βίοϊδ δὰ Ερ]νε- 

δῖοβ, 377. 
δον, ΟΜἸασγίην) ΒΙΌΙο, 112.--114. 

(Ομ ΘηΐαΓ165, 285. 

᾿ Μαίαϊυίαπ ἀοβροῖ5, 138. 
β “ΜΜαϊάοπαιὶ (Ψ.) Οὐπιπηη Δ} ἴῃ ΓΚ Ἐνδηρ. 

848. 
᾿ Μαϊίριε οτεῖοι οὗ τὲ ΒΙΒΙο, 127. 
"Μαϊίυεπάς, (Τ μο.) (ὐπιπι. 1ὰ δοτγῖριῖ. 78. 
2}απ, (Τ Βοπια5) Εσσοηςῖ ον οὗ ΒΙΌΪς, 409. 
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Μφᾳπαδεοῖ, (Βοη [5Γ861) ΟΟΠοΟΙ ΠἸαἴον οὗ, 275. 
}Μαπολεείον, (ἃ. Μαπάθνῃ))ο, θυκο οὗ ΤΊμπλο5 

οὔ Ὁ δηϊοὶ, 340. 
Ηοτα ΗδφΌτγβιος, 804. 

Ἤεχαπαϊηφο Νατβίοη, 146. 
απρετγὶ, (8. Ἡ.) Οοπιτα. ἴῃ οβθϑπι, 548. 
Μαπάς ΒιΌΪο, 111, 112. 
ΜἭαππ, (Βρ. “.} ᾽ Εουγ αοϑρο]β, ὅο., ν 1 

Νοῖρε, 359. 
απη, (3 ο8.) Νοῖδβ ου ἴπΠ6 ΕΡ. ἴο Βοῃηδῃ8, 

374. 
απο, (Ν.) Οειεῖςαὶ Νοίε5, 420. 
Μαπερονγά, (ὅ. 8.) δογιρέαγε ἀδζΖοίίοενγ, 444. 
ΜἝωπι, (Β.}) διὰ 2 ̓  Οὐίψ, (6.) (μι η ΆΓΥ 

οὐ ἴδο Βιδῖο, 9502. 
γεγείου οὗἩ Ῥβδ]πηβ, 324. 

ἡΜαπίοπ, (ΤΒο.) (οπιηρηῖ. οὐ 78π|68, 385. 
Οοπιπιοηΐ. οἡ Ψαυάο, 386. 
οὐ Ῥβαὶπὶ ΟΧΙΧ. 398. 

“ΜἭαπιιδοεγιρίβ, ἴδο- βίτῃ!] ἘΔ] ΟῺ8 οὗὅὨ, 18---Ἰ7. 
ΜΗαπείι, ( ΑἸάυ8) ϑρθοϊμηθη οὗ ἃ Ροϊυρὶοίι 

ΒΙΌΪ6, 46. 
Ἴαρε οἵ Ῥαϊοβίϊηο, 440, 447. 
“Μαγδεοῖ, (ΦοὨ) Οοποογάδησο, 482. 
Ἥαγολαπι, (ἅ.) Ἐχροβιι. οἵ ΟἹ θεῖ. 808. 

Ἐχροβίὶὶ. οὐ Νὸν Τοβί. 352. 
“Μαγολὶϊὶ, (ὅ.) Οοπιπι. ἰῃ Ῥοηϊδίθυςἢ, 810. 

Οὐδ. ἰῃ (ὐδηϊ. ϑομοϊοιηοηῖβ, 380. 
Οοπηθηῖ. ἰῇ Ῥγορμοῖδβ ΜΊΏΟΓΘΒ, 

842. 
“Ματροϊϊου(ἀ, (Μ.) Ῥτίποῖρ!εβ οὗ Μοάεσγῃ 9- 

ἀλίβη), 442. 
ΜἝαγστγααῇ, (Ο. 8.) Οὐδογνδίίοηθβ ὅδοσε, 458. 
"ΜΜαγίαπα, (4.) ϑοΒοῖα ἴῃ Υ. οἱ Ν, Ταβί. 

285. 
Μαγὶπὶ, (Μ.) Οοταμ. ἰὴ Ῥεαὶπιοβ, 320. 
Μαγἀε, (Β.) Βενοίοηδὶ Τ᾽ οδίδπηοηῖ, 357. 
)ΜΜαγνίοναϊι, (Α.}) Ν. Τ΄. Ἐχροκίτιο, 347. 
Μαγεῖ, (ΒΡ. Ηογθογῦ) 1μθοϊαγεδβ ἢ ΠΙν] νυ, 2. 

ΤΙ,δοἴαγοβ οἢ ΟΥ̓ οἰδη) δπὰ [πίουργεῖ. 
᾿ δἔίοη οὗ ἴδε ΒΙδ]6, 2. 

ΤΥδηϑἰαἰίοη οὗἔἁὨἩ ΜΙιΙσοἢ 86] .8, 187. 
Ηϊξὶ. οἵ ΤΎΔηΕ]. οὗ ΒΙΌ]6, 219. 
ου 1 Ψοδη ν. 7., 218. 
1, οἰΐογβ ἰο ΤΎλΥΙδ, 2312. 

ΜΜαγνολ (Υ.} οὐ τὲ Ῥρηϊδίδυςϊι, 398. 
Μᾶαγελαϊϊ, (Ν.} Οὐ. ου ΕῬ. ἴο Ρἢ] ΘΟ, 

380. 
ΜΜαγίϊαπαψ, (.) Τταῖῖξ ἂὰ (ἄποι, 178. 
---...---- -οὺΓ ἴα Νεγβίοη [ἰδ]ααθ ἂς ϑι. 

Μδιίοα, 217. 
“ Μαγῖϊπ (ατ.}) Πἰβοονογία οὐὗὁὨἩ Οογγαρίοῃβ οὗ 

Ηοὶγν ϑδογιρίυγοϑ, 223. 
Μαγείη, (Ὠανιὰ) 1,8 δαϊηϊε ΒΙΌ]6, 289. 

Ὁ158. οὐ 1 Φοδῃ ν. 7. 21]. 
Εἰχατηϊπδίίοη οὗ Ἐπιΐγη, 211]. 
Οδμυϊθη685 Οὗ] Φοἢῃ τ. 7., 21]. 

ΜἭατιεϊπὶ, (ΑἸὐἰοπὶο) [{8|18π0 ΒΙΌ]ο, 120. 
"ΜαΞοῖ, (Α. 6.) ΒιΙδΙΙοΙΒΘοδ ὅδοσα, 1. 
,Ηαξοεδπαπη, (ὃ. Ε.) Εἔνδῃρ. Φομπδηπίβ, αοίἢ. 

71. 
)Ιαοϊοῦ, (Ε.) ατδιιτηδίίοα Ἠθῦγα, 234. 
Μαδίιωα, (Α.) Φουα ΠΠπϑιγαίι5, 814. 
Μαεζλειυ, (Τ΄. Β.) Απποῖ. οχ Αοἴβ, 867. 
"ΜΗἭΜακπεαολιμδϑοίί, Υ οτβίοῃ, 148. 
“ΜΜαίαΐεπε, (Ῥ.) Βορογίοιτστο ἀθ 1 Ἐδυ ΓΘ 

δαϊηία, 439. 
Μαίδεν, (3.) οη ΤΥΡο5, 265. 
ΜΜαιιλαὶ Ἐνδηροὶαπ, ἃ Βαγτοιὶ, 16. 
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ΜΜαιιλαὶ (Ὁ. Ε.) Νονυπὶ Τοκίδπιοπίατῃη ΟΥ. 
2. 

Οοάοχ Βυογπουδηιβ, 10. 
Μαίίλειο, (ΤἈο.) ΒγΌ]6, 86. 
Μακιλία, ((,) Απαορίε ΒΙΌ] 168, 409. 
Μαιυτεν, (ὁ. Ἐς-ὡ Υ. Ὁ.) Οοτμτηόηϊ. ἴῃ Ὑοῖ. 

Τοβι. 292, 
ΟΠ ΘΠΔΓΙἃΒ ἴῃ ῬΒΆ]Πη05, 826. 
ΟΠ ΠΟ ΔΓΙῸ8 ἰη Ιοβϑῖδπι, 335, 536. 

Μακισοῖϊ, (Α.}) Αποῖοηςϊ ΡΥΪΠΟΙρ]65 οὗὨ ῬΒΙ]]ο- 
ΒΟΡὮΥ, 818, 

Ἥαγον, (.) Οοπητηθηΐ, οἡ [6 ΒΙΌ]6, 294. 
Μεαά, (Ἀϊς.) Μεάϊςοα ὅδογα, 457. 
Μεάο, (.) ΟἸανὶδ Δροοσδιυρίϊοα, δηὰ ἰγβῃ8- 

Ιαῖϊοπβ ἰΒογοοῖ, 387. 
Μεϊον, (Ε. Ο.) Νοιϊλίομοβ νοίογαπὶ ΕἸ ΌΓΘΟΓΣΌΣΩ, 

455. 

υάδὶοδ, 468. 
Μεύϊον, (Α. 6.) θὲ ἔμιςξ ἀξισπιστία, 305. 
Μοιδπον, ((. Ῥ.) θὲ Νομῳ Ῥαυ]ΐπο, 490. 
Μείξπον, (ὅ. Η.) νει. Τοςι. ΟἸαν!ς, 242. 
Μοϊιπῖὶ, (ὦ. Τ.}) Ιπδεϊτατοποβ ΒΙ Ὀ]1σο, 186. 
ΜΜΗεπάλαπι, ([ο5.) ΟἸανὶ5 Αροβίοϊ!ςι, 371. 
ἡΜεπιλεπὶὶ, (α.) ΤἘοβαῦγιις 'ΓΒΘΟ]. ῬΆΪ]οἹ. 

411. 

Μετγοοτὶ, (5. Οοτητηθηΐ. ἰῃ Οφηρβίη, 811. 
Οοτσηθῃΐ. ἴῃ Φυΐϊηαια Ν᾽ αῖοθβ ΡΥΙΟΓΟΒ, 

275. 

ΟοἸηπιθηἰατῖὶ ἴῃ υΐηαιο ΜΠΠΟΓΟ5 
Ῥχορδοῖδβ, 84]. 

Μεοντεῖϊ, (8.) Ἡδττοοῦν οὗ ἴμ6 Κίηρβ δὰ 
Ῥγορβοίβ, 154. 

Μεγτίολ, (ὅ.) Απθί. οἡ 186 Ῥβδίπιβ, 322. 
ΜΜΗειιολιπίια, (ὅ. α.) Νονυπι Τδβιαπιοηΐασι 

οχ Ταϊηυᾶο 1]υδἰταίατη, 277. 
Μεκίσαη δὰ Μίχτίοσαπ Ὑοτβίομ, 15]. 
ΜΜιολαοίϊε, (Ο. Β.) Ττδοίδεῖο ἀθ Ναγι!8 1,60- 

(Ἰοαλυ5 Νον. Τοδβί. 205. 
-.-..ὄὦ ϑγγϊδβηυβ, 952. 
Μιολαείι, (ἡ. Ὁ).) Οἀγε ἴῃ τα. ϑγσγίδο. Αοῖ. 

Αροϑῖ. 61. 217. 
ΡΙ ΘΙ] ρ υπὶ ̓ ΠΕΘΕΤΑΡΗΙΕ Ηδορτεο- 

Τυπι, 4483. 

ἩΔΓΙΩΟΌΥ οὔ 1η6 Εδδυτγγθοίοη, 164. 
- Ὠ185. οὐ 1 Φόδὴῃ ν. 7., 212. 

Ιηἰγοἀποίίοη ἴο 16 Νὸν Τοβίδ- 
τηρηΐ, 187. 

Οοττηθηξ, οἢ [86 [κῃ οὗἨ Μόοβοβ, 
452. 

ϑο]οοὶ ΠιβοοῦΓβοβ, 467. 
Οὔὐβογνδαί. 1ὼ Ψογοπιῖς Κ᾽ δι οϊηϊα, 

8397. 
-----..οοοο.. (ὕὔΟππρητΑιΊ οΠ65, 490. 

Ερ βίο 6 ΧΧ Ἠοραοπιδάϊθιιβ 
θη 6115, 340. 

.-..-.ο-.- - Οταπιηδίϊίοδ (δ᾽ δἱοβ, 237. 
Αταπιπδίοδ ϑυτίδοδ, 252. 
(Ψ. 6.) Οὐδβονγνυδίϊοηοβ ὅδογε, 420. 
Ἐχοτγοιδίοηοθβ, 420. 

Μιολαεῖϊε, (δ. Ἡ.) ΒΙ1Ό]14 ἩἨοΌταϊοδ, 7. 
(7. Η. δὰ 6. Β.) Νοῖδ ἴῃ Ηδλ- 

δἰορτάρῃδ, 8185. 
ΜΜιααϊεάονρῇ, (Η.) Οατε ἴῃ ΨΦοῦαπι, 62. 
--.ο.ο. Φο]ὐοχ ϑιυτίδοο- Ποχδρ δγίβ, 623, 68. 
ΜηΠιηαϊοίοπ, (ΒΡ. Τ΄. Ε.) οὐ ἴλο ατοοῖ Ασιὶοϊο, 

244, 

πασασπαυσαικοναιπιαεχιαα 

οὐ 1 ΦΔοδη γ. 7., 212. 
Μίσηε, (Φ. Ῥ.) ϑεῦιρί. βδοσ Οὐγβαβ οοπ)- 

ῬΙοίαδ, 298. 
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Μηϊες, (Ο. Ῥ.) 1,μδοΐαγοβ οὐ ΠΔη16], 399. 
Μηΐον, (6.}) Τ86 Αὐἰδβοθθοῖιν ΟΥ1 ΨΦοόδΒη, Υ 

Ἴ., 474. 
Μὰ, (3 0.) Νονασι Τοδιδιηθηΐαμ, 21, 22. 
Μιϊπον, (.) ϑογπιοὴβ οὐ ἘΡ. ἰο 186 Υ]] 

Οδυτοῆοε, 408. 
ΒΟΓΡΙΊΟΠΒ ΟΠ (Ο]οβϑίδηβ, δια. 404. 

Μύπρτίδ5, ([Ν.) Ηδγτοῦῦ οὗ ἀοβρε!β, 160. 
--.-.--- - Ριοιογίδὶ Οδδγίβ οὗ 86 οβροϑὶς 

διὰ Ασίδ, 449. 
Μύώροδπα, 278. 
“Μαωροοϊαηποα ῬυϊΒαΓ οῃδῖα, 41}. 
Μωοοίΐδϊαποα Ατοπὶηρθηδ, 411]. 
Μοάεγη Οἰὐεοὰ Ὑοτβίου, 124, 125. 
ΜἭοογπεν, (1,.)ὺ Ἡγιμπυβ ΗἩδθβοιυςοϊ, 345. 
Μολαιοὰ Ν᾽ ογβὶοη, 148. 
Μολεφαπ Νετγβίοη, 149. 
Μοϊάδηδλαισον, ((. Ἡ. Ὁ.) Ιπἰτοάυσεϊο ἴῃ 1,)- 

ὍγοΒ Οὀποηίοοθ δι. οἱ Νον. ΕΘ ΟΣ, 
182. 

έν ὑύμω (Μ. Ε.) Ῥτγοῦϊοσπια Οὐὑπουσα, 

ΜοαΟ ΙΣ, (.) οα Ηροῦ. γονεὶ- Ροϊηΐβ, 226. 
"Μοπροίϊαπ.- Ταίαν, (οΒρα]5, 186. 
Μοπϑροτσον, ἕδτοϑ. Ψ0}.) Ιπδιϊτυτοπθ8 Ηον- 

τηρῃθυῖοθ γοῖ. Τοβί. 262. 
Μοηιαϊαὶ, (ὅ.) 1,Ἔχϊοου Ἠθδγαίοαμῃ, 239. 
“Μοπίιαπὶ, (Β. Α.) ΒΙ0118 [,μδιίηα, 77, 78. 

ΒΙΡΙΠ14 Ροϊγροιίδ, 48. 
ΒΙδΙ4 ΗφὉ. οἱ [,μΔἵ. 6. 

ἜΟΡΚΟΩ͂Ν; (Βεγη. ἀ6) Ηόχαρία Οὐ ρθηΐβ, 

Μοταλὶ (Α.).)ὲ Ψψυάεροτυμα ΟΕ σι βιο!ορίδ, 
421]. 

“ΜἩΜοτελεαά, (Β.) Ἐχρίδηδίϊομβ οὗ 851. ϑυὶ, 
47]. 

Μονὶ, (. Ε. Ν.)ὺ Ῥιεαϊθοίίοποβ ἰῇ [08 
Ενυδηροιῖαπι, 362. 

-.-.--«Ὄὄ1ὰ. Ἐνδηβοὶαπι ΦοδΠ 18, 364. 
--.- νογβίο, ὅς. Αςοί, Αροιοϊοτγυτ, 866. 
----ἕ Ῥγϊοοῖ. ἴῃ Ερὶδι. δὰ ομίδηοβ, 8372. 
-.--- Αὐγοϑβοβ ἰὴ Εἰρι18ῖ. δὰ 4]. οἱ ΕΒ 68. 

876. 
.-..-... Ῥτϑῖοοί. ἰὰ Φβοοῦ! οἱ Ῥοίγὶ Ερϊδὶ. 8.85. 

Ῥγείϊθοῖ, ἴῃ {γ68 Φοδηη 8 Ερϊδβὲ. 386. 
Αὐογοδβαβ βΌΡΟ Ηργηι. Νον. ει 

260. 
--.--- θϑιδβογίδιοηθβ Τ βϑοϊορίςδ', 42]. 
Μογιπὶ, (4.)ὺ Εἰπχοτοϊδίϊοηθβ ΒΙΌ]1οξο, 198. 

Εἰχογοϊδίίοηθϑ ΕΟ οβι δίσθ, 198. 
Μονίπι, (ϑίθρῃ.) Οτδᾶῆο ᾿παυρυγ 8118, 25]. 
Μογίβοη, (.) Ἐχροβιοη οὗ Ῥβαδτηβ, 8398. 
οτντιβ, (ὦ. Ῥ.) Οομρδιορίοβ σοοογάρα ἴῃ 

Βουιρίαγο, 468. 
Μοεον, (Ρ. ὕ.) [καχίοσομ Ἡθογαίσυπι, 2339. 
“Μοελεῖπι, (Ὠτ.) Ομ ΘΔ γ168 οἡ ἴΠ6 ΑΠΑΙΓδ 

οὗἔἩ ΘΟ τι βίη, 470, 471]. 
Μουϊιπῖο, (Ο. Ε. ἘΝ.) Νοιίοσα βὺῦ 108 Τντοβ 

ἈΡοσσΥΡὮα68, 186. 
οιπι, (Ο. Μ.) ῬΑγδΌ]ο8 οχρ δι ποὰ, 406. 
ΜἭουενα, (Ε. (.)ὺ)ὺ δὲ δοθηβίοηβ Ψογοιηῖθ, 

ὃς. 387. 
δογεον, (Ο. Α.}) [μϑοΐατοα οὐ Φοδη, 401]. 

ου [Π6 Βοχηδῃ8, 403. 
Μυάασε, (Τ.} ΝΥ γβίοη οὔτπε Ῥβδίτηβ, 321. 
ἽΜἝμεοελε, (8. Τ.) θὲ Οτὶρὶης γογβιοηΐβ υΧΧ 

[ηἰογρσοίυπι, 217. 
ΜΜαῖν, (ΥΝ.) Ἀῖβςο. οα Εὐρὶβί. οὗ Ψυᾶρ, 405. 
Μαὶϊς, (8. 46) Αβδογίίο γον 15 Ηφῦγ, 165. 

Μιδιοσγαρλίοαί Ζιάος. 

Μαωϊον, ((.) Οομαπαθηῖ. 46 Ερ. δᾷ ῬἈ1])}Ρ- 
ῬΘΏΒ568, 878. 

Μαυίίον, (4.) ΗΠ φὃτ. 1μἰηρ. ΕἸοπηοπία, 233. 
ΜΈαπίροογα, οϑρ. οὗ Μαίίμον, 1838. 
“Μυπείεγὶ, (860.) ΒΙΌ0114 ΗΘ. οἱ 1μδῖ. 6. 
-----.--- ΒΒ] 1,δἴϊηΔ, 78. 
Μιυπίεν, (Ετϊά.) 1)6 [πάο]ο, γοσγβ. Ν. Τ. 86- 

4168, 65. 217. 
ἘΤδρτηθηίδ Ὗ οι ουἷδ ἀπ 6- ΗΙοσγουν- 

ταΐϊδηδο, 67. 
Νοιϊα Οὐοάϊοὶβ Ενδηρ. Φομδῃη 8, 

202. 
--------- ΒυΙΌΟΪ ὦ δα [πἰογργοίδϊ. ΨΦοΘΏΙ8, 

83θ5. 
ΒΥ ὈΟΪ δὰ [πίογρ. Νον. Τοβι. 421. 

Μιυπιλῖὶ, (Ο. Ε.) Οὐ ϑεγνδίομοβ ῬΒΠ]οϊορίςε, 
42]. 

Μαυπίϊπσλο, (Η.) θυ σε Ορυδουϊοτυμπι, 421. 
-------- Ἐχροβιίο Οὐ οοβ Υοεῖ. κά. 194. 
Μωσταν, (Ε,..) ποσὶ ΕΒ βιλιυΐυ, 175. 
ωγταν, (6.) [ηἰτοὰ. ἴο ροσδίγυρβθ, 392. 
Μωυγταν, (ὅ.) Τταῖι οὗ Βδνοϊβδιίου ἀθχηοη- 

δίγεϊθα, 459. 
Μαυγταν, (ΜτιΒ. Μ.) Βομλ. οαὐ ὅδ. πὰ 

Ἐχοά. 396. 
ἈΜἔωδευηι Ἠαϊνοιίοσυτ, 41]. 
--.---- Ηἰϊδιογῖοο- Τοοϊορίουμ, 410. 

Ἀν 4 Ἅ(. Β. Μ.) Εἰπάε8 βυγ]ο ἰαχῖθ ἀ65 
Ῥεδυτηοθδ, 324. 

.Ετἰυὰδβ δὺγ ]Ὲ ἰοχίς α Ἰβδῖρ, 
955. 

---.- ἘἸιΑταθυϊδιίοηβ ἀπ 4“όγύμϊο, 
388. 

Ναοδε, (Ε. Α. Α.) Νον. Τοβί. αν. 86. 
Ναγεβ, (ΒΟΌΘΓ) Υ  γδοιῖυ οὗ [6 Ενδηρο 515, 

194. 
ου ῬΓΟΡΒΘΟΥ, 270. 

Νατῳ, (Ο.) Νὲν Τ᾽ οβίδιηθηϊ, 109. 
ΜΝεαίε, (α. Ῥ.) [μοοῖατο5 οἡ Ηἰδβί. οὗ αἸάθοῃ, 

897. 
ΜΝεαΐε, (7 8π|65) Ηοερδ, 848. 
Νερνῖ, (βδοϊοιβοῃ) Νοναϊῃη Τοβί. Ατδδίουμ, 

Νεστο Ἐπρίιοὶ γεγβίοῃ, 15]. 
ΜΝεισοοπιθ, (Αὐτὸ Ρ.) γογβίοη οὐ ἘΖϑΕΙοὶ, 

398. 

γεγδβίου οὗ Μιηον Ῥτορμείβ, 342. 
ῬΤγδπδἰδίίοη οὐὗἩ [86 Νὸ τ Τερβίδτροηί, 

3δ4. 
Ηἰβίοτυ οὗ Επρ] 15} ΒΙΌ]1681 ΤΊΔἢ8- 

Ἰαίοη 5, 220. 
αγοοκ Ἠδυιποον οὗἩ ἴὩ6 ΟΟΒρΡΕΪ5. 

1560. 
ΕΠρ 8} ΗδΙΙΔΟΠΥ, οα ἴδε ΡΊδη οὗ, 

157 
ΜΝεισιαη, (8.) ἨἩοῦτονν ατβδιηπασ, 229. 

ΗδοὉ. ἀπὰ ἘρΊ ἢ 1,οχίοομ, 24]. 
ΕΠΡ 88} δηὰ Ηρ. Τ,οχίοοη, 242. 
Επιρηαδίϊομβ οὐὁἨ Αὐυϊῇ,  Ὑεγβίοα, 

222, 

Νειρπιαη, (Υ̓.) Ῥτονογὺβ οὗἩ Βοϊοϊηοῃ, 3929. 
ΜΝεισίοπ, (ΒΡ.) οἡ ῬτορμθοΥ, 267. 
Νεισίοπ, (ϑιγ 1.) Οὐβογναίϊίίουβ οὐ Ὠδηϊΐοὶ, 

δα. 889. 
Οη ἵτὸ (Οογγυρίίομβ οὗ ϑοσιριΌΓΟ, 

208, 209. 



Μιδιϊοσγαρἰιοαὶ ]ηπάοτ. 

Νειωίον, (ϑιν 1.) }7πο 1,δἴογβο 1,66 ΊΙοτο, 211. Νονῦυμ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΟΝ ΟἌΖΣΟΥΝ, 
ΜΝειυσύίοη, (΄. ὙΥ7.) Ἠοῦγτον, ΟὙΥ̓ΔΙΏΣΩΆΓ, 2385. 
Μγειο Ζεαίαπα Υ᾽ ογβίοῃ, 1837. 
ΜΝιολοίία, (Β. Ἐ.) Βοοκ οὗ Ῥτγονοσγὺβ οχ- 

Ρἰαἰϊηςά, 829, 
Νιολοίροπ, (ΒρΡ.) θεν: 5 δι, 320, 321. 
"Νιοοίαϊ, (3ο.})})6 δυδείχδίίομε Υ ἐδέλιπι, 456. 

1)6 ϑαρυ οιγὶβ ΗΘΌγεότυτ, 456. 
Νιεπιοψεγὶ, (Α. Η.) θὲ Ενδηροὶ δίδυμα Ὠ)18- 

ΒΘΏΒΙΟΏΘ, ἄτα. 421]. 
ΙΝοδιὲϊὶ, (ΕἸαπι.) Β10118 1,διλπα, 66. 
Νούῖε, (ὅ.) Ἀυάϊπμοηίβ οὗ Ηοῦτον, 237. 
Νοάϊον, ((,) Βιθμιοιβὸχιο ϑαοτζός, 8. 
ΜΝοοδεδοίὶ, (ὅ.) Ορυδουϊα, 421. 
Μοίαπ, (Ἐ.) Ιπᾳυῖγυ τηΐο 186 [π᾿ ρΡΤΗΥ οὗ ἴδ6 

ατροῖκ γυϊρχαῖς, δηὰ ϑυρρίοηοπι, 194. 
ΟΣ 1 ΦοΒῆ ν. 7., 312. 
Ἡρφῦτον Οὐδ πδγ, 238. 
Ομ! ἄθο σδιητηαν, 237. 
ϑυσῖδο ΟΥΒΤΏΤΩΆΣ, 258. 
ΟΒσομοϊορίοδὶ Ῥγορῃθοῖθβ, 27]. 

ἸΝοίαϊέ, ((γ.) Οοποογάδηςε Ῥαγιουϊαγυτα 
Εὐτο- μδ  ἀδίοδγυμ, 428. 

: Η!βι. Ιἄυγηθθα, 470. 
ΜΝοπηὶ, Μοιδργαβὶς Ενδηρ. Ψομδιηοὶ, 279, 

280, 
ΙΝογδενσ, (Μ.) Οοάοχ ϑυγίδοο- Ηθχδρί δγίβ, 

62 
ΜΝογαλείπιον, (7.) Ἠφοῦτον, ατγδτησηδγ, 280. 
-----  ΗἨφὉ. Δηὰ (Βα])ά. (οποογάδῃςα, 

428. 
Νοντί, (.) θ186. οἡ Βοδιιιαοθβ, 406. 
Νοίδε οι ϑογιρίυτο, 426. 
ΜΝοιγδο, (ὅ.) Νεὸνν Τοβῖ. 'ῃ ΡΑΓΑΡΤΑΡὮΒ, 106. 

ΒΙΌ]Θ ἴῃ ΡΑγαρταρἢδ, 106. 
Νονυῦμ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΟΜΝ ΖΕ ΤΗΙΟΡΙΟΕ, 65. 
Νονῦν ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΟΜ ΔΆΈΑΛΒΙΟΕ, 63. 
Νονυῦυμ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΟΝ ΟἌΖΟΟΝ, 
-----..ὄἕ Ἑἀϊοπυπι ϑγπορβὶβ, 17. 
--- ἘἘγχαβιηὶ, 18. 
---- (Ομ οἱ!, 18. 
---..-.ὄ Ἰ],οηϊοοτϊῖ, 19. 
---- ΟΟ]η6], 19. 
---Ἔ ϑιορμδηὶ, 19. 
----.. ΒοΖϑ, 90. 
-..ο-.ο.. ΕἸΖαν γι, 20. 

ΟὙτοοΙ]εὶ, 20, 21. 
------ νναϊίοηὶ, 21. 

Ἐδ6]11, 91. 
ΜΠ}, 21, 22. 
ὟΥ 6115, 22. 
Μδοβίγιοδί, 22. 
δβορ, 28. 
Βρηροὶι, 28. 
ΨΥ οἰδίοη!!, 28, 24. 
αοϊάδπαροη, 24. 
ΒΟΒοοΙΘΘΏΙΙ, 24. 
ΒονΎΟΣ, 35. 
Μαίοὶ, 35. 
Ηδτιποοά, 25, 26. 
γνοϊάιϊ:, 18. 
ΑἸτοσὶ, 26. 
ΒΙγοΝΙ, 36, 27. 

------ Οὐ β Δα, 97, 28. 
τι ϑΡδΟῦ οἱ ΒΟ 211, 29, 30. 

------ ἐχ Οὐ ῬΔΟΒῖ; Βοσθῃβίοῃρ, 38. 
--- ΚπδρΡΙ,, 81. 
---- ἌρδονοΒβ, 81. 
---- ϑΒομοία, 81. 

ἈΠ: 

---- ὙΥ}ιίο, 81. 
----- ϑϑαϊκίῃης, 32. 
--  Αἰτίοῃ, 82. 
-..-.Ὠ. Οδιαγὰ, 82. 
---ὀ ὕρϑ8αεῖϊς, 82. 
--.ἕ Τππδηηὶ, 32. 
---- Ηατγάν, 8349. 

ΚΟΡΡΘΟ, 350. 
---- Μδῃηιλ,ο, 52. 

αταΐῖζ, 32. 
Ψαδίοσ, 38, 
Βοϊββοηηδᾶσ, 38. 

--.-.-.ἕ ἾΒδβι θα, 38. 
-- -- δὴ Εδ5, 833, 84. 
--- Π]ογαϊὶ, 84. ν 
----.-. Ἰ,ρυϊδοϊ, 84. 
---- Ριοϊκογίηρ, 84. 

ατορηβοϊά, 85. 
Πϑυηςδη, 838, 

-----... ἾῷϑοΒο ΖΕ, 835, 836. 
----- Ναᾳρῦο, 81]. 
--.--- Ἰδοβηιδηηὶ, 36, 837. 
-- ϑἱρυ, 87. 

Βυτγίου, 838. 
----- ΒΙοοπιβοϊά, 88 ---- 40. 
------ δαυμᾶπη, 40. 
----- ἀοοκοδρῃ, 40. 
-----. Βοδο !οδοϊὰ, 40. 
---- Ττό]!ορο, 40. 
------ Οἀγάνμνοὶ!, 41. 
--- ἕ [πάοη, 1837, 41. 
----- ἩλΒηΙ,, 1]. 
-.- ἕ ἘΒοδίηδβοη, 41]. 
---. Τικοποηάδοτῇ, 42, 43. 
---ὄ..ἕ ἥΤιοπάοῃ, 1842, 48. 

Ζοναῖϊ, 43. 
---ὄ. Οτἰηδοϊά, 48. 
-- ΤΏΟ]ο, 44. 

ΘΟΥΝΘΠΟΥ, 45. 
---- Μαὶ, 45. 46. 

Ττορο 168, 474. 
Νον; ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΙ ΒΙΌ] 184 Τυιρὶοίϊα, 52. 
---.-.-.---,. Ὁ Ναγρίομοβ [],διϊης Ηο- 

ἀἰογηθ. 
---.-ἕ Ετδβιλὶ, 80. 
-.---ἕ ΒαΖρ, 80. 
--- [Δ8ρ]16, 80. 
----- οΙοΒδναὶ, 80. 
-ἕ ϑοθαΞςίδηϊὶ, 80. 
------ ΤΑΙ ομμβηηὶ, 80. 
Νονυῦυμ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΥΟΜ ΒΎΞΙΑΟΕ, 6]. 
οψευ, (α. ἘἈ.} γογείου οὗ Ψοῦ, 818. 
------ οὔτ 6 Ῥβαίπιβ, 325. 
----- οὔτε Ῥχορδμοίβ, 3838. 
Νυρα Ἡοντγαϊος, 228. 

ΟΒΒΕΒΥΑΤΙΟΝΕῈΒ ΡΒΙΠοϊορίοθ οἱ αδθορτὰ- 
ΡΒίςδβ, 445. ᾿ 

Οοκἰϊοϊὶ, ι81πι.}) Τπἰσοᾶ, δὰ [μἱηρ, ΟΥϊθηιδίοδ, 
25]. 

Οεομπιοηῖϊὲ (οτητηθηίδσίδ, 28]. 
Οεάον, (α. 1,..) ΟὈβογυδίζομθβ βδοσεβ, 42]. 
Οἰεανὶϊ, (Ε.}) Οὔδεοῦναί. δὰ Μαιθυτι, 

261]. 
Οἰϊυεν, (Ῥ.} δετὶρίατο [οχίοου, 437. 
ΟΠ υαπί, (Α.) Απδὶγϑὶβ οὗ 16 Ηἱἰρί. οὗ 

Φοβορῖ, 229. 
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Οἰδλαιδεη, (Η.) Οοτηπιοηῖ. ΒΙ ΙΙαὰο 8Ὰ ἰδ 
Ῥαββίοη, 36]. 

--.--- ---Ἢ Ἰ,α5ῖ Ἰθὰγϑ οὗ ἴπὸ δανίουγ, 472. 
Το Αὐτμοητιοῖν οὔ Ῥείογ, 385. 

Οἰίγαπιαγε, (Η.) (ὐομγῶ. δὺς [ἘΡ. διχ 
Ἐοιμδίῃ5, 372. 

Οπλεϊὲ γε] ΟὨ Κοίοϑὶ Ῥδγδρηγαδὶβ (δ᾽ ἀλισα, 
δ2. 

Οονάοο Νοτβίου οὗ ΒΙΌ]6, 181]. 
Ονϊοπίαὶ γογβίοπδ, σσουῃῖβ ἀπ ρΘΟ ΘῈ 

οὗ, 128----144. 
Οτίφεπὶς Ἡεχαρία, ἃ Μοπίξαλυοοῃ, 59, 60. 

ἃ Βδητσάϊ, 60. 
Ῥδηϊοὶ οχ Τοίγαρ! 8 ΟτἹ θη 8, 60. 
(ὐοτμτηθηΐ. ᾿ῃ ΒΟΓΙΡ[ΌΓΔΒ, 277, 278. 

Οτγίββα Ὑοτβιοη οὗ {μ6 'Ἔ!Ό]6, 132. 
ότπιο, (.) Βιθ]Π]οἴδοοα ΒΙ ]ὶςα, 8. 

οῃ ἴῃ. ΟΟΒΙΤΟΥΘΓΒΥ ταβρροίίηρ 1 Φομπ 
νυν. 7.,214. 8366 4|30 7 λοπιβοη, (Ὗ. Α.) 

Οτίοη, (1 οὉ) ΕχροΞ του οὗ ΟἹὰ Τοβί. 808, 
909. 

Οεδυγη, (Υ.) Απεαυϊο8 οὗ Εργρί, Ηϊοτο- 
σιγριϊς 1πβογὶρίϊοηβ, 462, 403. 

Οεἰαπάρὶ, (Απάτοθ) Ηδσγιηοηΐθ Ενδηρο] οξο, 
184. 

(Φ. Α.) Οταῖῖο εἱ ιβραΐϊαιίο ἂς 
Ὑαγὶβ 1μδοιἰοπίδυβ Νον. Τοβῖ. 200. 

Οεἰογυαία, (5. Ἐ.)1,μ8 ϑαϊηπϊο ΒΙΌΙ6, 290. 
Ο᾽ διιϊίυαπ, (Μ.) Ου (δὲ Αροβίδϑυ, [ἴῃ 2 

ΤΠ658. 11.1, 579. 
Οἰεὲϊ, (Φ. Β.) ϑριοι!!ορίυτα 6 ΕἸ. Φόβορδο, 276. 
Οὐ πεδ οἵ Ῥοτβίδῃ Οσδῃλτηδῦ, 258. 
Ουεγίον, (Φ οἢ}) ου ΒοΟΚ οὗ Εποςῆ, 176. 

ΟὨΒΓΟΠΟΙΟΡῪ οὗὨ ΑΡΟΟΒΙΥΡρδο, 39]. 
Οὐυεη, (Ὀτ. ἤδητΥ) Μοάεβ οὗ Φυοίβίίοη,201. 

Ῥγοβοηὶ ϑιδίθ οἵ (86 ϑοριίυδρίηι Ὑοτ- 
βίοῃ, 217. 
Βτιοῦ Αοοουμπί οὗ ἴῃς δοριυδρίπι, 217. 

.--..-. ΟὕὔΥὐεἶσὰ ἥδογα, 194. 

.---- (οἰ ]αῖῖο Οοάϊοῖβ Οοἰτοπίδηϊ, 20ῦ. 
Οὐυσοη, (τ. Φοιη) Εχροβιίου οὗὨἩ ἴμ6 ΕΡΙ5116 

ἴο ἴ6 Ηοῦτονβ, 38]. 
οἡ Ῥεαϊὶ ΟΧΧΧ. 898. 

Οεῖΐεοο, (.) 1, εἴθ β ἰο Νοίδῃ, 212, 218, 
----- [(οἰἴογβ ἴο ΒΡ. Βυγρο85, 214. 

ῬΑΟΕ, (7ὖ.) Νοῖοβ οἡ [186 (οΒροῖ8, 860. 
Ρασπὶπὶ, (8.) Υεῖ, οἱ Νον. Τεβί, [μδι. 78. 
αϊίκᾳοτγοπιαῖσα, 194----196. 
ῬΡαϊαϊγοί, (Ἐ.) Οὐδογνδίίοποβ Ῥμιὶοϊορίοο- 

οὐ ςξ ἰῃ Νον. Τοβί. 42]. 
Ῥαϊεδίπε, Ηϊδβιογὶ οὶ Μδρβ8 οἵ, 446. 

ΕΠονο ΜΡ οἵ, 446. 
Ῥαϊείλογρε, (.), Εαυδ! Ζαϊϊοπ οὗἨ ϑετγὶρίατα 

ΜΟοΏΘΟΥ, 454. 
Ραίΐεν, (Ὗ.) οτε Ῥαδυῖης, 179. 
Ῥαϊΐγεν, (ἡ. 6.) Νὸν Γεβί. δσοῃξοττηθα ἴὸ 

Οὐ ΘΒ ΌΔΟΙ 5 τ, Τοχί, 80. 
ἘΠομ θη οὗ Ὁ μδ]άθο, ὅζο. ΟΥ̓ΔΙΏΙΩΔΙ, 

25]. 
Ραϊὶ, αογβῖου οὐἅἁ ΒΙ1Ό]6, 18]. 
Ῥαίπιεγ, (Δ.) Μαᾶρβ οὗ Ῥαϊδθβίϊῃθ, δῃὰ οὗ 

Αὐδῦϊδ Ῥαίγεα, 446. 
Ῥαηζογ, (α. Υἥἧ.) ἀὀβοδβιοδίο ἄθγ ουϊβοῦθῃ 

ΒιΙθΟ] αοτδοίζυηρ, δα. 225. : 
Ῥαρίείο, (Ἐτοποῖ, Βα]  βοιίίοηβ οὗ 16 Νὸν 

Τοβίδιηθηῖ ὉΥ, 117, δηα ποίεβ. 

Μδιδίϊοσγαρμίοαί ]πάοι. 

Ῥαρρείδαμπι, (α. ἃ.) ἀς (σά. Βανίδη. 202,΄ 
203. 

β Ῥαρρείναιμι, (α. Τ᾿ ) ἀε (οἄ. Μ58. Βοτο]ιη., 
β 208. 
᾿ Ῥαταῤίες, Ττοδίῖβοβ ὁπ ἴπ6 [πιοσργοϊδιοη οὗ, 

266. 
Ταγασγαρὴ ΒΙΌΪΟ, 105. 

ΟΡΡαγεαι, (ὅ. Ἡ.) 'ΤΆΓΡΟΘΩΙ Φογαπιῖθ, 8557. 
Απίϊχυϊῖα8 ΗρΘΌΓαϊοα, 442. 
Ιηβτο Ἱπιοτρσγοίδι οἷ Ὑ οίουὶβ 

Τορίαιποπ, 962. 
Τυιδηβιδῖθα ὉΥ Εογῦθβ, 962. 
θὲ Πιργογυὰ Ῥάδγλ]ροιη. Ααροίοτ!- 

ἰδλΐο, 315. 
(οπιταοηῖ. δά ΕἸορίατα Τλαν ἀ!8, 315. 
ἀς Μγίδιολ ᾿πίογργ. 262. 
Οοππτμοηϊ. ἀ6 ΦοὈί 1ἰῦτο, 318. 
Οομπ. ᾿ῃ 1 (ον. ΧΙ. 576. 

Ῥαγὶεἦ, (ΕἸ 7} 4}) δαογοὰ ἀδορταρῆγ, 444. 
Ῥαγᾷ, (Ψ. ΚΝ.) Ἐχροβίτιου οὗ [η6 ΑΡοσδίυρβο, 

9391]. 
Οὐ γονουθυ ψ ἢ ἃ 46 τ 18 ΔΡΌΙ, 846. 

Ῥαγᾶάον, (ΑΌρ. Μαϊπον) Αηρ]ο-ϑαχοη (ο8- 
ΡοΪβ8, 72. 

Βο]16 ΒΊΌΙο, 91, 92, 
Ῥαγνἀλιγεί, (αν. Φοη) Ἡρθῦτονπ δηὰ (8]- 

ἄρα τδτωσηδσ, 235. 237. 
Ηοῦτον δηὰ ΟΠ αίἄθο 1, χίσοῃ, 

248. 
-- Οτθοῖκ Οὑδιπιδγ ἴο Νὸν Τεεί. 248. 

-------- ἀτοοὶς δαπὰ Ἐῃρ] δὴ Ἰοχίσοη ἴο 
16 Νὰ Ταβίδιηθηϊ, 349. 

Ραωτκίη, (.) Ἐχροκίοη οὗἩ ἀφηρεὶβ Χ.., 314. 
Ῥαγλίπϑοη, (Β.) δι οηδι θα δηὰ Εδνοϊαιίοη, 

461]. 
Ρατγτῳ, (Β.) Ηδστωοῦν οὗ (μ6 Εἰ δαγτεοίοι, 

168. 
Ῥατγτῳ, (Βρ. 1.) οὐ ἴδ Ερ᾿δβῖ]6 τὸ τ6 ἔο- 

Τ288, 402. 

οὐ ἴα ΕρΊ5116 ἰο {6 ΗφοΌτετβ, 404. 
Ῥαγδβοηϑβ, (ὅ.) γοῖυβ Τοβιδιηοπίαπι ΟὟ. 57. 
Ραγίλοεγ, (α.) 1οχίσοῦ Οοριὶςοο-] Δι ηππ|, 

257. 
Ῥαγιγίάσο, (8.) οα 186 1091} δαῖτ, 827. 
αδεβαφος οἰϊοὰ ἴτοιῃ [86 ΟἹὰ Ταδίδτηθηί, 201. 
Ραείοτεὶ, ((οχῖς ἀ6) 1, ορ᾽ϑἰαῖομ ἂθ5 Ηέ- 

Ὄγουχ, 452. 
Ῥαίογϑβοπ, (Δ. 8.) Ου 1 Ερ. οὗ Φοδβῃ, 8386. 
Ραΐίεογβοη, (ὅ. Β.) 1μβοΐαγοβ οὐ Φοόοβη ΧΙΥ. 

ΧΥΙ., 401. 
Ῥαϊσϊολ, (Βι8 Ὁ) οσίῃ, ὅθ. ΟὐταπιοπίδσΥ 

ΟἹ ἴα ΒίΌΪο, 296. 
Ῥαίίομ, (Υ.) ΝΊΠαρο Ταβίδιιθηΐϊ, 357. 
Ραυϊ, (81.)Ν Ερ. ἴο Βοπιδῃβ: Ῥδγδρῃτγαβιὶς 

Τνδηβίδιίοη οἵ, 8374. 
Ερὶξίοϊω ΧΠ]Ὶ. ἃ Μαιδαὶ, 16. 

Ραμῖϊ, (Ὁ. ὙΥ΄. Ἡ.) Απμπαδϊθεῖα Ἠθῦγαϊοβ δηὰ 
Κογ, 280. 

Ραμίια, (Η. Ε. 6.) ϑροοϊτηῖμα Ὑ ΓΒ ΟΠ ΌΣΩ 
Ατϑο. Ῥοπίδίθαυςῃι, 68. 

Ραχίοπ, (6.) ΠΙυδιγδίοηβ οὐὗἁἉ δοσὶρίαυγο, 459. 
εατοο, (ΒιΙΒΒΟΡ) Οοτμησηθηίδγυ οἱ ἴμ6 ΕῸῸΣ 

Ενδηρο  δίβ, ὅς. 359. 
εατγβϑοπ, (Ἐ.) οὰ Ῥσορἤθου, 270. 
Ῥέεξαγδοπ, (6.) οὰ ἴδε Αροςῦϊγρϑθ, 8390. 
Ῥεατϑβοη, (Βρ. .) Ορογὰ Ἑπγοποϊορία, 465. 

ΑὩπΠ8]5 οὗ δι. Ῥδυ], 465. 
ΤΙ, δοϊοπο5 ἴῃ Αςί, Αροβῖ. 866. 

Ῥραάϊε, (Ὁ.) Ἐχροκιίοη οὗἩ Φοηδῇ, 399. 

ΐ 

Ϊ 

᾿ 



ΜΒεδιΠοσταρλῖοαὶ Ζπάος. 

Ῥεενς, (Φο ἢ) οὰ ΤΎΡΙο8] [πδιγυοιου, 265. 
ῬΡεΐγοε, (ὅ.) ῬΔΙΆΡὮΓ. οὐ ( οἰοββίδῃβ, ἃς. 369. 
------- ΡΑγδρἢγ. ου Ε. ἴο Ἡθῦτγονβ, 882. 
Ῥρΐξ, (1..) 1π Ερὶδὲ. δὰ ΤἼθββ. 8379. 
Ῥεηπ, (6τ.) οὰυ Μίμογαι δηὰ Μοκαὶς Θοο- 

Ἰορῖθ5, 450. 
----.ἕ Νοἕουὺν (Οονοηδηῖ, Ὑ1ΠῈ Απποίδιϊομβ 

357, 358. 
Ῥησγοδε, (.) 1,δεἴαγοβ ου Μαίζβον, 401]. 
επίαιεμεὴμα Ἠεοόταο- απι, 1Ὡ. 
ἐὐὐδῥ᾽τν (σ. 6.) Ιμροἴυγοβ οὐ Μδίβον, 

᾽ 

Ραμ ὧν ΤΒο.) Τ͵γδηβίδίλοῃ οὗ 801]. ϑοῃρ, 

---- ΕἾΝ ἴο ἴ6 Νὸν Τοβί. 188. 
Ῥεργῖπε, (Μ. 1,..ὄ Κ.) ΒΙΌΪ. ΘδορτΆΡΒΥ, 444. 
ῬΡεγβίαπ ατϑιασηᾶῦ, Οὐ ηθ8 οὗ, 258. 

Ψοσβίοη οὔτ ΒΊΌ]6, 129. 
Ρείογπιαπη, (ὖ. Ἡ.) Ἠεῦτ. ἄγβϑι. 284. 
-------. -----.---... Ἰλρ. ΟΒα]ὰ. Οτδιτηδ- 

τἰς8, 238. 
Ζἰηρσ. ΑΥΔΡ. ΟΥδμταδ- 

τἰςα, 255. 
Τρ. Αστηθηξ ατδιησηδ- 

Ἐς 8, 258. 
Ῥϑὺὶ ΕΡρἰδῖ. δὰ ΡΆἘ1]|6- 

ΣΩΟΏΘΤΩ, 380. 

Ῥείετς, ((.) Ὀιββογίδιίϊοη οἡ Ψοῦ, 817. 
Ῥρί, (Ῥειοσ) Ηθῦγον Ουϊάρ, 284. 
Ῥείσια ΖΕιλίορα, Νον. Τοβι. ΖΕ τὨϊορίςο, 65. 
ῬΡειέίστεισ, (Τ΄. 3.) ΒΙΌΠοΙΘο5 Θδβοχ δῃ8, 8. 
Ῥεγτγοη, (Ἀ.}) 1,μοχίοου οἱ ασδιητηδίιοδ [ἱηριι 

Οοριίοξ;, 257 
Ῥρῆῶει, (Ὁ. Μ.) ιδβεγίδιιο ἂς 1,θοϊ]οηΣ θι18 

Νον. Τεβί. 205. 
Ῥγειβεν, (Α. Ἐ.) Οα τμὸ Μιυμβὶο οὗ [6 Ηδο- 

ὈΓΟΥ 5, 457. 
Ργεβετνὶ, (5. Ε.) ἰπριξαςοηο8 Ἡροτταρησδυ- 

τἰσεο βδοσβο, 262. 
Ρχεβετνὶ, (Απρ.) ΟΥγιάσοα ὅδοσα, 196. 

Ἡροσιοηριίίοδ βδογα, 262. 
Ῥυρϊθοίίοποδ ἴῃ Φοηδῃ, 344. 
Ορεγᾷ Οπηϊϑ, 42]. 

Ῥηαελογὶ, (Μ. Ῥ.) Αναϊγϑβὶβ Κεῖ. εἱ Νον. 
ΤΓοβι. 439. 

Ῥλαγεςξ, (.) οὐ 1 Φοδη νυ. 7. 212. 
Φαρμακιδου (Τ.) Ἢ Καινη Διαθηκὴ μετα Ὑπο- 

μνήματων, 288. 
Ῥλεῖρε, (Μῖτϑ. ---} Βηοτὶ Βεβεοοιίοηβ οα ὅο8- 

ΡεΪ5, 406. 
Ῥλιεϊαϊοίλες, Τ ται αιίου οὗὁἨ ἴμ6 ΕΡ 5[165 ἴὸ 

[86 (ὐοἸοβδίβηβ, ἕο. 378. 
Ῥλιϊρρε, (. Τ.) Ἠεῦτονν Οτδιμπιδγ, 229. 
Ῥλιδ ρα, ((.}) ϑγτγίδας σδῃιμηδγ, 258. 
Ῥλ ρα, (Ψ.) Ὁὰ ἴπ6 ΕΡί5116 ἴο ἴ86 Τμοββᾶ- 

Ιουΐδηβ, 8379. 
ἜΠΙΕΝ (Δ δπ}) Ηδστηοὴν οὗ [86 ο5ρ6]8, 

Ῥιδίοιιν “7ιααὶ Ορετα, 271, 272. 
Ῥλιϊοχεπίαη- ϑυγῖας γεγξίου, ρα οὴδ οὗ, 62. 
Ριίολ, (Α.) Τταμπδιδίοη οὗ 186 ΜΊηοΣ ὌῬτο- 

ῬΒοίδβ, 348. 
----- Βι016 διυάδηϊδ᾽ ΗΘΌ. δὰ Επηρ)]. (οη- 

οογάδηοσο, 429, 
--- οὐ Ηροῦγον Ασοθηΐβ, 296. 
Ῥιοχωῖσην, (Β. 46) ἘΕΧρΙΙοαίίου ἀ68 ΕΡ᾿ΓΟΒ, 

836θ8. 
Ῥιοιονὶαὶ Βιδίς, 307. ᾿ 
Ῥιϊκιπφίοι, (ΒΡ. 9.) ου Ηδρραὶ, 345. 

γΟ]. Υ. 
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Ῥμλίπσώη, (Μαῖδον) Ενδηροῖῖς δὶ ἩΗ]είοσυ, 
1506. 

.-.---- Οοποογάβησα ἴο [Π6 
ΒΙΌ]6, 439. 

ΒἈΟΙΔΓΚΒ οἢ δογιρίυγο, 42]. 
Ριπάεον, (Φ. Η.}) Ἰ,βοϊ. οὐ 1 ΤΊ. 404. 
Ριϑβεαίον, (.) ϑ'πὶδβ ΒΊΌΙ6, 115. 
Ῥίπιαπ, (ὅ. Ἐ.} μϑοΐϊατοβ οἢ Φοόδη, 40]. 
Ριίαπελ, (Η.) γετα Ναίυγα Νονυ. Τεϑῖ. ὅζο. 

248, 
Ριίαποῖ, (δ. 6.) [μπιτοὰ. ἴὸ ϑαοσοὰ ῬΉ]]ο- 

Ιοσγ, 263. 
Ρίαιες, «Τ΄. Ῥ.) Οδίαίοσυο οὗ Εταϊορὶς ΒΙΌ]1ο ΔΙ 

Μδ5. 268. 
Ενϑηρο]ῖα, “ἘΕΚὨϊορίοο, 65. 
Ενδηροὶϊδ, Ατμαγῖςοο, 144, 145. 
Ου [1Δ|16γ8] [πῖοτρ. οὗ δογιρίυγο, 268. 

Ρίαίι5, «ΦοῸ ἢ) 861. Ἰϊοσρτγοίηρ Τοβῖ. 104. 
Ρίωπι, (Ε.) Οὔξε. τὼ Οὐλά. οἱ Ηδῦδβους. 844. 
Ῥιωπιρίσε, (Η. 8.} οἡ Ῥτοάϊβα! ὅοῃ, 407. 
Ριμηιρίτε, (.) Οοτητηθηΐ. οα Β10]6, 895. 
Ῥιὡϑολλο, (Φ. Τ.) )ὲ αάίϊουπι Ἰἰησυο Η6- 

Ὀτγϑίο Ναιυτᾶ, 282. 
1,δοιοηο8 Αἰοχϑδηάγιπερ, 217. 
θε Ῥραϊίθσιο βϑυσίδοο Μοἀϊοϊδηρθῃβὶ, 

2]7. 
Ῥροοοῖο, (τ.}) Οοτταθηΐ, οὐ Ηοϑβοϑ, δα. 8341]. 
Ῥοϊὶ, (Μειῆδ1) ϑυπορδὶβ Οὐ, ὅδοσ. 2389. 
Ροϊδὰ ΒΊΌ]6, 194. 
Ῥοϊψφίοιί(5. 866 Βιδίϊα Ῥοϊψοίοίία. 
Ῥυπιογωαπίαπ ΒΙΌΪο, 118. 
Ρυπεεί, (Νί.) Ε] ΙΓ ΟΙΒΒΟΙ ΘΟ 5 δὺΓ 16 Τοχίθ 

ἀδ5 ΘΔπ) δ δἰ, 196. 
ῬΡροπίαϑδιϊ, ιΦοδῃ 5) ὅδοσα ϑογιρίαγα υδῖαθθ 

δ δὲ σοῃδίβδῃβ, 410. 
οοῖς, (Μαῖι.) Απποίδιϊοηβ οἡ Β10]6, 294, 

295. 
Ρρρᾶλαηι, (Ἐ.} ΠΙυδίγδιομ οὗ [πῃ 6 Ῥεϑηίδιθ ΟΠ, 

42]. 

ογεβ8, (ὅ. (.) Οομμη. ἴῃ Μδιμερυμ, 856]. 
ογβοΐδεγσεγσ, ((-.)7) ΤΒροογα8 βου ριΓατα 

1151} 8η 5, 422. 
Ῥογϑβοη, (Ἀ.) [μϑιῖογβ ἴοὸ Τσδν!δβ, 212. 
Ῥονίοιια, (Βρ.}) 1μεςῖ. οὐ δι. Μαίμον, 400. 
υγίωφιιοδο Ν ΘΥβΊ ἢ οὗὕὁἩ ἴῃ6 ΒΙΌ]6, 127. 
Ροίλεπ, (4.) Ῥβαϊπιὶ “ἘΒιορὶςοο, 68. 

Ῥοϊγρίοίῖι Ῥβδίῖου, 47. 
Ροίί, (Ὁ. 4.) ὅγΠορο Οοσατηθηι δι! οπυ), 411]. 
Ρχγαάὶ, (Η.) οἱ Π]ΔΙρδηάϊ, (“Φ. Β.) Ἐχρὶδ- 

πδίϊοη68 ἰῃ ἘΖΟΟΒΊ 6] οτη, 338. 
Ργαάο, (Ἀ. ἀ6) οἱ δἱίοσυσω ΟὈβογυ δου θβ δὰ 

Νον. 7 6δβι. 421]. 
Ῥγοϊδισοτά, (8... αταμιτηδῖνο ΗἨθὈγαϊαυο, 384. 
ῬΡγεβίοη, (Μ. ΝΜ.) μϑοίαγοβ οἡ Φοηδῇ, 8399. 
Τγεβίοπ, (Τ βοοάογο) "πος 6βἰαβίθβ, 380. 
Ρριοαὶ, (.) (οπιπηδηῖ. ἰὰ Νον. Τοβί. 849. 
Ργριάραμα, (Η.) Οοῃποχίου οὗ ἴδε ΟἹὰ 8πὰ 

Νον Τοϑίδιηθηίβ, 469. 
Ῥριοδίίον, (Ὅτ, 308.) ατοοκ δηὰ Ἐ}] 188 

Ηδγίηοην οἵ [86 Ενδηρε !δίβ, 157. 
Νοῖθβ οἢ ἴ86 ϑοσιρίυγοθ, 30]. 

. [πᾶοχ ἴο {πὸ ΒΙΌ]6, 439. 
Ρρίπιαίί, (ὙΥ.) Ὀ 156. οὰ 2 Ροῖ. 1. 8385. 
Ρριεὶ, (α.) [πιτοάἀυοίίο δὰ 1,βοϊοηοῖα Νογνὶ 

Τοοίδιηθηί, 185. 
Ῥγορῆδθον, ὨιοιοπΑΓΥ οὗἁ Υ τ 9 Γ8 οη, 366. 
--.-.-.-..-..-- Ὑγοδῖῖβοδ ὁ ἴπο [Δ ογργοίδιου οὗ, 

266, 267. 
Ῥχγορλειϊδ Ὠδοουγθα οἡ Μοπηίοῦ ΟἸ]ΐνοβ, 362. 

ΚκΚκ 
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Ῥγοβδβορ, (.) ΚδΥ ἴο Ηροῦγον βοσὶρίαυγοβ, ΠἸεἰπεοοίί, 
248, ΠΟΘ ΘΙ ΤΟΝ 

Ῥγωποῖϊο, (Μ.) Ῥτορβέι,ε8 ἀ Ἰβαῖο, 335. 
Ρεαΐπι 9158ϊι. ϑΟΥσΤΩΟἢ 8 οπ, 398. 
Ῥεαΐπια, Ἀοτλατῖκα οἢ 116 Βοοῖ οἵ, 396. 

Βοοῖ οὗ, Ηοὗ. δπά Επρ. 12. 
Ιρι τ ποασγ, Ηοὺῦ. δηὰ 

Επηρ. 12. 
Ἡεῦ. Ὁγ 1. Βορογε, 11. 
ΠῚ Αὐρυμηθηίβ, 325. 
ΤΌ ΓΔ] Τ δ πβ] αἰϊο οὗ, 325. 
Ῥγδοῖῖσδὶ ΠΙυδίσδιίοη οὗ, 

928. 
ῬΡραϊίεν οὗ Βοπανοπίασα, δπὰ ϑρθοϊπιθ οὗ 1ΐ, 

121, δηά ποίφ. 
Ῥεεμάο-«]οπαίλαπὶα Ταγράῃι, 58. 
ῬΡρμπ)αδεε Ὑετδὶου ὁΐ ΒΙΌ]6, 180. 
Ῥιγπιαηη, (ὦ. 3.) Ατοβοϊορία Οθουρίοδ, 

457 
Ῥωγυεν, (Α.) ῬἩ ταηδ]αἰϊίου οὗὨἩ ΒΙΌ]6, 297. 
Ῥιμλίοο Νοτεβῖου οὗ Βίδ]6, 180. 
Ῥγίε, (Τ.) Ῥαγαρῆγαδα οὐ ΟἹὰ Τεβὶ. 808. 
--- ῬΑγαρῦγαβα οα ἴμ6 Αςῖ5, ὅζο. 858. 
-- -- Ῥᾶγαρηγαβα οα Βογοϊδίίου, 388. 

ΟὐΈΒΝΕΙ, (Ρ.) Νοῦν. Τοδῖ. νος ἘΘΗΘΧΊΟΙΒ, 
948. 

Νεον Τορὶ. Ὑἱ τογὰ] Ἐοῆοο- 
τἰοηΒ, 348. 

ἘΛΑΒΒΙΝΊΟΑΙ, ΟΟἸταθηϊδίοσα, ποίΐοο οὗ, 978 
--- 216. 

Μαεδίπφεν, (Φ. Ἐ.) Ἐπμΐσδο 1,10ν. Αρος.Υ͂. Τ. 
᾿ 8347. 
Ἰιαϊποϊάϊ, (5.) Οδηβυτα Αροοσ. 1 Ἰθγογῦμα, 

181] 

Ἐαπιφαοϊμὶ, ὠ. 2.) Νοίξ ἱπ Ηδρίορσταρβα, 
315. 

Ἰηϊτοάδυοσίίο ἰῃ Ερὶβί. δὰ Βοχηδ- 
08, 37]. 

Ιηϑαςυϊομοβ Ηδγιβθηθυῖοδ βδοσε, 
268. 

--..---:--ὄ ὔ (6 ὅοηδὰ Μγείοο, 265. 
απιδοππεί, (7. 7.) ἀ6 2 Φοβδη. Ερἰδβί. 386. 
απααίί, (.) ϑοτπιοηβ οἡ ζοεὶ, ὅζο, 399. 
απαοίρὴ, (ποτ 85) Τὴ Ῥτορμοοῖθβ οἰϊοὰ 
μ ἴῃ ΠΟ ΣΕΥ͂ Τοδίδιηοηϊ, 200. 

απβοηὶ, (8.) ΒΙΌΠ1ο41 ΤΟρΡΟΘΤΆΡΗΥ, 445. 
Ναρλοϊιι, (6.) Αμποιοιοπες οι τινα 

ΔΟΓΆΤΩ, 4922. 
αγοίοησαπ Ὑ ογβίοη οὗ Νουν Τοβί. 188. 
Μαυϊὶ, (8. Ἐ..) Εχοτοιδἴίοποβ ἴθ ΗυδΙ ραπεὶ 

Ῥτγοϊοροιμθῃᾷ, 182. 
εαν, (8.) Ναγτδῖίο ἀθ ψοβθρῇο, 932. 
Ἀεολεηδογσίϊ, (Αἄδτ1) [6 Ν τ διίδυβ Νον. 

Γοβῖ. 1,δοϊοπῖδυβ, 204. 
Ἀεάϊογα, (6.) ΗοΙγν ϑοσίρίαγε σον βοᾶ, 

460 

Ἦεευεδ, (3ο.) ἙαΙἰοπ5 οὗὨ [86 ΒΙΌ]6, 287. 
Νεὸν Ταβί, ἴῃ Οτροῖε, 81. 

ἸοΙογπιογ8 Βιδίο, 994. 
Κεϊοδπαγαϊ, (Η. 6.) Νονυπι Ταδβίαπιοπέθχτη, 

Ι,αἰϊπὰ, 80. 
πριν ἕ. 6.) θεὲ Αὐἰμοηϊ ΕΡρ. δὰ ΤΉρϑα. 

379. 

Βιϑποσταρλϊοαϊ 7πά62. 

(ΘΟ τίδι.) ΒιΌ1164 Ἡδοδτγαὶοα, 7. 
ΒΙ1Ὁ]184 Φυδανησυδ, 50. 
Φφδῦυδ Ηοῦγα [ηραδ, 28]. 
ψείυβ Τοδῖ. αν. 57. 
ΤΙ οχίοοι Ηρθῦ. ΟΒδ)ᾶ, 241. 

Ἀδείπεολε, (Ο, Ε. 6.) 46 Ομ τιβιὶ [πάο]ο, 422. 
Μεϊηλαταὶ, (Ε. Υ.) θὲ Υογβίοπο ΑἸοχδπάσγιηδ, 

217. 
-- ------- Ορυδξουῖϊα ᾿Αοβάοτηΐοδ, 422. 
Μείπλε (1,.) Εχοροβὶβ ἴῃ Ψ6βδἰα, οδρ. ἰἷ. 3-4, 

996. 
Ἀείδλεο, (ἅΖ. δ.) Οοπ᾿εοίατεο ἴπ Φοῦαπι, ἄτα. 

317. 8328. 
ἈΚεϊαπαϊ, (Η.) Αὐάᾳαιι, Ηοοτοσιμι, 442. 

Ῥαϊεοβιΐηδβ, 448. 
ἂς ϑρο 115 ΤΡ }} ΗΊΘΓΟβοΪ, 445. 
ἀθ Νυπιη8 οι. Ηοῦτ. 458. 

Ποίίδενο, (Εἰ. ΥΥ.) ἄς ϑογριι5 Φοβδῆηῖβ, 422. 
ἈΚοιὶρ, (Η. Ο. Μ.) Οοάᾶεχ ϑδη- Οδ]]θπβίβ, 16, 

17 
Ἐεμιεγάαῆι, (Η.) Οδβογνδιίϊοῃμοθ ἴῃ 1ὑποδηι, 

3683. 

εγποίάν, (ΒΡ. ἘΔ.) Οὐ Εο] ο5᾽δδβίθβ, 829. 
Ἐχρι!!οδίίοη οὗ Ρβδὶ. ΟΧ. 898. 

ἰοπίδὴ Τοβίδιαθηϊ, 107. 
Ἀιολαγάα, (6.) ΟὨ ῬτΓΟΡΏΘΟΥ, 267. 
Ἀἰολαγάϑοπ, (ΒΡ. “.) Οὐδβεγναϊίοηβ οὐ ἴδε 

ΟΙὰ 'Γοβίδαπιθηϊ, 308. 
Εἰολατάδοη, (9 ὁ η) Ατδοϊις ασδιβσαδῦ, 254. 
-..-.οο.ο.ο....-:.ὄὃ Ῥογβίδη, Ασδϑὶς, δὰ ἘΏρ 88 

Ῥι οι ομδγυ, 258. 
Εἰοδίον, (. 6.) θὲ Οὐἱςβ βογιρίυγο [πἴοτ- 

τοῖο, 208. 

Ἀιαάϊΐε, (Φ. Ἐ.) δου ρίαγαὶ Οουμπ. οἡ 1 Ῥοίοσ, 
104. 

Οοπτοηῖ. οἡ ἴπ6 ἀοδρε]κ, 36]. 
ιάϊον, (ΟἸ]ους.) θὲ ϑγτίδοδτυμα Νον. Τεεῖ. 

γεγβιοηυμλ [πηᾶο]6, 217. 
Ηἴσοε, (Ε.) Μδϑαυλὶ οὗ [86 Ομδϊιάθε 1,8η- 

δπδρε, 287. 
Αἰεὶ, (Α.) βὰν 16 Τοχίο το ἀθβ Εγδῃ- 

οι βίθβ, 196. 
Οοίημα. βὰν ᾿ἜἘΡ. δὺχ ῬΒΙρΡρΙθπΣ, 

978. 
Αἰπὰ, (Ὁ. Ε.) ᾿μασαθταίίο οὐοα ἰπ Αοὶ. 

Αροβῖ. ὅς. 209. 
Ἀἰδῖια, (Βογρῖυ8) ΒΙΌ]16 Αὐδοὶςα, 68. 
Ἰἰίολϊο, (Ώ).) «Θοἴατοβ οα Βοιηλπηδ, 408. 
Ἀιεἰονελιδιὶ, ((.) ΔΑ8 Ἑδιάϊου, 84]. 
Ἀκοδεγίε, (})Ώ.) Τὸ Ηοὶγ 1,δπὰ, ϑιγτίδ, δια. 

458. 
οδεγία, (Ε.) ΟἸανὶβ ΒΙ Ι]Ποταμ, 184. 
οδετίς, (.) ΠΙαεῖν. οὗ βοσιρίυγο, 459. 
οδετγίς, (Ῥ.) Ηδττλο Ωγ οὗ ἘΡΊδι168, 166, 870. 

Μδηυδὶ οὗἩ Ῥτγορἤθου, 267. 
οδονίς, (ὟΝ. Ἡ.) Οοτγτθοιίοηβ οὗ (6 Επρ 58 

Ψογβίοη οὗ ἴῃ6 ΟἹ Τοβίδιμῃοηϊ, 429. 
Ἀοδεγϑοη, (Ὦ.) Τδοοῦγβοβ οὐ ἴ6 Αροςϑ- 

Ιγρβθ, 405. 
οδεγίδοη, (.) ΟἸανὶς Ῥαπίδίθυοὶ, 242. 
----.-.ο--- οΟταμπδίϊςα Ἡρῦγροδ, 281]. 
---------- ὙἩτδπδίδιίοη οὗ Βοηροὶ οὐ [86 Αρο- 

ΟἈΙγΡΒ6, 8388. 
Ἀιοδῖίπδοη, (Η.) Αςίδ' Αροβίοϊοσγυμι, 8566. 

Αοὶϑ οὗὐ τῇ6 Αροβίϊοβ, σὰ 
Νοίρβ, 367. 

ἈΚοδίπεοπ, (Όγν. 7.) ΤΙ Βϑοϊορίοδὶ δηὰ Β᾽]1ς δὶ 
ΒιοιοὭτΥ, 436. 

Ποδίπϑον, (ΤῊΉΟ.) δοετίρὶ. Ομαγδοίοσε, 471. 

-- ππσσπω 
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Ἰοδύιεοπ, (τ. Ε.) Νονθμι Τοδίδσυθπίυμι, 
41], 42. 

Οτοοῖκ απὰ Επρ 5} 1, Οχίσο8 ἴὸ 
Νὸν Τοβίδηηθηῖΐ, 249, 950. 

-----. Οἵτοοῖκ Ηδσγιοηΐοβ, 160, 16]. 
Ἠοῦγον δηπὰ Ἐπρ 8 1, χϊ σοῦ, 

240. 
οι οπαγὶοβ οὗ ἴπ6 ΒΙΌ]6, 438. 
ΒΊΌ]1ο81] Βαροσίοσυ, βδηὰ ΒΙ:Ό]1ο- 

ἴδοςβ ὅδογα, 412. 
ΒΙΌΠ1.81 ΒΟΘΘΆΓΟΒ 68, 444. 

Ἀοολαὶ, (Α.) Μεά. οῃ Ἠοζοκίδη, ΕΡ. δϑὰ 
Ἐπυρὶ. 897. 

ΑὩρεὶς Ἰοάροᾶ ψ|} ΑὌγϑθδαι, 396. 
οαά, (ἸΤο8.) Ποίδηςο οὗὨἩἉ Μοβαβ, 813. ἡ 
ἔδοε, (Ἐ.) Ατταηροηοηῖ οὗ Αροσδίγρβο, 398. 
Ἠοεάϊφον, ( Έ τα.) ϑυπορβὶβ Εδη ρα! ἸοσΌτΩ, 

1659. 
θὸ Μογείομθ Ασδθῖσδ, 217. 

Ἄοσενο, (α.) 1μϑοἴατοβ οὐ Βδνοϊβιίομβ, 405. 
Ἄφετε, (5.) Ῥβαϊπὶβ 'ῃ Ηρῦγον, 1]. 

ΒοΙΔΓΚΒ οἡ ΒΡ. ον, 384. 
οΐν, (ἅ. Ἐ.) Φυάέε δὰ ἰ6π|8 ἀ6 .65118 ΟἸτῖδθί, 

διὰ Ῥαδιοϑίϊηθ ἴὼ ἴδ6 {πὸ οἵ ΟὨγιδί, 
445. 

Ἀοϊϊοοῖ, (Β.) οι. ἴῃ Τδηϊοὶ, 339. 
Ἰονπιαΐὶς Ψοτβιοη οὗ ἴμο ΒΙΌ]6, 124, 125. 
Ἀοπιαπεϑε Νούβίοη οὗ [86 Β1Ό]6, 126. 
οππαηδ, ῬΥΆΡΏΓαβα οἢ 86 ΕΡΊ5116 ἰο, 869. 
ονιο, Βατὶιυ οὗ ἴ[η6 Β10]6 δὲ, 120. 
Ἰνοπάεί, (1,.. Ἐ..) ΒΙΌ]6, ανοο ἀθ8 Νοῖϑβ, 290. 
Ἀλοογάα, (Τ.}) Οοπιπι. ἴῃ Φοτοιαΐδπι, 387. 

Οτδμτηδίῖοα Ηοῦγεδ, 2838. 
Οτδιητηδίϊοδ Αὐδοϊσδ, 255. 

Ἦοεε, (Η. 4.) Ου [μὲ 18 οὔ Μοεεβ, 809. 
910. 

Τοεεϊ ἐπὶ, (5.) ΕἸοπᾶδ ἀἱ θαν!ά, 196. 
Ἰοεεπηιιϊϊεγί, (Ε. Ἐς Ο.) νοοδδυϊατίαπ Ὑ οι. 

Τοδὶ. 239. 
ΓπδιϊςἸ]Ἰοὴ 65 1 ἰηρτιο ΑΥΔΌίςεο, 

2584, 
ΘΟΒΟἾ 18 ἴῃ γοίαδβ Τ᾽ οβίδιμθηίυχη, 

288. 
Ξομο Δ ἰὰ Οοϊμηροπάϊυτῃη Γο- 

ἀδοίβ, 286. 
---- Απποίδιοβ οὐ ἴ86 Μρϑβϑιδηὶς 

ῬΒΆΪΤΩ5, 326. 
ΒΙΌ11.81 Οθορσταρυ οὗ Οδπίγαὶ 

Αβία, 444. 
Οομτηθηίβιίομοβ ΤὨΘοΟΪορίςοΒ, 

. 4]]. 
6 Μεγβίοηθ Ῥοϑηϊδίθθ οὶ Ῥὸν- 

δἷσδ, 218. 
ΒΙΌ]1ο81 αἀθορταρὮν, 444. 

---- -Ἡ-- Βιοιῖςαὶ ΜΙπογδιορυ, 449. 
Ἠοϑεηππιϊογί, ((. 6.) ϑομο δ πὰ Νόονυπι Το5- 

ἰδιηθηΐυπ), 286. 
-----.---..-..--.ἕ Ἠϊδβι. Ταϊοτρσοιδιίϊοη β, 259. 
Ἰοεεῖ. διὰ 126 Πποδεὶ. 
Ἀοίεγπεπάϊ,. (Φ. 4.) βγπορβιθ ΠΝ Ενδησ. 

16]. 
ου, (Υ̓͂. 1.) ΗεὉ. ἀπά Εηρ]. Β᾿Ο ΟΠ ΔΓΎ, 

24]. 
Ἀοναατάε, (ΗΠ. “.) Ὀιεραίδιϊο ἀθ δἰίογα Ῥϑῃ]1} 

Ερἰδίοϊα δὰ (ογιπίῃῖοϑ, 376. 
Ἡμαοϊδαοῖ,, (8.) ἀ6 Τγρίδ, 266. 
Ἀιιάσοε, (ὅ.) 1,(βοἴατοα οα Οδηθβὶ5, 396. 
Κι, ((.) Ερὶδι. ἔτεβ Φοδῃῃηΐβ, 886. 
ἔμ, (Φ. Β.) Ηαδνιοηία, 156. 
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ιωεεῖ!, (ΑἸοχ.) Οοπποχίου οὗὨ βδοσοὰ δυὰ 
Ῥγοΐδῃδ Η! βἴογυ, 469. 

ιωρεῖ!, (Ετοάοτῖο κι) Ηδγιποῦν οὗ ἴμ Βαθετ- 
ἰημᾳδ, ὅζο. οὗ 685 ΟἸ γὶδι, 164. 

Ἰἰϊιμδοίαη Ὑοτβιοη5 οὗ 186 ΒΙΌ]6, 122, 128. 
μδδϑοπι, (7.) ΤἩϊαίδββαγοη, 158. 
γαμ, (Β.) Απδὶγϑβίβ οὗ ἡ αγὰβ Εὐταῖδ, 228. 

ΒΑΒΑΤΊΕΕ, (Ρ.) γεγβίοποβ Ἀπόψε 1,δἰἰη 60, 
66 

ϑάαοσν, (8. ἀ6) Οταιϊητηδίσο Ασαῦθ, 254. 
--.-α ότι. 80. 168 Βαι)δγιδίηβ, 4δ6. 
ϑαλίάϊο Ὑοτδιοη οὗ [86 ΒΙΌ]6, 64. 
ϑαίσωοε, (Ὁ. Β.) 1ἀιιόγαίαγε ἀε8 ΗξΌγουχ, 

196. 
ϑαϊμιεπῖὶ, (Ὁ.) Ηΐδι. Οδποηὶςβ, 180. 
ϑαϊυαάον, ((2.) Ἰπδιταϊϊοηβ ἀς Μογβο, 452. 
ϑαπιοαπ Νοτβίου, 138. 
ϑαπιρϑοη, (ἃ. ΚΝ.) Τυδηϑ δου οὗὨἩὨ ΕΡ. ἴο (ῃ6 

Ηροθτοντὰ, 388. 
ϑαπϑοτὶὶ Ὑροτβίοη οὗ ΒΙΌ]ο6, 180. 
ϑαη, (Ρ. 6.) ἀς ΜΒ5. Ενδηροϊίοτγασι, 208. 
ϑαγολὶ, (Ρ.) Οηα Ηεῦγον Ῥοοίτγγυ, 200. 

Οτγδιητηδῖσο Ηύργδίαθο, 232. 
ϑαγαΐϊπαις, (Ῥ.) Οοίμηι. βὺγ "ἜΡ. δὺχ Οδ- 

Ἰαῖοβ, 377. 
ϑαμδογίὶ, (5.) αν. 1,εοῖ. Ενδηρ. Μδιμοὶ, 

207. 
ϑαυγίη, (.) Πίϑοουτε Ηϊδίοτίαποβ, 422. 

Ὀ᾿βοοῦΓΒο 5 ἰΓδηβ θᾶ, 422. 
ϑακμπιατεζ (Ῥ.) Δογά, ΟΠ ΓοΠοΙορΊοΔὶ Μδημαὶ, 

468 

ϑαισυεν, (1,.. Α.) ΕἸοχλθηίβ οὗ ΒΙ]1οΑὶ [πίρτ- 
Ῥγείδου, 263. 

ϑαχοπ νοτγβίοη οὗ ἴπὸ ΒΙ.Ό]6, 118. 
ϑοαγίειι, (Ν.ὺ Νεν Ταβί, ἰγδηβ αἰοᾶ, 854. 
ϑολααΐ, ((.) Ορυβ Ατγαπιευπι, 252. 

Νοναπὶ Τεβί. ϑυσγίδςο, 6]. 
Τ,οχίσουῃ ϑυτγίδουμ, 258. 

ϑολαολέι, (Φ. Η.) Απιτηβάνογβίοηϑα δὰ [κϑηϊὶ 
Απίᾳ. Ηθδτγ. 44]. 

ϑολαεζεν, (ὅ. Ν.) [πβεϊταϊοποβ δου ριυσ δίς, 
] 96. 

ϑολαγίεπδεγο, (δ. 6.) Απιτοδάνυογβίοηθβ ἰῇ 
Ἐταρταθηίβ ὕοτβ. Οτεθο. 60, 

---- Αὐλτηδανογβιοη 68 ἀ6 Ὗ ΟΥΒΙ Ομ θὰ 8 
Οτῶς!]5, 918. 

ϑολαγίϊπο, (Ο. 4.) θ)ὲ Ῥαυϊο Αροβί. 368. 
----.-- δὑκοοῦ! οἱ δυάς ΕΡ᾽βιοϊς, 886. 
᾿ϑολαγρίϊ, (Φοδηπ8) ϑυιαρμοηΐβ Ῥσορβοίδ- 

ΓΌπι, 409. 

ϑολεθεν, (6.) θὲ ὕδπυ ῬΒΊοηιδ, 268. 
ϑολεϊδεῖ͵ (ὅ. Ε.) Οοἄοχ Βοδαϊροτγίδμαδ, 67. 
ϑΘοελεϊαϊὶ, (Ε.}) Ιμοχίσου ἩφΌτδϊουπ,, 239. 

Βιβεοσί. ῬΏ1ΟἹ. 422. 
ϑολεϊαϊὶ, (.) ΟἸοββαγιατη Ασα. 1,δ4ἱ. 955. 

9.188. δὰ Εἰϑαίϊδη), 336. 
ϑολεῖϊϊηρ, (δ. Ἐ.) βδ!οσμοη δ ἀπε δυροτγευπέ, 

327. 
-------...-.. ΑἄὨ᾿ΠΔανΟΥΒΊΟΠΕΒ ἴῃ Ἐδδίϑῃῃ, 336. 

Ποβοσιρίῖο Οοαϊςο!ὶβ ΗφὈτγαδϊοὶ, 203. 
ϑολῤουσίζον, (.) ῬΒγβίοα ὅδογα, 448. 
δολιπιπιοίρεππίπολ, (Μ. Α.) ΒΙ Ιοα] Εταρ- 

Τηθηΐ8, 422. 
------Ἡ.ὄἔ --β.--ὄ-- ΟἹ ἴδε Ῥβαΐτης, 325. 
ϑελιπαϊοτὶ, (Υ.}1,οχίοου Ῥοηϊδριοϊίοη, 255. 
Θϑολίγπιον, (Α. Ο. Ε.) Οὔ δ. ἴῃ Ἐδάγβδπι, 315. 

κι 
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δολεϊετιαοδετ, (Ε.) Ἐβεδγ οὐ Οοερεὶ οὗ 8ιί. 
{Κο, 862. 

Ῥϑὰὶὶ Ερὶδι. δὰ ΤΏ 6855. 379. 
ΕΉΠΕΝΗ, ὠ.Ὲ.) Νονυμι Ἰμοσχίοου ἰῃ Ν. Τ. 

--- ὄ - --- [μχἱ οὶ Οοιμροπά. ἃ 50. δγου, 246. 
.-.-...ο.ὄὅὄΦἜ 0]μοχϊἰοἱ 10 [πΐοῦρ. γος. ϑρ16116- 

δῖαμ, 249. 
1, οχίσου ἴῃ γοῖυδ Τοδίδι 1] 

αγῴσαῃι, 249. 
Ορυδουΐα Ογιςα, 218. 422. 

---- -  Οσουμηρηῖ. ἰπ Ρτγουογῦ. ϑδ)οΟΉ]8, 
328. 

τ τη (΄. 4.) εγεὶο Εγδηοὶοςδ Μδιμεὶ, 

ϑολπιαῖ, (6. Ἐ.) Ἡϊδιοτία δὲ Μιπάϊοδιῖο 
Οαπομΐβ Νονὶ Τυδίδιθηί,, 180. 

--..-.--- Αὐποῖ. ἰῃ Ἐρίδί. δά Βομηδηοβ, 872. 
ϑολπιαϊὶ, (Ετδβιὰὶ) Οοηοογάδησα ἴο ατθοὶκς 

Τοεδί. 430. 
ϑοληιϊαϊὶ, (δ. Ἐ.) Εχαιηθὴ ἰηἰορτιίδιδ Μδί- 

(ῃηφὶ, 861. 

ϑολπιιαϊὶ, (1.. α.) Ῥδ}} Ερίείοϊα δᾶ ῬὨ116- 
ΤΏ0Ώ, 380. 

ϑολπιίαϊὶ, ( ΒΟ ὈΔ8Ό18}1) Οοτητη δὶ, 289. 
ΒΙδ]14 ὅδογα, 7. 79. 

ϑολπιμολον, (α.) Κονοϊδίο ὀχρ]αἰηοά, 39]. 
ϑολπνωγγεν, (Ο. Ἐ.) Ὀ᾿ββογῖ, ῬΒ1οὶ. 428. 
ϑολοάετν, (Ε. 4.) ΗΪεοτγοζοῖοὶ ϑρθοϊπῖπα, 449. 
ϑολοεάεί, (Ε.) Ὑἱηάϊοϊεο ΕἸανίαδμδ., 278. 
ϑολοείσεπιϊ, (Ο.) Νον. Τεδί. ατ. 24. 
--.--.-.--.--. Ηοτα Ηδρῦτ. οἱ Ταϊυὰ. ἴῃ 

Νον. Ταεβί. 277. 
Ιοχίοοη ΟἹ. 

Τοκίδιηθηΐμηι, 346. 
ϑολοίοπείά, (Φἀτι68) Ηϊηΐ8 ἴοὸγ δὴ ἱπηρτονυοὰ 

Ττγδηβίδίοη οὔτ Νον Τοβὶ. 222. 
Οτ. δπὰ Επρὶ]. Νὸνν Τοβὶ. 40. 

ϑοελοίίεη, (.}) ἂς Ῥαγάθο]ῖς, 266. 
ϑολοίίΣ, ((γιβί.) Ογδιηπιδίίοα ΖΕ αγρίϊοδ, 

ὡοῦ, 2506. 

ϑολοίξ, ω. Μ. Α.) Οοπιπιθηίδίίο ἂδ Εοηϊ]- 
υ5β Ηἰδῖ. ἵει. Τοδί. 197. 

--- Οὐτ Οὐ οθ ἰη Ηἰδβιοσῖαλὰ Τοχίὺβ 
Ἐπτδηρο]ογυπ, 208. 

--- ΒΙΡιβομο Κα ἰδοῦ Β οἶβο, 208. 
----« Ὁὲ νἱγίυτθυβ οἱ υἱῖ!]β Οοά, Νον. 

Τοῦ. 204. 
---- Νονυ Ταβίδπιθηΐστμι, 835, 836. 

Θιδίγῖ6 ἴῃ 1 ΦΟΒ. ν. 7. 8. 215. 
ϑολοίαπὶ, (Μ. Η.) Οὐομμπι. 

ῬΒΠΙΡΡΘΏ565, 378. 
ϑολοίί, (Η. Α.) [ἀΌτι ϑδοσὶ γεῖ. Ἑαά, 1,8- 

τ {ΓΔ Π 5181, 80. 292. 
----- Νον. Τοβίιδιηθηίυμιχ ατ. 1,41. 311]. 
-- -- [βαρορὲ δὰ Νονυηὶ Βα, 188. 
----- Οοταπηδηϊ. 1 ΕΡ᾿δϑίοϊδβ, 370. 
---- ἀα Αὐτποηῖα Ενδηρ. Φοδηηΐβ, 864. 
-----α Οὐδβογνδίϊοηρβ ἰη 1 ὁονγ. ΧΙΠ]. 375. 

Ορυβου δ Εχοροίιοδ, 8328. 
ϑολοίέὶ, (Α.) Δάεκρ!αἰϊα ὅδογα, 266. 
ϑολγεολεπδαγρεν, (Δ1.) Απποῖ. δὰ Ερ. ΦδἼοοδὶ, 

384 

1,αἱ. 'ὰ Νονῦτῃ 

ἴῃ Ερὶδι. δὰ 

ϑολτγοσάεν, (ὅ. Ἐ.) Βοτίρι. γι. Τοδί. δῦσα, 
42, 

ϑολγοοάογ, (ἅ. Υ. Α.) Ὀίδθοσί. δὰ Ὑγαίϊο. 
Ὀδοιοὶ, 845. 

δολγοεάεν, (Ν. ἃ.) [πειϊυϊίομοα Γἰηραρ 
Ἡδροῦτοθ, 231. 

ΜΒ δι Ἰοσταρλϊῖοαϊ Ϊπάο5. 

ϑολγοεήεν, (Ν. α.) ες γεκῦία Μα], ον, 
326. 456. 

ϑολμίίεπς, (Α..) Οοππθηΐ. ἰῃ Φοῦσμ, 816. 
---.-.--. Ῥγονυουθ!α ΒΑΙΟΙΏΠΟΉΙΒ, 327. 

Τηδ( τυ Οῃ 651 συ ΗΘ Ότεε,28]. 
Απϊδάνογδίοημοβ δὰ Υγοῖ. Τοδῖ. 

428, 
ϑολιμιλοδεῖί, (7.) δ ΟΒδυιδιηδίδυβ δρισι δ 

Βδῃοῖ;, 423. 
ϑολμίίζε, (Α. Η. Α.) ὲ Ῥαγδθοϊΐβ, 266. 
ϑολμίς, (.) ἀ6 Οοὰ. ΙΥ̓ Ενδηρεϊίοσγυτω, 

204. 
Νον. Τοβίδιλοπίυμμ ΟὟ. 29, 80. 

ϑολωκιί, (Ε. Α.) Ατοβεοϊομχίὶα ἨθΌγαδὶςοδ, 
442. . 

ϑολεϊχιε, (ὦ. Ο. ἘΝ) βομοῖ α ἰπ εῖ, Τοεοῖ, 
285. 

Ἰμοχίσου Ηδφθγαϊουτη., 239. 
ϑελιοατίξε, (Μ. 6.) Ρβαϊιογίαμι, Οορῶςο, 64 
--------- Ὁταιιτλδίος δἱπρυφΟορεοςε,257. 

Νον. Τοδι. Οοριίσυπι, 64. 
δϑοίοπίία Βιδίϊσα, 104. 
ϑοῖο, (ῬΆ6]1Ρ6) ϑρδῃϊβθῃ Β:Ό]6, 122. 
ϑείαίον, (.) (οτμπιοπῖ. οὐ Μά δ δοῖὶ, 846. 
ϑοίαᾳυοπὶς Ὑοτβιου οὗ (μ6 ΒἰΌΙα, 71. 
ϑοοί, (Πᾶν!) ΗοΌγον Ογδιιπασ, ὅς. 285. 
ϑοοίί, (Α. 2.) μϑοῖ. οπ Ερ. ἴο Βοιηδῃβ, 493. 
ϑοοίί, (Ώ).) Μογβίοη οὗ Μδιβεν 5 ΟΟ6ρΕ6], 

80]. 
ϑοοίί, (Τ.) Ττγδηβίδίίοη οὗ Ψοῦ, 817. 
ϑοοίί, (ΤΒο.) ΟοἸἸδίίου οὗ υοιδιίίοηβ ἤτοι 

186 Ο]ὰ Τοβι. 20]. 
ΟΟΠΠΙΘὨΙΔΓΥ οὐ {μα ΒΙ΄Ό]6, 299, 800. 

ϑοτγίρίμγε ΑἸ14568, 446, 447. 
ϑογιρίιγε ΟφηθδίορΥ, 468. 
ϑογιρίωγε ἩδτΙΟΩΥ, 4338. 

-.--- Νοίδβ οὔ, 426. 
ΠΙυδβιτγαῖοα, 449. 

ϑεγίρίωτει, οὐ ἴμ6 ΟἸγουϊδῦου οὗ, 78. 
ϑοτγιυεπεν, (Ἐ. Η.) ατοοκ Ταεβίδιηθηϊ, 45. 

ΒΌΡΡΙομθἢϊ 0 ΔποῖμοΥ ΎΓδΙΟΣ Οἶ 
Νεν Τοβι. 222. 

ϑομοι, (Ατ.) ἴῃ Εριδὲ. δὰ Ἐπροίπευτη, 
ἄς. 380. 

ϑεασετ, ((.) Ἠοῦτον [οχίοου, 239. 
,ϑεδαϑέϊαπὶ, (1,.) Νοναϊ ἴοι. 80. 
ϑεείοπ, (1. Ἡ.) Μοάιιδιϊομθβ Ἐχερειςεο, 428. 
ϑεεπείίεν, (8.) ἀς ΜΒ. ΙΨ Ενδηρ. 203. 
----.--..-.-.ἕ ἜἩρτταθη θα ο ὅοΓδ, 268. 
ϑέσααγ, ((.) Οὐεογνδιίίοποα πὶ υσδῃι, 498. 
ϑειίεν, (α. Ἐ.) Βαογοὰ Ηοσγιηθηρυίςβ, 268. 

1] ϑείχαα, (..) ΗοΌγτον Ογδιητηδσ, 999. 
ϑεϊάεπὶ, (ο.) ἀ6 ϑγπράτι 5 νεῖ. ΕὈτ. 458. 

θὲ 118 ϑυσὶβ, 456. 
ϑεϊίοη, (.) Βοιμδγκβ οα Οοδάδγβ {]]υ8- 

ἰγδίοη οὗ ἰμ6 ΒΕ] Ό]6, 298. 
ϑεπείεγι, (δ. 8.) Ῥαγαρηγαβίβ Εὐδηρο}}! ΨΦοδῃ- 

πὶβ, 364. 

Ῥαγαρῆγ. Ερὶβῖ, δὰ Βοιμδηοκ, 8372. 
------- Αρραγϑδίυβ δὰ ᾿πἰογργοίδίϊοποια Ὑ6- 

ἴογ8 Τοβίδιηθηϊὶ, 263. 
------- ἈΡρδταῖῃβ δὰ [ηϊογργοϊδεϊοπμο Νογυὶ 

Ταδίδτηθῃῖι, 268. 
ϑεπιογὶ, (Φ. 8.) Ὑιμάϊοϊ Ψαν. 1οςοῖ. Νον. 

Τοδί. 211]. 
ϑερίμασίπί Υ ογβϑίου, οὐ οηβ οὗ 86ε ΒΙΒΙΤΑ 

ἀκξοα. 
ΕὨρΡ] 5} ἐγδη δ᾽ δι! οη8 οὗ, 59. 

Ι ϑεγδίαη ΒιΌΪο, 125... 
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ϑεγίευα, (Απ|.) Ὠϊςοῖ, ἄς 1᾿ἘοΥϊτο, 436. 
ϑεγγαγίϊ, (Νίο. οἱ δ)! ογῦτα) δ γπίδρτηδ ἀς 8- 

ἀφοσγιιπὶ ϑοῖ8, 456. 
ϑέγγει, (Μ. ἀ6) 6 64 Οοδβιηοροπίθ ἀ6 Μοῖϑβο, 

45]. 
ϑει αν, (Ε. Α.) θὲ Ερὶ δῖοι δὰ ἨδθΌγεθοβ 

[ηάοϊ]ο, 8384. 
ϑλαρίεν, (Τ.) Μεάϊςι ὅδογα, 457. 
ϑλαγν», (ἀτϑην}}}6) οὐ Ηδῦγον ϑϑιγηίαχ, 286. 

οὗ ἴδ Οτοοῖς Ασιο]ς, 244. 
δόρυ ὁ (5.) Νὲν Ταβῖ, ἔγοιι Οὐ οβῦδο ΒΒ 

οχῖ, 80. 
ϑλαιο, ἮΝ ) ΡΒΙΟΒΟΡΒΥ οὗ Φυδαίδη, 442. 
δλερλεγά, (Β.) Νοῖοβ οὐ [16 ἀοβροὶ οὔψοβη, 

83θ5. 
᾿ϑλογῖθε, (Μτβ.) οἢ [86 ῥραϊπηβ, 8324. 
ϑλογίοολ, (ΒΡ. Το.) [86 οὗὐἨ ῬΓΟΡΈΘΟΥ, 

4266, 267. 
ϑλιολγονά, (8.) Οοηηοχίοη οὗἁὨ ϑδαογοὰ δηὰ 

τοΐλῃθ ἘΠ ΟΝ, 469. 
ϑλμεϊεισογ ἢ, (Βρ. Ρ. Ν.) Ττδηβὶ. οὗὁἨ Αροβ- 

[01.848] ΕΡΊ51168, 370. 
ϑιδίλονρ, (Β. ΥΥ.) ου ἀδμοεὶβ, 812. 

Ι,οΐυγοβ ου ΨΦοηδὴ, 399. 
ϑισοπὶϊ, (6.) ΒΘΡΌΒΙΙςα ΗφΌτεοσγι, 442. 
Θιλὴ Ὑογβίου οὗ ΒΙΌ]6, 180. 
ϑίπιοος, (Η. Α.) Ερίβι]!α ἴο 186 ΕΡιοβίδῃβ, 

ἄς. 104. 
ϑέπιο, (Ὑ.) δϑαοτοὰ σθορτρὮν, 444. 
ϑύπεοη, (Ο.) Ηογε Ηουοῖίςεθ, 395. 
ϑύποπ, (ΚἸοΒαγὰ) Ηἰϑίοιγο για ἂὰ ΊοιΣ 

οἱ Νουγοδὰ Τοβιδιηρθηΐῖ, 197. 
Ηἰδίοῖτο Οτἴαυς ἀὰ Τοχίο οἱ ἀ68 

Ψεγβίοηβ ἀὰ Νοόονοδὺ Τοβίδιηρηϊί, 197. 
Ηϊἰδιοῖγα Ογιίχαθ ἀθ8 Ῥυιποίρδυχ 

Οοἴτθηΐδίσοδ ἀὰ Νουγνοδὺ Τ οβίδμημοηϊ, 
259, 

Οταπα ἂς 1 Φοδὴ Υ. 7. 210. 
Διββοσίδιϊ "8 ΒΓ ]6 Τοχίο οἱ Ν ΟΥΒΊΟἢ 8 

ἂυ Νουνοδι Τοϑιδιηθηὶ, 197. 
ϑιπιοπ, (ὅ.) ΒΙΌ1]14 Ηφδταΐςαβ, 8. 

ΤΙ οχῖσοη Ἡρδτγαίσθμ, 239. 
Ιμχίσου ἰγϑηβιδιοὰ ὉΥ (Ὁ. ββϑδροσγ, 

289. 

Ι,οϊϊοθῦπη Μδδβογοίὶ- Απδὶγβἱβ 
σδγῦπι, 197. 

ϑύπροοπ, (Ώ.) Κον ἴο ῬΥΟΡΉΘΟΥ, 267. 
ἜπΡΗε, (Β.) [μβροεΐαγοδ οὐ Ηϊδίοσγ οὗ ΕΠ 88, 

"Ἔ; Ἢ ΒΙΌ] 16 1,αἰϊπα, 68. 
ἡ ( 6.) Ομτγοηοίομγ οὗ ΟἹὰ Τρεϊδπηιθηϊ, 

διοά, "Ἅἱ ΒΗ.) [εεῖ. οὔ Ερ. ἴο ΤΏΜΟΙὮΥ, 

ϑ[αδν, Ὁ. ) Εχρϊδηδίϊοη οὗ Ῥβδὶπηβ, 325. 
Απηποίδιϊοηδ οἡ {86 ΕἸ β1165, 870. 

ϑἴοει, (ὅ.) Θοειτίηε οὗὨ τδ6 Ταηϊῖυ, 211. 
διηπαϊδτοξε, (Βρ. Β.) [παᾳυΐγγ ᾿ἰαἴο Οομρ]υ- 

τομβίδη οἀδίοη οὗ Νοὸν Τορίδιηθηΐ,211. 
ϑηαϊγίάσε, (ΒΡ. ΒΗ.) ΕΡ. ἴο ῬΒ]οοη ὁχ- 

Ρἰδιηρᾶ, 880. 
ϑηιεαάΐον, (Εἃ.)} οὐ Οδπρδβίβ, 811. 
ϑδιπέλ, (Μιῖβ8 Ε.) Τυδηβαϊοη οὗ Φοῦ, 818. 
δηεὶιδ, (6.) Θὰ [86 ΟΠ γοδοΪοΡῪ οὗ Οδμηθείβ, 

814. 
δηλ, (Ὀν. 4.) Λίιον οὔτμε Ῥσορμοία, 882. 
ϑηπ δ, (Ὀτ. ἡ. Ρ.) δογιρίαγο Το ΟΩΥ οὗ 

10:6 Μεβδίδῃ, 417. 
βου ρίαγο δηἃ Οδοϊοῦγ, 46]. 

ὅ0] 

δι, (ΤΏο.) 165. ἀ6 1 ζ0. τ. 7. οἱ })6- 
ἔδηδ10 οὐ υδάφιῃ, 210. 

ἴη 2 οι. Οοιητηθηΐζαγιυδ, 8385. 
ἡωμμῚ “(. ) Ἐχρ!]δηδίίοῃ οὐὗὁἨ ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΕ, 

δοία, Υ Ἦ ἀ6) δὶπαεφπίλαὶ (ὦ. 1,.), ἀηὰ ἤα- 
᾽ρλαὶ, (Μ. 2.) ϑενγιρίαγοβ. ἰηῃ ΗΘΌΓΘΥ 
δηὰ ΕὨρ] δ᾿, 807. 

δραπλεηιὶὶ, (Ετ.) αφορτγαρία βδοσγα, 445. 
.--..-.---.ὄ---- Ἐοοἰοδίβϑιοδὶ ΑὩη818, 471. ἡ 

Ηϊδβιοτὶδ Ψοδὶ, 316. 
δρακπίελγ οτβίοπβ οὗ [ῃ6 ΒΙΌ]6, 121. ϑ'ρ8ῃ188- 

ΟἸΡΒΟΥ, 122. 
ϑρεοά, (9 085} ϑογὶρί. Οοηοαϊορίοβ, 468. 
ϑρείπιαπ, (ὅ0}.) Ῥρβαϊοσίυα 1,δὕπο- 56 Χ- 

οπΐσαπι, 72. 
ϑρεποετὶ, (ὅ ) ἂς [,οριθυβ ἨδΔΌΓεΡοτατη, 452. 
δρίίζπεν, (Α. Β.) γἱπάϊςοϊε Ῥαποίοσγυμι γο- 

οδἰΐαπι, 197. 226. 
Οοιμηρηΐῖ. ἀ6 ῬΑ οβὶ, 197. 

εἰμ (α. 6.) Ψογοπλ δ Ναίθβ 1 υδιΓαίαβ, 

ϑροῖη, (- Α. 6.) ἄς [ἡηρυα ΖΕ ργρίδοδ, 

δρω τυ ς (Ὑ7.) ου ἴδ Ῥτγομιῖβοβ οὗ ϑ.γρ- 
ἴαγο, 266. 

ϑέαολ, (Ὁ γ.) 1,δοἴαγοβ οὐ (86 Αοςῖ5, 40]. 
--Φ-.-ὄ͵ἕ οἡ ἴδε Βογηδη8, 408. 
ϑιπολ, (Τ.) Μεάϊοδ ϑδοτγα, 457. 
ϑιίασλλοιεο, (Τ Βοτη88) Ηἰδίογυ οὗ ἴῃς Β10]6, 

470 
διαάίεν, ((. Ἐ.) κεχίϑου Ηθδ. [,Δὲ. 241. 
ϑιαλείίη, (ὅ. 4.) 1᾽1ὲ. στη. ΧΙΙΧ, 518. 
ὑῶν (ὦ. Ε Απιονγιῖςβ ἢ Ῥϑδ]πιοδ, 

διοκλορὸ (6.) οα ἴδε Ερίδβι165 δηὰ (οβροΐβ, 

ϑιαταλίς, (Φ. Ε.) Οομιμ. ἰῃὰ ἘΖθοβὶθ] θη, 
3398. 

δίαγὰ, ὦ. 4.) Ῥαν ας Οδγιοΐηαση 1 ἰὈτὶ 
Θαυΐπηυο, 322, 828, 

διαγίίησ, (1) Μαρ οὗ Ῥαϊαδίϊπο, 447. 
διολείία, (Ῥεῖον) Ττδαϊοηβ οὗ ον 5, 455. 
ϑιέείσεν, (Ἐ. ΥΝ.) Ιμισοὰ. δὰ Νοῦν. Ταβί. 

188 
Ἐχέρδοβα ἀ68 ΕΡ. δὺῦχ ΡὨΪΠ ρΡΡΙΘἢ8 οἱ 

Οοἰϊοββίθπβ., 8378. 
Ἐχροπιοη οὗὨ ΕΡ. οὗ Ροῖον, 8385. 

Θιοίπ, (ΕΟ. 6.) Αὐϊδοηῖα Ενδῃ. Ψοβῃῃ!8, 
8368. 

ϑιορλαπὶ, (Ηδητὶοῖ) Οοποοτάδπεῖ Νονὶ 
Τοβίδιη)θηῖ,, 430. 

ὝΕΡΊτες (Βοθογιὶ) Νοναπι Ταβίδσηθῃΐαμι, 

ΣΥΝ (ΖΦ. 4.) ΟΠ εἰ βίοϊορυ, 8388. 
ϑέευεης, (Μτϑ.) θϑονοι δὶ) ᾿Οτητηθηΐϑ, 805. 
ϑιευοηδοπ, (Β.) ϑοτίρίυγο Ῥογίγαϊ (8, 471. 
ϑεδυσηϑοη, (.) Ἐπχροβιίοη οὗἁὨ Ρβδϑὶ. ΧΧΙΙ!. 

998. 
ϑεολοῖ, (5. 6.) Οοτπι. ἴῃ Φοῦ. ΧΙΧ. 819. 

[πιογργοίδιιο Ηδρδουοὶ, 345. 
δειογπλείηι, ((.) Ἐνδηρε λα, ἀοιμίοε, 69. 
ϑιεοολ, (ΒίδΒοΡ) Τιγϑηβίδιίοη οὗ Ψοῦ, 818. 
-- ᾿Ἰγαπειδίίοη οἵ Ιβαϊδῖν, 384. 
ϑδιοολ, (Β.) Οοπτηοηΐί. οη Μαϊβομὶ, 346. 
ϑιοοκὶὶ, ((.) ΟἸανὶβ ἰηρσυε βδηςίς Ὑοίο ΣΙ. 

Τορβίδιηθηῖι, 238. 
ϑιοΐδε, (ἀϑογ6) ΟΟΙΩΤΩΘΕΪΑΣΥ οἱ ἴδ 6 ΒΙΌ]6, 

305. 

κκϑ 
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ϑίολεε, (Ὠ.} οὐ [86 ΜίηοΥ Ῥτγορβοίῖβ, 841. 
Θίιοπατά, ((.) 188. οη 70 δε κβ, 840. 

Οομ. οὐ Ζοοδδτιδὶι, 8346. 
185. οῃ εοβίσυσῦου οὗ [με ΤΘΙΏΡΙΘ, 

862. 
“ϑίογν, (ἃ. (.) Οὐδβαγναίίοῃςββ δὰ [1Ὡρ. ΗΘΌγ. 

28], 
Γοἰοτρτοίδιιο Ερ᾿βίοίϊαγυτῃ Ῥαϑυὶ, 869. 
ἢ)6 Οδιμο οἰ ΕΡ᾿β[0]15, 838:. 

---- Ὀιϑδογίδτιομοβ δὰ Νονυ. Το. 428. 
---- Ορυδου]ὰ ᾿Αοδαομίοδ, 423. 
Θιοϑοῖ, (Ε. Η. ἢ.) θὲ ὕδποὴς Νονὶ Τοι- 

ἰλτηθηῖὶ, 180. ᾿ 
ϑιοϑοῖ, (Ε.) θὲ Ἐρ᾿βῖο}15 Αροδβίοϊογυμηι, 180. 

ὲ δηοῃο Νονὶ Τοβίδιηθηί, 180. 
Ατοβφοϊορὶδ Νου. Τεβί. 442. 

-------; Ῥιδδοτῖ, ἂς δερίομῃ Αβίβ Ε6168118, 
445. 

ϑίοιοο, (Ο. Ἐ..) [πἰτοὰ. ἰο Β.0]6, 184. 
---..ὄ Ψ Γνδηβι δου οὗ [στ οα Ηοῦγον Ῥοο- 

ΓΥ, 199. . 
ϑίγαδο, οὐ ϑδίγαδιω, (ὟΥ αἰαῖν.) ΟἸοβδα Οτάϊ- 

ὩΔΓΙΔ, 288. 
ϑγαμδε, (Ἐ.) πϑοϊορίδη [186 οὗὨ ΨΦ68.8, τοῦι- 

ἰδιϊοηδ οὗ, 478. 
διγεαί, (Ὕτα.) Ὠινιάϊηρ οὔτε Ηοοβἕ,409,410. 
ϑίνεεῖ, (8,) Νεοσβίοῃ οὗ Ρβδὶπιβ, 828. 
ϑιγεδοπὶβ, ((,) σοί. ἱπ Αοῖ. Αροϑῖ. 866. 
δισιροϊϊι, (Υοιοτῖ1) Ατρυποηίδ οἱ βομο} 8 

πῃ ΧΙ] Μιηοσοβ Ρτυορμοίδϑ, 854]. 
Ὑπομνηματα ἴῃ Νον, Τοβί. 848. 

ϑισοπεῖ, (Ο. ὙΥ.) θὲ οοίγίμδ Φοβδῃηῖβ, 
968. ν 

ϑσιμε, (Φόβορ ἢ) Οοταμηοι Ρίδοο Βοοῖ ἴο 186 
ΒιΌ]ο, 438, 239, 

ϑέματί, (Μοβε8) Οἱ ἴδ6 ΟἸΪὰ Ταεβίδᾶ 
Οὕδδου, 180. 

Ἡοῦγον Οτδιητδυ, 227. 
ἨδΘὉ. ΟὨγοβίοσηδίμυ δηὰ (ΟΌΓΒβα οὗ 

Ἠροῦτγον ϑιαάν, 228. 
Οτδπμδν οὗ Νὸν Το. Ὠιδ]οςῖ, 944, 
Οοτησιθηΐ. οἡ Ερ. ἴο Ἐοχηδηβ, 878. 
Οοτητηρηῖ. οαυ ΕΡ. ἴο Ηοῦγον 8, 388. 
Βιββογίδιϊοηβ ἢ ἴἢ6 Ὀαδὲ τηοᾶθ οὗ 

βιυπαγηρ ἴ86 Οτὶριπαὶ 1δηρυδρεβ οὗ 
186 ΒΙΌΪ6, 225. 

Ῥαββᾶροβ οἰϊοὰ ἔγοια Ὁ. Τ, 'π Νον, 
20]. 

------.-ΟςὥἜ Ἐϊοταθηΐβ οὗὅὨἨ Ἰηϊοσργοίδίιοῃ, 260. 
Οοπιηι. οἡ ἴπ6 ΑΡροσδίγρβα, 894. 

δικοῖ, (ΜΙ. Ο. 2.) Ηοξοδβ Ῥυορβμοία, 344. 
διμαϊεε οὗἉ τὰς ΑΡροσαίνρβο, 8394. 
δίαγσεε, (Ὁγ.) ἰουιαγκ8 οὴ Νο ΤΎΔΩΗΒΙ. οὗ 

188: Δῃ, 384, 
Θμίοοτὶ, (ὦ. (.) ΤΒοδαυγυβ ἘδΟΙΘΕΙ ΔΒΓ ΘΟ ΌΒ, 

487. 
ϑείάς εἰ Ῥῥαυοτὶπὶ ΟἸοΒδεο βδογθο, δὺ ΕΓΏοβιὶ, 

ΐ 246. 

δαπιπεν, (ΒΡ. .) ὁπ. Αροβίο! ςϑὶ Ῥχοδοβίηρ, 
8571. 

Ι,μβοΐυγοβ οὐ (86 ΠΡ Οἀοδροὶβ, δηᾺ 
Αςῖε, 400. 

-------- 1ρροΐϊυγοβ οἡ δι. Ρδυ} 5 ΕΡῚ 8165, 402. 
1,ροἰγοβ οἡ Φδιμοξ, Ῥοίοσ, ΨόΒῃ, 

δὰ Ζυᾶο, 405. 
ϑιγεπλιϑιὶ, ((1}}.) Βιθλος καταλλαγη, 200. 
-------ΞΞ Μιωροῆπα, 218. ἷ 
ϑδϑυσγίκραν, (Εἰ Ο. Ν.) [πὰ Μαῖι. ΧΧΙΠ, 57--- 

40, 862. . 

Βιδιοσταρλϊοαϊ 7Ζπάοα. 

ϑίιωοο Νοσβίοῃ, 146. 
ϑμδεο:, (Η. Ἐ. Η. ἴ6 ἄυκο οὗ) Οδίδίοβιθ 

οὗ Ὠὶβ ΒΙΌ]65 ἀπά ΒΙὉ]}ς8] Μ88. 8. 
δϑιμίοι ο, (ὅ 08.) Οὐτατμοπίδσυ οὐ ἴδε ΟἹὰ 

δηὰ Νοὸν Τοβίδτηοηΐ, 806. 
ϑυαῆδοτο, (Α..) 206), 1,Δἴΐηθ νοσβῃδ, 844. 
ϑιοεαϊδὴ Β10]6, 114. 
ϑγλος, (Ὀτ.) Ῥαγαρῆγαβθ, ὅθ. οὰ ἴδ Ερίδεϊα 

ἴο ἴ6 Ηδῦσχονϑ, 382. 
δυπιοπάς, (Ὁτ.) Οὐδογνδίϊομβ οὐ του ϊβίης 

6 ΕὨΡΊ ἢ Ὑογείου οὗἩ 186 ΕὈῸΣ Οο8- 
ΡΕ]5 δῃὰ Ερίβι]θβ, 2322. 

ϑγπολγοπέδεϊοαί ΤΑΌΪΟΒ οὗ Ιεγϑοὶ δὰ ηυάβῃ, 
ὅς. 468, 

ϑγησε, (---- Ιπἰτοὰ, ἴο Ἠεοῦγον Γδορυάᾶρο, 
229, 

ϑνγίας ΜΝ Υβιοη 8 οὗ ἴα ΒΙΌ]6, 60. 62. 

ΤΆΡΙΤΑΝ Ψογείου οὗ (ὴ6 ΒΙΌ]6, 187. 
Ταῖϊ, (ὙὟ.) Μοἀϊιδίομος Ηεὑταίς, 405. 
Ταίδοι, (Η. Ε.) Απεᾳυϊγ οὗἩἨ Οϑποβιο, 314. 
Ταίδοι, (Μ.} ΑπΔΙ γε οὗ ἴμ6 ΒΙΌ]6, 4838 
Ταίπια, 278. 

Ταπιμὶ Ὑ τιον οὐ 186 ΒΙΌΙο, 132. 
Ταρραη,(Ὠ.) κδεϊασεβ ου δ 8 ΑἸ Πα θα, 

448. 

Ταγσμπιδ, δ2, 58. 
Ταγπουιὶ, (ὅ.) Οὐτλμι. ἰῃ Ῥτορμοίδβ Μίπογοβ, 

841. 
----.-- --- Οοπαι. ἰὴ Μίοδδηι, 845. 
--.-.-.--. ἔ Οογλ. δὰ Ερῃοβίοβ, δὅζα. 877. 
Ταίαν Μοτβὶουϑ οὗ [6 ΒΙΌ]6, 186. 
ται .) Εαϊου οὗἩ δ] γ᾽ 5 Ηογτ Ῥδῃ]πδ, 

ς,. 179. 
Ταίίαπι, (Η,) Επγριίδη Ογδιασηαν πὰ 1, οχὶ- 

60Π, 257. 

ΧΙ] Ῥγορβοῖβ, Οοριίςο, 64. 
Ταυογπεν, (ἢ..) ΒΙΌ]6, 88. 
Ταῦυοθβ, (ὅδς.) Ῥοηϊδίουσ δ, Ρογβίοθ, 64. 
Τανίον, ((.) Εἀϊίοη οὗὨ Οδτηοῖ᾿ 5 Ὠἱοῖ, 402. 
Ταγίον, (Ε.) Ναὸν Τοβίδπιθης Εονίβοά, 858. 
Ταγνίον, (Βρ. Ψ46γ.) 1186 οὗ ΟΒτίδι, 478. 
Ταγνίον, (Ὅτ. δοδη) Ηθῦτ. Οοποογάβηοο, 429. 

ῬΑΓΑΡὮΤ. οἡ Ερὶδί. ἰο Βοσωβῃβ, 871. 
7 ανίογ, (ΟΠ) Ῥοτοῦ οὗ ατϑεὶς Ατίὶοὶο, 345. 
Ταγνίον, (Το. οὐ [86 ΤΎρεβ, 265. 

ΟΟΤΩΣΙΘΠΙΆΣΥ οἡ ΤΊ, 380. 
Τανίον, (ὙὟ. Ο.) Οτοο- ΕΠ ΡΊ 6 1 ,Ἔχίοοι ἴο 

Ν. Τ. 249. 
ΠΠυβ γαῖ οἢβ οὗ {μ6 ΒΙΌΪΟ, 462. 

Τέεσπον, (1, 6,) Ὀἰβθεσί. ἀ6 αδρσρθο, 845. 
Τοίϊισα Νοτβῖου οὗ [μ6 ΒΙΌ]6, 1838. 
Τεηιρε Ἠεϊνοῖϊοα, 411. 
Τεγτοί, (Ο. Η.) οὐ Ερίδι}6 ἰο Βοπιδῃ8, 878. 
Τεβίαπιεπί, (Ν8) ἱπηρτονεᾶ γεγείοῃ οὗ, 

354, 

ἘΧρΡΙ ΔΉ δίΟΥΥ Οοττηθηΐδ ου, 400. 
ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΟΝ Νονυν. Κα Νονῦν ΤῈ8- 

ΤΑΜΈΝΤΟΌΝ. 
ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΟΜ ΨΈΤυΘ, Μίαάς ΒΙιβιχα Ηξ- 

ΒΒΑΙΘΑ εἴ ἀμπαξοϑλ. 
ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΙ ΥΕΤΕΒΙΒ ὙΕΒΒΊΟΧΕΒ ΓΑΈΙΝ Δ 

ἨΟΡΙΕΕΝΖΣ. 
ῬΑριηὶ, 77. 
ῬΜοαπίλδηὶϊ, 78. 
Μαϊνρηάδ, 78. 
Οαοίδηὶ, 78. 
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ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΙ ΝΕΈΤΕΒΙΒ ὙΕΒΒΊΟΝΕΒ ΓΑΤΙΝΣ 
Βοριξενκ. 
Ἠουδιρϑηιὶὶ, 78. 
Μυμβίοσι, 78. 
Ἰ,βομῃΐβ π4ε6, 79. 
(δδιδ)οηΐδβ, 79. 
αι εἰ ΤΙΘΙΘΙΠΣ, 79. 
ΒοΒι Εἰ, 79. 
Τδῖδι, 79, 80. 
Βοδιοῖῖ οἱ ΤΏ ΣΟΣΙ, 81. 
γυϊραῖδθ Ὑογβίουιθβ, ΕΙΠΟμ6 8 ὙΔΣΊΘ, 
θ7---69. 

Τεκδεγὶ, (Ο. Α.) ἄς α!λιαια 1ἱηρ. ΑὨρὶὶς. 
224. 

Τηυδααὶὲ, (5.) Οοποι διοτίυτα ΒΙΒΙοππι, 409, 
-----.---.-- Τὰς Βοοδοποῖον οὗ [16 Β10]6, 409. 
Τλαϊεπαππὶ, (Ο. 6.) γεγεὶο ΤΥ Ενβϑηροὶ!- 

ογῦτα εἰ Αοὶ. Αροβίοϊοσυπι, 80. 
Τλεῖϊε, (Ο. α. 6.) Οοτμπιοπίδγίαδ ἰῃ ΕΡἰδί. 

ΨΦοσοῦ!, 884. 
Νονπῖ ΓΤ  οβιδιβοπίυτι Οτ. 44. 

Τλείπεν, (α. 4.)  οδογιρῦο Οοάϊοϊβ Ῥεῃ- 
ος ᾿ίοθ01 ΑΤΔΌΪοΙ, 204. 216. 
ΤἈλεάοτὶ ΑἸ ΟΟΒΘΩΣ Ορογα, 280. 
Τλοοάογείὶ Οὐτατηφ:ἰΑτὶ,, 279. 
Τῆἠεορλυϊαοεὶ Ο(οτατηθηίασίὶ, 281. 
Τλίεηιο, (Α. Ο, ν. Ε.) Οοἴμμι. ἀθ ΥΙ1. ΕΡ. 

Αροο. 892, 
Τλιογϑοἠῖὶ, (Η.}) })6 Ῥεηξ Κ ογϑίοπο Α16χ. 218. 
ΤΆϊξίο, (ὅ. (.) Αοἷδ 5. Τπουλα, 176. 
-- ᾿πη δε Ῥοισὶ οἱ Ῥδυὶὶ, "6. 

(ὐάοχ Αροσγυρμυδ Ν. Τ. 176. 
ΤΑὶϊνἰισαϊ, ((.) ἀρ μεμη 1658. 
ΤΑϊριοἰλισαϊίο, (ὙΥ.) ϑατταοηβ οη Ῥεπίδίθθοι, 

398 
Τλοϊωολ, (Ε. Α. 6.) Ἐχροείξίοπ οὗὨ βοστθοι 

οὐ μα Μουμπὶ, 362. 
------- ἔχροβ. οὗὁἩ ἀοβρεὶ οὗ Φοξη, 865. 

- Εχροβ. οὗ Ερίϑι]α ἰο 86 ΒΟΠΙΔΠ8, 
374. 
Οὐ. οἢ ἴμ6 ΕΡ. ἴο {6 ΗΘΌΓΟΥΕ, 

974, 
ΤἝοιερδοη, (Ε.) Οπ Ῥτορἤθου, ΤΎΡοβ, δπά 

᾿ς Μνδοϊοδ, 423. 
Τλοπιρεδοη, ((. 8.) Μοποίδββδγοῃ, 159. 
Τλοηιρδον, ι Η.}) Ῥανίάϊςοα, 597. 
Τλοπρδοπ, (ὟὟ.) Νὲν Τοδιαπιθηϊ ἰΓδπδ]δίθα, 

358. ἢ 
Τλοπιδοη, (ΟΠ γ168) Τυδηβιδίίοη οὗ [86 ΒΙ- 

Ὅ]6 ἔγοχῃ ἴπὸ τροκ, δ9. 808. 
-- -- Ὁ Βυπορεὶβ οὗ ἰδ ΕουΣ Ενδηρο  1δί8, 

159. 
Τλοπιδοη, (Ή.) 1,δοἴυγοβ οἡ Αςίδ, 402. 
Τῆήγχπιδοη, (Βοῦοτ) Ὀἰδίοβεασγοι, 159. 
Τλοπμοη, (ὙΠ. Α.) δηὰ Ὄγπιε, (.) Ηϊδῖ, 

οὗ Τγδηδίδίίοη οὗ βογιρίαγοβ, 219. 
Τλοιδοπ, (Μτ5.) ΠΙυοίταιίου οὐ [86 ῬΒδΙτηΕ, 

3925. 

Τλογηπίοη, (.) ἴ86 Ῥτγοάϊμαὶι,, 409. 
Τλοτρε, (Β.) Ῥεβαὶσαὶ 1,δὲϊπο- Αἡρὶο- δαχοηὶϊςὶ, 

72 
-------- ΟρὐτιοηΒ ῬΑΓΑΡὮΏΓΑΒΟ οὗἨ βοσὶρί, ἴῃ 

Απρίο-ϑάχοη, 72. 
Απρὶο-ϑαχοη ὅο5Ρ615, 78. 

Ὑλγιίοπ, (Ε.) Ἑπρίδηὰ βαΐδ δηὰ Τυσαρ- 
Δηῖ, 390. 

Τὐμαπὶ, Φ. Α.) Α6. Ἑαμαάΐουδ, 841. 
Τλιοαϊίες, (Ε4.) Ἡορίδίδυςσδι, ὅο. Απρο- 

ΒΧΟΏΪΟΟΘ, 7]. 

ὅ08 

Τισγέ Μετβίου, 14ὅ. 
Τίϊοολ, (Α.) ᾿βρογίδιϊουβ οα ἴῃς Αροοδ- 

γρβο, 391]. 
Τιπααὶ, (Ν.) Απύφυθ8, ϑαοσοὰ δηὰ Ῥσο- 

ἔδῃο, 182. 
Τιίπααὶ. ὅθε Τγπααϊε. 
Τιολεκάοτί, (Ἐπ. Ἐ. Ο.) Οοάοχ ΕΡΒ ΓΘ ΤΩΙ, 

14, 1δ. 
---...- νον. Τοεϊδιιοηίπῃ ΟτΥ. 42, 48. 
Τιολεπαάον, (1. Ε. Ο.) οοιτῖηα δυ!, 

968. 434. 
Τιδπαππὶ, ((.) Νον. Τοδί. ατ, 82. 
--------.-- Μεϊεοιϊοταδὶα βδοσα πὶ Ενδηρ. 90- 

8ηπῖδ, 8365. 
βαοτοὰ Μεάϊϊαϊίουε, 865. 

--------- Ογνυβουὶδ Τμοο]ορίοδ, 424. 
Τιιπαππὶ, (ὅ. Α. Η.) })ὲ διγπομγτοῖδ ον. 

Ταεῖ, 246. : 
------..--- Ὑταυβδιοὰ ὉΥ Οταῖρ, 2345. 
Τοάά, (Η. 4.) Ὑιμάϊοδσῃ οὗὁἨ Ααἰϊδογίεοὰ 

ἘΠρ ἰδ ΜΝ γδίου οὗ (π6 ΒΙΌ]ο, 221, 
----- Αοοουμπὶ οὗ Τ͵δηδίδιίου οὗ ΒΙΌ]ο, 919. 
Τοορίοεν, (Ἰ. Ἐ.) 9)ὲ Μογβίοθθ ΑἸοχδηάᾶνγ, 

Ῥοηϊδίουοπιὶ, 218. 
Τοϊπαγάϊ, (ΝίοοΙ41) Ηδγιμοηΐδ, 155. 
Τοίϊον, (Ψ. α.) ῬΑΓΑΡὮΓ. οπ 1 (ΟΣ. 8378. 
Τοπρα Μετβιου, 1839. 
Τογϑελεῖϊ, (ϑαταυο}) Πϑδβῖμτ ἴῸΓ ἃ Ηδυτοοῦγ οὗ 

ἴα ΒΙ1Ό]6, 1δ2. 
Τοισπίεν, (Φαταθβ)ὺ [Π]υδιταϊίομδ οὐ Βι]1οδ] 

1 ἰογαΐυγζο, 2. 
---ὄ ὄ--- υἱἱογδγγ ΗἰβίοτΥ οὗ (πὸ ΒΙΌ]6, 8. 
-----...--.ἕ Βεοδβοὴβ οὗν οὗ Μοβϑε, 274. 
Τοισπδεπά, (Οθοσμο) ΗδυΟΩΥ οὗ ἴμ6 ΟΙὰ 

Ταδίδιηρηὶ, 152. 
---------ἕ Ἠδττοοῦν οὗ [6 Νον Τεδίδιμοηίΐ, 

188. 
-----------ἕ ΒιΌϊῖ6 τὰ ΟΒτγοβοϊορίοδὶ ΟὉσάοσ, 

1568, 154. 
--..--..ὄἕ ΒοΥρίαγαὶ Οοττηυσπίου πιὰ αοά, 

308. 
Τοιοπδεπώ, (3.) ου ΟΒαγβδοίον οὗ Μοξοβ, 809. 
Τοισηϑοπ, ( τ.) Ὀἰβοοῦσδο οα ἴ86 Ενϑδῃηρο- 

11ο4] Η:βίοσυ, 168. 
7ταρρ, (.) Απηοίδιίομβ ου ἴπ ΟἸὰ Τεείδ- 

ΣιΘηΐ, 294. 
ΟὐοἸτ ὨἰΔΣῪ οὐ Νεονν Ταβί. 85]. 

7ταρρ, (Ὀτ. .) Νοῖδϑ οῃ ἴ6 ΕουΣ ὅοδρε]δ, 
858, 359. 

Τγαυεῖϊ, (Τ.) ῬΑΓΑΡὮΣ. οἢ Ῥβδὶπιβ, 828. 
7Ζταυΐ, (Ὁ. )1,μοἴἴεγβ ἴο ΟἸΌΌΟΩΙ, 211. 
Ττεοαδιγν Βιδίε, 103. ' 
Ττερφεῖϊες, (8. Ῥ.) Βοοῖκ οὗ Βονοϊδίοη, ατ. 4 

Ττγδηβιδίίοη οὗ Οἰθβθιλυβ᾽ Ββ ΗθὉ. [6χ- 
ἴσου, 240. 

----..ὌἨὕὄὅ.ὥὄ ΟὕΌτόοΆῖς. Νὲὸν Τοβίδιηοηί, 474. 
Τεὶιρἰαπαϊὶ, (Φ.) Ὀϊαιτῖθα, 456. 
Ττιπιπιν, (Μτβ.) Ηδὶρ ἴο δε διυὰγ οὗ (6 

ΒΙΌ]6, 801. 
Ττοϊϊορο, (Υ.) τ. Νὸν Τοβῖ. 40.᾽ 

Αμδιθοίδ ἘΒοοϊορίοδ, 856. 
Ττοπιπιῖὶ, (ΑΌτ.) Οοποοτάδης ατεβοῦ 6 Γ- 

βοΐ ΧΧ, 430. 
Ττοείϊὶ, (Μδτιι πὶ) 1,οχίοοη γγίδουτη, 2358. 
Ττοισον, (ὟἯ. 8.) Ἰδταθὶ ἀδὶγοσοὰ ουΐϊ οἴ 

Ἐκγρί, 397. 
Τιοζεν, (Ὗ. Ἡ.) Ῥεδίπιβ, ψ 1} ποίεε, 826. 
Τταϊὴ οὗ Βογοϊαξίοη ἀοπλοηδίΓαιθα, 459. 
'Τυΐϊδετο͵ (Η. Κ.) Ταϊτα ΙΔησαα β5γντ. 368. 



604 

Τμγκιδὴ Ψοτβιοη οὗ [Π6 ΒΙΌ]6, 26. 
Ταγπετν, (8. Η.) Οοπιρδηίοῃ ἴο {86 ΒΟΟΚ οὗὨ 

Οοηρεὶδ, 312. 
Νοίοβ οῃ ΕῬ. ἰο Βοζηβδῃβ, 378. 
Ττγδηβιδοη οὐὗἁὨ «ψΔΠπ8 [πἰτοᾶ, ἴο 

Ο. Τ. 186. 
Τυδηβίδίοη οὗ ῬΊδμο κ᾿ 8 ϑδογοὰ ΡῈ }- 

ἸοΙοΡΥΎ, 268. 
Τιστείπι, (. Α.) θὲ δογιρίαγεε [πέργργοίδ- 

τοηο, 268. 
Οὐτ ΘΠ ΔΤ ἴῃ Ερϊδί. δὰ Τ68- 

ΒΔΙΟΠΙΟΘΏΒδ65, 379. 
Ερϊδί. δα Βοπιδηοβ Εἰχροβιτϊο, 402. 

Ταμγίοπ, (Ὁτ.) Βονίονε οὗ Βρ. Βυγροβδ οῃ 1 
ΦόΒὴ ν. ἴ. 218. 

νιηάϊοδέοη οὗ τοῦ, Ρογβοῃ, 218. 
ἘΘΠΑΣ 5 οὐ ΕΥΆΏδΒο, 2] 4. 
Τεχὶ οὗ Ἐπ 5}. ΒΙΌΙ6 σοπβιδογοά, 
] 22]. 

Τ' πν, (Β.) Ὀ᾿βθοσγί. οα ΟἹὰ Τοβί. 424. 
Ἰγεΐδεη, (Ο. 6.) )ὲ ναγῖῖβ Οοάϊουτα Ηροῦτα:- 

ογυσι (σηοσίδυδ, 20]. 
Τγπααίο, (Ὑ.) Νενν Τοβῖ. δμὰ οἴβογ ΒΙΌΙ1ςδὶ 
ΤΥΔΗ 5] Δί 08, 82. 85. 

Τοοινι, (Β.) Τοδδῦσιδβ Απιααυϊίδίυτα 856- 
ΟΥΒΓΌΙΩ, 440. 

ὕλίονιαπη, (Ε.) Οδπσυμπι Οδηιοοτγαηι, 332. 
Ιπϑαῖ, Τρ. Βατδυι ίδηθ, 238. 

ὕναδνεϊί, (ΒΕ. Ὗ. 0.) Νεὲν γογείοη οὗ Ψοῦ, 
819. 

σιρλέία Νετεὶομῖβ αοἰίος ἘΠῚ ΙΟΠ 65 ὙΑΓΙΣΒ, 
θ6.---71. 

ἴὕδπρεν, (Α. Ε.) Πὲ Ῥαγδθοϊδσυμι Ναίαγᾷ, 266. 
υιεγκϊτολον, ((.) Μοτγιροπουῖῖοα ΒΙΌ]1ς8, 

2θ8. 

ὕγτι, (3.) ΩΧΧ ἩἨονάομηδάυστμη Ὁ Δη16]18, 
Οοτηραϊαίίο, 340. 

ὕσχγεϊπὶ, Φ. Η.) Ανδϑογοίυσῃ ΒΙὈ] συμ), 449. 
ζυεεοτὶϊ, (5.) Αὐτηδοβλθηβίβ ΑὙΟ ΒΡ βοορὶ, 6 

ΠΧΧ Ιπἰογργοῦδυδ, 218. 
Απμδ]65 οι, οἱ Νον. Τοβῖ, 464, 

465. 

ζ)ειονῖῖ, (1,..) Οομμταθηῖ. ἃς ἀθηυη. Φοδπη 15 
Ἐσνδρο]ϊο, 864. 

ΨΔΙΘΚΈΝΑΒΙΙ, (1... 0.) Βοϊοοίδ 6 βοῃ 1118 ἴῃ 
Νογναπι Τοβίδιηθηΐωμι, 350. 

Μαϊϊα, (1,Δ1.) Απποῖ. ἴῃ Νον. Ταδβί. 847. 
Ῥαίρυ, (Ε.) Νοναπι Τοδίαπιθηΐσμι, 351]. 

ατοοῖ Ταβιδιηοηίΐῖ, 37, 351. 
Ῥαη-ἀργ- Βοοη- Μεοοῖ,(Α.1,.) Βροοίσλθη Ηο- 

Τὴ :Θυ ἸΟΌΙΩ, 368. 
Ῥαπ ἀεν οορῆϊ, (Ἐὰ.) ΒΙΌΠ4 ΗδοΌταϊοβ, 7. 
Μαη Ἡασρεῖ, (ΜτΒ. ------- Οοτατημθπΐ οὐ {Ζοῦ, 

319. 
Ῥαη Ἡρηρεῖ, (Ὑ. Α.) Απηοίδεϊιο ἰὴ Νον. 

Τοβί. 417. . 
Οοπιμα. ἰῃ Ερ. δὰ ῬὮΠΡΡΘΙΒ68, 

378. 
απ Επ:2, (1,.) Νον. Τοεῖ. αγν. 88, 34. 
---- Β201:1 Οτϑοοβ, 58. 
Μαλ Ηενεί, (Ὁ).) Π188. ΤΈΘΟΙ. 424. 
Ῥαπικιάοτί, (ΒΡ. Ῥυϊποῖρ]οα οὐὗἁἨ βογιρίυγο 

. ΤΣ οτρσοιϊδίου, 264. 

Βιδοσγαρλϊοαί 7πάο2. 

Ῥαπ Τίϊ, (8.) Μαϊδονίας ΠΙυβίγαίαβ, 8346. 
Ορυβ Αμπαϊγίίουτϊη, 4839. 
ἂς Ταῦσγηδουϊο, 454. 

Ῥαη Ῥοοτγεί, (.) ἂς [78 γθοτγύτ, 245. 
Ῥαιαδίϊ, (Ε.) Απποῖ. ἴῃ Ῥβδίγηοβ, 822. 
Ῥαίον, (ὅ. 8.) Οτδοῦα Απιοβὶ, 844. 

Νονυμ Τοβίδιη)οπίυμ, 38, 35]. 
Ῥαισῆαπ, (Ε. Τ.) ϑοιωοῦβ οὐ Μδῖὶ. ΧΙ; 

40]. 
Ῥαυαβεοτίβ, (Ἐ.}) Οοτητηθηΐ. ἴῃ Φοῦσπι, 816. 
Ῥεῖ. 866 1)ὲ Ψειϊ. 
Ροϊλαδοη, (4. (.) οἱ δἱϊοσασα Οομσηθηίδ- 

ἤοῃοβ Τ᾽ μοοϊορίςξ, 411. 
Ῥέεποο, (ΑὉδέ 46) ΒΙ0]6, 290. 
Ῥέεπεπια, (Η.) ἄς Μείμοάο Ῥγορμοιϊοᾶ, 967. 

Πιββοσί. ἴθ Οϑηδβίη, 312. 
Οὐοπητηρηΐ, δὰ Ῥεδίτηοβ, 399. 
Οὐομπηθπίαγ 5 δὰ “ογοπίδι, 8337. 

----.--ἕ 1,δοὔοποθ δα ἘΖΘΟ ο οι, 338. 
------.--- Τιβδογί. δὰ Ὑαιοϊηϊα δ 16}18, 839, 

Οομμμθηί. δὰ Ζδοματίς, 346. 
Οοπμλθηΐ. δὰ Μίαϊδοβίδπι, 846. 

Ῥετγλοευεπ, (Η. Ῥ. Τ.) 6 Ῥγεοδὶ. Ποιίηϊοᾶ, 
862. . 

Ῥεγηδάε, (. 8.). ϑουπιοηβ δὺς Μαῖίΐ. Υ.--- 
ὙΠ]. 407. 

Ῥεγροογίεπιϊ, (ὅ.) ΤὨλιββογίδιίοποβ, 494. 
Ῥεγποη- Πατοουσί, (1,.) ἸὨϑοοιτῖπα οὗ [6 Ὠ6- 

Ιυζο, 451. 
Ῥεγδοἠμγιὶ, (ὅ. Η.) Ορυϑουϊα, 424. 
Μ᾽ιαϊίς, (Ε.) ϑετίρίυτο οἰ, 458, 454. 
Ῥισηοίίοα, (Α.) ΟΒγομοϊορίες ἂς }᾿ Ηἰβίοί 

ϑδαϊηῖο, 465. 
ῬΊσωῖον, (---} Ὀἰβποίΐοη ργί παι ἶνε 68 

Ῥβδυγηθβ, ὅς. 323. 
Ῥεϊοίροα, (δ. Β,. Ο. ἀ᾽ Α. ἀ0) Νονα Ὑογεὶὸ 

Οτοοδ Ῥγουουθϊ γι, οἷο. 60. 
Ριγσίπίαπ ᾿πὰἀϊδῃ Ὑογείου, 147. 
γὲεσίπσα, ((.) αϊγὶθ, Οοτητηρηίδγίαβ ἴῃ 

«οβαίδηη, 334. 
Τγρὰβ Βοοίγίης Ῥτορβοίίοξ, 267. 
ΑἸἼΔΟΓ518 ΑΡοσδίυρβθοβ, 8387. 
Οὐβογνυδίίουοβ ὅβδογε, 424, 

Ῥεσίπσα, ((.) Δεῖ, Ἰθιδϑογίδιάομποβ βδοζε, 
424͵ 

6 ϑγυδρορα, 454. 
ῬΡιυϊεπ, (1..) Αροοδίγρβα Ὄοχρ]ᾳαυέρ, 394. 
Ῥοσοὶ͵ (ἃ. Φ. 1,..) ἀ6 Ὀίδϊοοῖο Ρορίίςα Ὑεί. 

Ταοβί. 199. 

Οὐοτπιρηϊ. ἴῃ Ψοῦ. 316. 
Ῥοη Ἠαυεη, (Ῥ.) Οοπιπαιθηΐί. ἰὴ ἘΡ. δὰ ΤΊ τατα, 

8380, 

Ῥογϑίϊ, (5.) Ὧ6 Ηδφθτγαϊδταΐβ Νουΐ Τοβίδ- 
ΤΑ η, 197. 

ἂθ Αἀδρίβ Νον. Τοβὶ. 266. 
Ῥογδέπιαπ, (α.) Οομιοηί ἢ ΡΕ8]. ΧΥῚ]. 327. 
Ῥοδβεῖιδ, (ὅ. α.) ΟΒτοδοϊορία ὅδοσα, 464. 
Ῥτίπιοοί, (Ε. 1,,,) ΟἸδβογναϊίΐοηθβ ΜδοἹ]], 

424, 

Ῥείσαίο 1,αἴῖη Ν᾽ οτβίου, ἙΔ᾿τομ οὗ, 67, 68. 
γιμΐίεγα, (δ. 4.) Οτδιασλδίίοα Ασδθῖοδ, 955. 

ὙΑΡΒΟΒΤΗ, (.) 1κοοῖ. οαὰ Αροοδὶγρῖ. 
ἘΡί8ι165, 405. 

Ῥγαεΐπετν, (Α. 6.) Απεέᾳαϊ.. Ηοῦτ. 445. 
Ῥγαλὶ, (Ο. 4.) Οἰανὶε ῬῈ11ο.. Νον. Τοδί. 

247. 



Βιδιιοσγαρλῖοαὶϊ 1πάε2. 

Ῥραλὶ͵ (Ο. Α.) ΟἸανὶς Μίπον, 247. 
------ Ὁοιμοηϊ. ἀ6 Ῥασίοαϊα εἰ οἱ Ρτεροϑβὶ- 

[ἰο06 εἰς, 245. 
Ἠγαὶξ, (Ὁ. 6.) Φεν θη, ΟΥθηίδὶ, δηὰ ΟἸδβεὶ- 

(8] ΑπΈαυ} 168, 461. 
---.-ἕ Γτδηβδίίου οὔ Ηυρ᾽8 [πιγροά. ἴο ΝΟῪ 

Ταβῖ. 187. 
Ῥαλε, (Ὑ.) Νεγβίου οὗ ἴλ6 ῥβαϊπιβ, 393. 
Ῥαλεῇείά, (Ο.) ἸΤτβηδίδέίοη οὗ Νὲν Τοϑί. 

854 
----ς - τ. ϑιῖνα Οὐ σα, 424. 
Ῥγαϊαὶ, (Β.) Νον. Τοβί. ἐἱ τὶ Ηἰβι, 8358. 
Ῥφαίελῖϊ, (Ε. 6.) Οαϊοηάαγίυτα Ῥα]θβιπε, 

450. 
Ἡγαϊολιϊ, (Φ. Ἐ. 1.) Οοπιτηοπίαγιυβ 'πὰ Αςὶ. 

Αροβῖ. 8566. 
Ῥϑαϊολεὶϊ, (5. 6.) Ηἰδι. Εες]. Νον. Τοβί. 399. 

Οὐ δοσνδίίομϑδ ἰη Νονυ. Τοεβί. 424. 
ΒΙΘΠοΙΒοοα ΓΒοοϊορίοδ, 2. 
ΒιΙΌΠ οί φοα Ῥαίγιβίῖςδ, 2. 
Οὐβοσυδίίοῃϑβ ἰη Μαιίδδυμ,, 8561. 

Ῥγαϊρτα, (ΥΥ.) Ττδιβιδιίοα οὗἩ 16 Ῥεδὶπιβ, 
825. 

συγ Ποϊηβδηρ, 474. 
ῬΡαΐλεν, (8. (.) Ιπἰγοά. το ΗεΌτον, 229. 
Ἰαὶ!, (Τ.) ΟΥΙΒορστγαρὴν οὗ ἴῃ δον, 197. 
ῬΡαϊϊαοἠέαπ ΒΙΌ]ο, 125. 
ῬΡαϊϊι, (Β.) Οη Ῥτοάϊραὶ! ϑοῃ, 409. 
Ῥραίίον, (Η.) 1,μεἰΐον το Βρ. Μαγβὶ, 222. 
Ῥαϊιλεν, (Ώ.) Νιπάϊοϊε ΒΙΌΙσΘ, 424. 
Ῥγαϊιλετὶ, (ΕΟ. 1.) ΕΠ] ρ568 Ηεδταίςς, 288. 
ῬΡαϊιλετὶ, (Μὶο.) Ἠαγιμοηὶβ ΒΙὈ]ΪςδΒ, 490. 
ῬΡαίίοι, (..) Οα Ῥτγοάϊραὶ ϑοη, 409. 
Ῥραϊιοπὶ, (Βηῖδη1) Ῥτγοϊδροσωθῃα, 197. 
------- Βιυ]ϊα Ῥοϊγρὶοίία, 48---80. 

Νονυπι Τοδίδιμθηΐῃῃ, 2]. 
Ιηιγοά. δὰ Πηρσυδδ Οὐ θη 8168, 250. 
ββοτε ἀθ Γηρα ΟΥ θη ἴ8}10ι18,250, 

Ῥγαηγμοῖ (Α. 4.) Βιβαυϊδ το ΟΒοΙ γε, 457. 
Ῥγαγδιισίοπίαπ 7, εοίωσεβ οα ῬΤΟΡΏΘΟΥ, 269---- 

271}. 
Ῥρατά, (ΤῊο.) Ετταὶδ οὔ Ῥγοίδδίδηις ΒΙΌ]6, 

ἃπὰ Ποία δι ο.8 ΟΥ̓ [ἰ, 222. 
Ῥγαγάεη, (3.) ϑγβίοιη οὗ Πδνυραϊοά Βοϊἱρίου, 

488. 
Ῥαταΐαιο, (Ἐ.) 1,οοῖ, οἡ ἘδοΙ 65ἰαβίοβ, 399. 
Ῥραγπεάγοβ, ((. Ὁ).) θὲ Ῥα!οβεῖμ Εδγ δία, 

4560 
Ἡγαγηον, (Βοδογί) ΟΠ γομοϊορίοαὶ Ἡϊβίοσυ οὗ 

Ζ68ὺ5 ΟΠ γιβῖ, 159. 
Ῥεδίιον, 325. 

Ῥαδετῖ, ((.) ἀ6 Νυιΐ8 ΗΘΡτεογυμ, 458. 
ἂθ Μοηδβυγὶβ ΗθοσοσΌτ, 458. 

Ῥφαϊενίαπα, (Ὀτ. ἢ).) δεγρίυτο Ὑἱπάϊοαδίοά, 
424 

ῬΡαικῖπδ, (3 0}}η) δογιρίατε Βιορταρῆν, 471]. 
Ῥαύδοπ, (6.} δηθδίοσυ οὗ Ομ σίδι, 464. 
Ῥγαίσοη, (Β.) Εχροβίίίοη οὗ Μαίμεν δαὰ 

Ματκ, 360. 
ιο οπΆΓΥ οὗ ἴπ6 Β:0]6, 437. 

Ῥαίϑοκ, (Ἰ.) Οπ ΕΡίδι16 ἴο (οϊοββίδῃβ, 404. 
Ῥῆεδον, (Μ.) Αὐἰδοηίία ο8ρ. υἱϊ. Ενη. 920- 

ὨΔΏΏ185, 8364. 
Ῥγεδείεν, (ΝΟΔ}) Ἑάιτοη οὗ ΕὨρ 88 ΒΙΌΪΕ, 

105. 
Ῥεδείεν, (Τ.) Ἑάϊίου οὐὗἨ Βοίοττηογ᾽ β Β1Ό]6, 

294. 
Ἡεϊπσαγί, (. Ἐ2) Οοιηπιοηί. ἰὴ ἀδσοτα 

Ερὶδίοϊδβα Ραϑυ)δ, 370. 

ὅθρδ 

ῬΡεϊϊεγῖ, (5.) Απποῖξ. ἴῃ ΕΡ. δὰ Βοζηβῃορ, 872. 
Ῥεῖ, (ὃς. Εὰν.) Νὸν Ταβίδιμθηῖϊ, 22. 
---- ϑρογοὰ ΟθορταρὮν, 444. 
- -- Ηεὶν ἔοσ ὕηδογειδηάϊηρ [86 βοσίρίαγο, 

295, 2960. 

Ῥεϊξῖ Ν οτβίοιυ οὗ ἴπ6 Β10]6, 119. 
Ῥεπιν85, (Τ.) Βιθῖοα! ΑἸδδηΐηρβ, 425. 
---------- δοὉ δηὰ 18 Τίτηοε, 8519. 

ΘΥΧΩΌΟ]ΟΔΙ 1,δὴρ. οἵ ϑοτγίρι. 
2θὅ. 

Ῥγεγηδάον, (α.) Οομπιπιθηῖ. ἄς 1.10. Μδοο. 
181]. 

ῬΡεεῖου, (5.) Νοῖδβ οὐ ἴδ ΟἹά δὰ Νεν 
Γεοιδιρηῖ, 297. 

Ῥ εἶεν, (8.) Ὀ᾿δδοσί. ἴῃ 1,10. ΦοΌΪ, 316. 
Ῥεδεοἰϊπσιὶ, (Ρ.) ἄς Φαάδογαϊα Ατοδομεῖδαδ, 

458. 
Ῥ’εεί, (ΟἸΡ6γι) Οὐ [μ6 ΕΒατστθοίίου οἵ Φοδὺς 

ΟἸὨγιβὲ, 168. 

Ἡεδίον, (ϑίθρῇ.) Οοπδοίαγεβ ου Νὸν Τεβί. 
854, 

ῬΡεδιιοοοά, (δ. Ο.) Ῥαϊαορταρμία ϑβδοσα 
Ριοίοσίδ, 474. 

Ῥείλαπι, (Β.) Ννν Ταβίδιηθηΐ, 109. 
Ἡει(δίεπῖὶϊ, (Φ. 4.) [ΛΌΘ]] δὰ Οτ βίη Νονὶ Τ68- 

(Δηλοῖ, 205. 
Ῥτοϊοζοιθθὴδ δὰ Νογυμὰ Τρεὶδ- 

τηθῃΐθῃι, 198. 

Νογναπὶ Ταδβίδιηθηίυμι, 324. 349... 
ῬΡειδίεπιϊ, (7. Ἀ.) ἀς Ηΐδι. ϑυβαῃηδ, 181. 
Ῥλείίε, (Ο. Μ. 1,..) οἱ Διῶολο, (Ε.) Βγπορεῖε 

Ενδῃρο]ἸΟΓΌΠ), 158. - 
Ιπϊγοά. ἴὸ ΟἹὰ Τοδίδιηοδηὶ, 185. 

Ῥεψετβ (Η. ἘΜ) Ὀ1βρ. ἀ6 ρου. Ασρυμμεπίο, 
398. 

Ἡλείοσιι, (Α.} Φυδίαον Ενδηρ. Ῥογβ. 64. 
Ἰγλαιείψ, (τ. Β.) Εϑθδγ8 ου 5[. Ραϑυὶ], 370. 
Ῥγλιβίοπ, (Υ.) Ῥυγϊπιῖνα Νὰ Τοβί. 852. - 
Ῥρλίαΐζον, (Ἐ. ΝΥ.) Ομ πη θη δγΥ οὐ ἴμο Κ6- 

νοϊδύου, 389. 
Ῥγλεδν, (Ὁ τ.) Ῥαγαρῆγαβθ, ὅθ. οὐ ἐδ Νὰ τ 

Ταεθίδιηοηί, 35], 352. 
Πιδβδοσί. ἀθ Βουρί. [ηϊογρσοῖ., 264. 
Εχϑιηθη γασγίδγιπι 1 θος]οητη, 208. 

Ἡγλίϊε, (2 ο8.) Νον. Τεβί. γεγεῖο ϑιυσίδοδ 
ῬὨΠ]οχοπίβηβ, 62. 
Νον. Τοβίδιημθηίαπι αν. 81. 

-- ϑγηορεῖὶβ Ογίβοοβ Οὐ ΘΒ ὈδοΒἰδηε, 207. 
----- Ῥιαίοββαγου, 158. 
Ῥλίϊο, (8.) Οοπιπ. οἡ [βαΐδῃ, 384. 
Ῥνλίίον, (.) ϑοβθπιο οὗἩ Ῥγορβθου, 268. 
Ῥλιμίαλον, (Φ. Α.) Ἰηφαΐτγ ἱπίο [86 [πῖον- 

Ῥτγοίδιίίου οὕς Ἡρῦγον Βοσιρίυγεβ, 221. 
ῬΡλιξίοπ, (Ὗ.) Οπ ἰδ εδβοθηὶ οὗ Ψοβυβ 

ΟΠ τὶβῖ, 464. 
γρ᾽ϊολ  , (Φομη) Νονν Ταβίδιηθηῖΐ, 81, 82. 
ἩΤαπιαπείααϊι. (Α10.) Νον. Τεβι. ϑγγυίδοῦ, 

] 6]. ἢ 
Ἡξίσεαπι, (α.Υ.) Ἐπ» ΒΗ πηδη 8 ατ. Οοποοσὰ- 

δΔὴ66 ἴο Νὸν Τοβῖ. 48]. δηὰ Ηροῦγον 
(οηοογάδηοσο, 429. 

Ἡγιϊαϊι, (Α..) Μεάϊεαι. ἴῃ ΝΑΒυτα, 8345. 
Ἡζιϊζε, (α. Ὁ.) ΟἸανὶβ Νονὶ Τοβίδιηθηιὶ, 249. 
Ῥρείζεπ, (Ἐ.) ᾿πβϊα οποβ ᾿ϑἱηρσυθ Ῥογβαγαπι, 

257. 

Ῥριϊλὶπθ, (6ν.) Ῥεμίδίθυσμυδ, Οοριϊοΐ, 64. 
Νον. Τεβὶ. Ὁορίσυπι, 64. 

Ἰγι λίπα, (6.) Ηἰδῖ. οὗὨἩ 1) δεϊγυαςσοη οὗἉ Φογα- 
ΒΔ] 61, 445. 
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Ῥριλίηϑον, (ϑὶγ 7. 6.) ΜδῃηοΥΒ δπὰ Ουδίοπιβ 
οὔτδο δηιίθηι Ερυρίίδηβ, 461], 462. 

Ῥριϊλε, (Μ.) Οοποογάδησο ἀ65 ϑαϊηῖο Εοτὶ- 
ζΌΓΟΒ, 40]. 

Ῥριϊαη, (Β. ἃ Μ.) Ὁηιιρὰ Οοεροὶ, 158. 
Τρ ει, (Απάτον) Οογλμι. οη ἀφηοδβὶ8, 301. 

Ου Εχοδυμ, 814. 
Οη ὈὨδηῖοὶ, 339. 

Ῥρεϊαηι, (ὅ.) αοδροὶ Ναιταῖνο οὗ ἴῃ6 ῬβἜ- 
ΒΊΟῺ ΒβττηοὨϊΖοῦ, 168. 

Ἡσηϊίαπια, ( οἰ) Οοηοογάδβηοα ἴο [86 ατοεὶς 
Ταδιδιηοηΐ, 431]. 

Ἡγηίίαιιο, (δ. Μ.) Τταπαϊδιίΐοη οὗ Βρ. Ῥεδγ- 
ΒΟΠ 5 ΑΠΏΔ]68 Ῥαδυ]ηὶ, 465. 

ῬΡΗί πιο, (8.) ΒΙδΙ6 Θαδάτγαροαβ, 450. 
Ἡγηαη, (ΤΊο.) Οοὔδρε ΒΙΌ]6, 304. 
---.-------- Ὑταιβὶ. οὗὨ δοϊοπιοηβ βοηρ, 381. 

Ῥυϊνδαίο Οδμαγβοῖον οὗ ΟἩγιϑί, 472. 
ἩΡιΠὲ, (Ατιδυγ) Ηοῦγονν Οτδτησηδγ, 280. 
ῬΗ , (5.) Ττδμϑι δου οὗ ἐμ6 Αὐτοί, 866. 
Ῥίδοι, (Βρ. Ὠ.) [μβεΐατοβ οὐ (Οοἰοββίδῃβ, 

404. 
Ῥίον, (Βρ. Τῆο.) ΟοπιπθηίαΓΥ οἱ ἴδ Β,- 

Ια, 2398. 
Ἡρι οον, (ἀτο 6) Οοερεὶ οὗ τὰς ΟΪὰ Τεβῖ. 

268. 
Ἡγίροη, (ΟἸ Αγ 66) ἘΠἸο θη οὗ Ἠρθῦτον 

ΟΥ̓Δ ΠΔΓ, 2384. 
-----.--.-- ἶΒοο]ὲβ οὗ (6 ΑΡροστγρδδ, 166. 
Ῥλιίδοη, (  Ο.π) οὐ ϑογιρίυγ ΤΎΡοδβ, 265. 
Τρίον, (ὅο8.) Ηόογῳ Ῥτγορδοῖςβ ου Πβηΐοὶ, 

340. 
Ῥζίροι, (1,54) Οδβίδϊίογυς οὗ Β:Ό]68, ἅς. 220. 
γρίϊδοη, (δ. Ῥ.) Ηοῦτονν ΟΥ̓διητηασ, 295. 
γγίϊοοκ, (Υ.) {ΠΙυδιτδιϊοη οὗ [86 Νὸυν Τοείδ- 

τηρηὶ, 428. 

ῬΠ πολίετὶ, (ὅ. Ὁ.) Βιθαυ Β: ΠΟ Π ΘΒ ΡΗΠ]ΟΙορΊςδο, 
425. 

ῬΡηπαϊοολπιαπηὶ, (Τ΄.) Υἱπάϊοια Ῥαιγίπεθ, 385. 
Ἡίπεν, (α. Β.) Ερίβε. δὰ (δ᾽ δῖββ, οὔσῃ ποίἱ8, 

877. 
6 Οηΐκοῖοβο οἶυσδᾳαθθ ῬΑΓΔΡἪΓΑΒῚ 
ΟΠ δ᾽ ἀαίςβ, 218. 
Οτγαδίϊο ἀ6 [ηίογρυ. Ν. Τ᾿ 264. 
τι ἀθ5 ΟΠ ΔΙ δἰβηιυ8, 237. 
Οτδτητηδῖτο (μαϊἀδΐαθο, 2338, 
Οτδιτηδκ ἀ65 Νουϊοβίδιη ΘΠ] ἢ 68, 

ΘΡΓΒΔΟΒΙ ἀἸοπ18, δηὰ ἰγδπβιδίίοη τμογοοῖ, 
248, 244. 

Ὑγίπιϊο, (Τ.) Νοεγβίοη οὗἨἩ Ὀβηῖοῖ, 8389. 
Ἰϑίβοηιαη, (Ν.) Ηογε ϑυτίδςς, 218. 

Τ οἴ οἡ 1 Φοδη ν. 7. 215 
Τ1,δοΐαΓο8 ου (Οοηποχίοη οὗἉ ϑδοίθῃσο 

διὰ Βονοαϊοὰ Βο]ρίοῃ, 460. 
Ῥπίλο», (α.) γίον οὗ Νοίοβ οὗ [86 Ῥορὶβὴ 

Τοβίδηγοηϊ, 108. 
Ῥριδὶ, (Η.) οι. πὰ Ερὶδι. Φπᾶε, 886. 
----ἕ ἘΝ ̓Ἰ5ο 0! ]δῆθὰ ὅδοσα, 425. 
----- Νοε]οιϊοιηδία, 426. 
----- Ἐπγριίδοα, 426. 
Ἡς, (Ὁ. ἀ6) Ὀίεβοσί. ἂς Ῥγουθγῦ. βδίοσμοιι. 

827, 328, 

Βιυδιογναρλῖοα! Πιάρ:. 

σιν, (5.) Οα Ηϊδίουυ οὗ ἴπε Δ4]], 818. 
Ῥνοῖάε, (Ὀτν.) Νον. Τοδὶ. 6 Οοάϊοο ΑἸἹοσχδη- 

ἀτγίπο, 18. 
-- --- Αρρϑηάϊχ δὰ (οάϊοοιῃ ΑἸοχδηάσίηυτω, 

14 
----- Νοιίεα σοάϊοἰα ΑἸοχδηάτίηὶ,901. 
--- 1ὁχίοοη οἱ ατγαπιηδιίοδ Ζργρί, 25ὅ, 

256. 
Ῥροίαϊε, (6.) 6 Απηο Ψυδ!ο, 454. 
Ῥγοὶ ἐςΜ.Ὁ6. γΟ δοσνδίϊοηβ βδοστα, 426. 
Ῥγοίβ, (ὦ. Ἐ.) Μδῆυμδὶ οὔ Βῦγεν Οὑδιηπιᾶγ, 

280. 
ῬΡοϊπι, (Φ. 0.) Βιδποίμοοδ Ηθῦγεδ, 1, 2. 
----- (υὐγ ῬΆΠοἹ. ἰῃ Νον. Τοδῖ. 349. 
Ῥγοοά, (ΨΦατι 686) ὈὨϊςοῖ. οὗἔὨ ΒΙΌ]6, 4386. ᾧ 

Ττγοδῖθα οἡ ΤΎΡοα, 26ὅ. 
ῬἩγοοά, (ΤΉοΒ.) Μοβαὶς Ηἰδί. 1] υξιγαϊοὰ, 318. 
Ἡϑοοάίαϊ ̓ς (6.) ΕἸοχαπὶ δηὰ Οογγοοὶ Ἐμ)]- 

(ἴο8 οὗ ἴπ6 ΕΠ ρΡ 58 ΒΙΊΌΪ6, 101. 
Ῥροοάλοιεε, (7. Ο.) ὙταηβΙδίίοι, δια. οΥ̓͂ [6 

ΑΡΟΘΒΙΥΡΘΟ, 8389. 
---.-.--.---..... Αλλοῖ. οὐ ΑΡοσλῖγρβο, 390. “" 
Ἡγοοάισατά, (Η.) ΤΏ Βηυπδιηπῖο, 397. 
Ἡγογαειοογίλ, (( τ.) Ου Οτοοῖς Ατίῖς]ο, 344. 
ῬΡογεῖεν, (.) Νὲν Ταβί. ἰγδηβιαιοὰ, 858. 
Ῥρονιλιπσίοπ, (ὟὟ.) Οα ἴδ ἘΔ]], 818. 

--- Οχ (δ Βεπιοπίδοϊα, 426. 
Ῥροίίοη, (Ὀτ.) Ὠ᾿βοοῦγβοβ οὐ ἴῃ Τγρά ΠΟΏΒ, 

δε. οὗ ἴ[ὴ6 ῬΏΑΓΙ56 65, 455, 456. 
Ῥσγαποήαπι, (Ἐτ.) ΥΩ Ῥτοϊο οι 8, 

οὐαὶ Νοῖί8, δα. 197, 198. 
μέρας (α.) Ἐσδοϊ δἰ ϑιῖδαὶ Αη816, 471]. 

(Α. 6.) Μοάογηῃ Δυάδ, ὅτε. οοπ- 
ρατθὰ τὶ ῬΤΌΡΒΘΟΥ, 445. 

ἴγγππε, (Β.) Νὲνν Τοβῖ. τι ποίεϑ, 358. 
Ἡνεεϊὶ, ((88Ρ.) Ὠ᾽α]οοειοϊοχὶα βδοσγε, 198, 

ΧΙΜΕΝΕΒ, (Ἐ.) ΒΙΌ]14 Ῥοϊγρίοιία, 47, 48. 

ΥΛΈΆΡΓΙΕΥ, (Ε.) Οομοβίορίοδ οὗ ΟἸτεῖ, 464. 
Υεαίε5, (Ἰ.) Ηοῦτονν Ογδτησηδσ, 227. 

δΥτδο ΟΥ̓ΔΙΉΤΏΔΓ, 3253. 
ΟἸἸδοη οὗ δὴ [πάΐδη Οοργ οὗ (6 

Ῥεηϊδίουσδ, 206. 
γοπσο, (.) ΟΟἸΤΙΘΕΙΆΣΥ οἡ [86 ΒΙΌ]6, 299. 

Ζλαν, (Ὁ. 6.) ὕἱρμῖ ας αοἰδίβοι. ΒΙδ6]- 
Τὐεδογβοίζαῃρ, 70. 

Ζαποϊϊπὶ, (Α.) Ιμεχίσου ϑιυτίδουτ, 2354. 
Ζεαϊαπά, (Ν᾿ ὸν) νογβίοη οὗ Νὸν Τοεῖ. 137. 
Ζερρετὶ, (γ.) 1 σαι Μοβαῖς. Ἐχρίδηβδίϊο, 

452 
ΖοΐῪγαό, (Ὀτ.) Β10]14, Αὐτηθηῖςο, 66. 
Ζονηϊὶ, (Ρ.) Ορυδουϊα ὅδοτα, 426. 

Ηϊδῖ. ΕἸδοὶ Φυἀαὶϊοὶ, 458. 
Ζιωῤίϊ, (Ν. Η. Τ.) ἀ6 Ηγταμο Ματίδ, 868. 

ΤΗΒΝ ἘΝ... 

ΤΙΟΝΌΟΝ ἃ 

Ῥυϊηϊοὰ ὈΥ Α. ΒρΟΤΕΙΞΎΟΟΣΕ, 
Νον- δίγοος. ϑαυδσα. 
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